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 7 

CUVÂNT-ÎNAINTE 

Cunoscută şi foarte apreciată cercetătoare a antichităţilor romane din România, 
Doina Benea este, indubitabil, cea mai bună cunoscătoare a Banatului în antichitate.  
A întreprins cercetări arheologice la Tibiscum, Mehadia, Dalboşeţ, Timişoara etc. 
A format la Universitatea de Vest din Timişoara prima şcoală de arheologie romană 
din Banat. A întemeiat şi conduce Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie 
„Constantin Daicoviciu” al Universităţii de Vest din Timişoara, cu publicaţia 
aferentă Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Temesiensis. Cărţile 
sale au abordat istoria militară, economică, spirituală a Banatului în antichitate, 
lucrări monografice (Tibiscum), ori aspecte punctuale (castrul de la Tibiscum, aşezările 
de tip vici militares, atelierul de sticlărie de la Tibiscum, arta emailului, ceramica şi 
sticlăria romană, epigrafia, templul de la Mehadia) etc. 

Sunt acestea motive, câteva, prin care apariţia unui volum ce poartă semnătura 
eminentei cercetătoare Doina Benea, intitulat Istoria Banatului. Antichitatea (ediţia a 
II-a revăzută şi adăugită), se dovedeşte dintru început extrem de incitantă. Sinteză a 
Banatului în antichitate, cu încadrarea firească în istoria Daciei romane, de la primele 
contacte cu romanii până după retragerea aureliană, volumul constituie deopotrivă o 
extraordinară iniţiativă culturală şi ştiinţifică a Editurii Academiei Române. Nu voi 
realiza o analiză detaliată a studiului, ci voi puncta, în schimb, traseul pe care îl clădeşte 
acesta, pentru a-i scoate astfel în evidenţă meritele fundamentale.  

Cartea debutează cu apariţia provinciei romane (cauzele conflictelor daco-
romane, războaiele cu Domiţian şi Traian, transformarea Daciei în provincie romană). 
Există destule probleme dificile în organizarea administrativă şi militară a Banatului 
roman, pe care autoarea le prezintă cu competenţă. Organizarea administrativă este 
urmărită cronologic, până după mijlocul secolului al III-lea. Autoarea se ocupă, firesc, 
şi de teritoriile Banatului de câmpie, dintre valurile romane şi Tisa, de populaţiile 
din acel spaţiu, de aşezările rurale şi de modul de viaţă. Capitolul dedicat sistemului 
defensiv roman din sud-vestul Daciei analizează problema graniţei, a căilor de 
comunicaţie, castrele de pe aliniamentul defensiv exterior, apoi aliniamentele defensive 
de pe malul nordic al Dunării şi de pe Mureş. Istoria militară a Banatului e 
completată cu o cercetare privind trupele care au staţionat acolo. 

Capitolul despre economia Banatului tratează problemele proprietăţii funciare, 
ale agriculturii şi ocupaţiilor anexe, ale resurselor minerale şi ale exploatării acestora, 
ale „industriilor” în care au excelat anumite centre, precum Tibiscum, dar şi aspecte 
ale comerţului. 
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Autoarea prezintă o panoramă completă a centrelor urbane, aşezărilor rurale, 
aşezărilor de tip vici militares, vilelor rustice din Dacia sud-vestică. Capitolul se 
înfăţişează cu atât mai însemnat, cu cât e ştiut faptul că informaţiile privitoare la 
aceste aspecte sunt sporadice şi în destul de mare măsură izolate – „secvenţiale”, 
cum spune pe bună dreptate cercetătoarea. 

Nu mai puţin interesant este capitolul care decelează cu subtilitate aspecte ale 
civilizaţiei romane din Banat, privind atât la spaţiul provincial, cât şi zona de 
câmpie, în barbaricum. Este vorba despre manifestările religioase, despre cultele 
variate atestate în zona provincială, despre locurile de cult. 

Urmând interesul său cunoscut din lucrări anterioare, Doina Benea prezintă în 
încheiere situaţia politică, militară şi administrativă a Banatului în secolele III–IV: 
retragerea administraţiei romane din Dacia, reorganizarea limesului nord-dunărean, 
fortificaţiile noi sau refacerea unora mai vechi la sfârşitul secolului al III-lea şi în 
secolul al IV-lea. Un subcapitol tratează locuirea Câmpiei bănăţene în acelaşi interval, 
cu populaţiile sale amestecate de daci liberi, sarmaţi şi germanici. Spiritualitatea 
epocii surprinde fenomenul de dispariţie treptată a cultelor păgâne şi apariţia primelor 
dovezi ale creştinismului. 

Cu o carieră academică şi de cercetare ce se distinge prin competenţă, 
soliditate ştiinţifică şi probitate profesională, dublată de o pasiune arzătoare, există 
toate premizele ca tratatul ce poartă semnătura eminentei cercetătoare Doina Benea, 
Istoria Banatului. Antichitatea (ediţia a II-a revăzută şi adăugită), să fie o reuşită a 
istoriografiei româneşti.  

7 aprilie 2016                Prof. dr. Mihai Bărbulescu,  
Membru corespondent al Academiei Române 
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I  I R ERE 

A R  E RA I  

Se acceptă, n general, n literatura de specialitate românească faptul, că deja 
n timpul mpăratului Traian (98 117) sistemul de apărare al provinciei Dacia era 

constituit n elementele sale fundamentale, adică  frontiere, liniile principale de 
fortificaţii, căi de comunicaţie1.  

Teritoriul cucerit al Banatului antic era delimitat practic de trei râuri  Tisa, 
Dunăre, Mureş.  

•  prin cursul său sinuos avea nspre est, o zonă ntinsă de mlaştini, care 
a e istat până n secolul al XVIII-lea, când ocupaţia austriacă a ntreprins mari 
amenajări de asanare. Prezenţa mlaştinilor era cunoscută ncă din antichitate.  

• La mijlocul secolului IV, Ammianus Marcellinus, cu ocazia unor evenimente 
petrecute la nord de Dunăre, undeva n sudul Banatului oferă o imagine e trem de 
plastică şi de e actă n acelaşi timp, pentru terenul aflat la est de râul Tisa  „...Căci 
Parthiscus străbate de-a curmezişul acest teritoriu şi se varsă în Istru. Cum e un 
râu care curge repede, scăldând întinderi lungi şi late şi închizându-le aproape de 
vărsare împreună cu albia Danubiului ca într-un adăpost, apăra pe locuitori de 
atacurile romanilor, ferindu-i totodată şi de incursiunile barbare. În mare parte, 
pământul este aici umed şi expus revărsărilor celor două ape, mlăştinos şi acoperit 
de sălcii. Pe lângă acestea şi fluviul a împărţit pământul, făcând o insulă aproape 
de gura râului Parthiscus...”2. 

 Probabil că n secolul II, situaţia era similară şi e istenţa acestei fâşii 
mlăştinoase de teren era cunoscută, ca atare. Pătrunderea oricărui duşman peste 
Tisa nspre est n acest sector era posibilă, lucru menţionat de izvorul antic câteva 
secole mai târziu. Zona mlăştinoasă neagreată din punctul de vedere al condiţiilor 
de mediu era cunoscută ca fiind locuită n epoca romană târzie de comunităţi ale 
băştinaşilor, ceea ce face posibilă ipoteza e istenţei lor ncă din timpul Provinciei. 
Ca atare, apare firesc ca n acest areal romani să fi introdus un sistem de supra-
veghere atentă şi de control asupra aşezărilor care se vor fi aflat aici n momentul 
cuceririi romane. Cercetările arheologice efectuate de arheologii sârbi (având n 
vedere faptul că această porţiune face parte din Serbia de astăzi) n acest sens nu 
sunt cunoscute.  

Nu avem indicii ferme asupra faptului dacă aici s-a impus imediat controlul 
roman sau nu. Indiferent de această situaţie, pornind de la Dunăre, Tisa era un râu 
navigabil şi permitea accesul spre nord şi implicit spre Mureş, asigurând intrarea n 
                                                 

1 Gudea 1997, p. 7. 
2 Amm. Marcellinus, XVII, 1 , 2. 
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centrul noii provincii romane Dacia spre capitala Colonia Dacica. Tot aşa – după 
cum relatează Amm. Marcellinus – putea asigura pătrunderea unor cunoscători n 
spaţiul central al sectorului de sud al noii provincii. 

Informaţii antice cartografice sau aparţin nd unor scriitori antici sunt discrete 
n a oferi descrieri ale spaţiului n discuţie. 

Tabula Peutingeriana, VIII,  – un izvor cartografic roman t rziu – menţionează 
n sud-vestul Daciei un r u denumit Apus flumen identificat cu Caraşul, ce traversează 

partea de sud a Banatului antic. Mai t rziu, n timp, cu ocazia călătoriei delegaţiei 
romane conduse de Priscus Panites nspre capitala regelui hun sunt menţionate trei 
r uri din Banat  Drecon, Tigas şi Tifisas, pe care delegaţia romană le-a trecut cu 
bărcile monoxile oferite de băştinaşi . 

• Cursul fluviului Dunărea despărţea cele două provincii  Moesia Superior 
pe malul sudic, de Dacia aflată pe malul nordic. Pe tot cuprinsul cursului fluviului, 
zona cu cele mai mari probleme sub aspectul navigaţiei şi chiar din punct de vedere 
strategic se afla n sectorul numit al Porţilor de ier. Acesta cuprindea porţiunea, 
care se ntindea prin extensie aproximativ ntre Pojejena şi p nă la Drobeta antică. 
n acest areal, Dunărea străbate masive muntoase, ceea ce făcea ca lăţimea fluviului 

să fie destul de mică.  
Cursul rapid ale apelor determinat de curenţii puternici ai Dunării a impus 

măsuri importante luate de romani ncă din momentul stabilirii graniţei romane pe 
Dunăre la nceputul secolului I p. Chr., prin construirea unui drum săpat n st ncă 
menit să asigure nu numai legăturile dintre castre, dar poate şi pentru tragerea unor 
corăbii la edec,  pentru a traversa aceste zone periculoase4. Grija pentru un astfel de 
drum iniţiat se pare de Tiberius (14– 1), apoi reparat de Claudius I (41–54) şi 
Domitianus ( n anii 92–9 ) sunt indicii epigrafice ale atenţiei acordate de legiunile 
aflate n provincie pentru ntreţinerea acestei căi de comunicaţie5.  

Măsurile luate de Traian pentru repararea drumului săpat n st ncă n preajma 
primului război cu dacii se intuiesc ntr-o inscripţie incizată n st nca muntelui 
pentru divinitatea protectoare a celor care lucrau piatra şi anume lui Hercules. Ea 
nu este inscripţia oficială imperială dedicată refacerii drumului, ci una chiar dacă 
cu caracter votiv a fost scrisă fără o pregătire prealabilă a locului pe care a fost 
scrijelit textul doar prin netezirea st ncii, de către soldaţii care au participat la aceste 
lucrări. Inscripţia a fost descoperită n anii 19 0–1970 cu ocazia efectuării cercetărilor 
pe locul viitorului lac de acumulare al hidrocentralei de la Porţile de ier (I) şi 
textul ei reflectă clar dedicaţia  Herculi Sacrum lapidari i  qui f ec ru nt  at ancones 
F. Cl audius  sacerdos centurio legionis III I Flav iae  et legionis VII C l audiae  
p iae  f idelis  sol vit . Detaşamentul de lapidari din cele două legiuni ale provinciei a 
                                                 

 Priscus Panites, Ambasadele (cf. ontes, II, p. 24 –299). 
4 Două sectoare sunt de luat n discuţie, Cazanele Mici şi Cazanele Mari din Clisura Dunării şi 

cel de la Porţile de ier propriu-zise aflate practic ntre Dierna şi Drobeta, astăzi sub lacul de acumulare al 
hidrocentralei de la Porţile de ier I. Regularizarea Dunării n zona Porţilor de ier a fost realizată de 
către Traian printr-un canal de navigaţie, construit n răstimpul celor două războaie daco-romane (vezi 
mai jos). 

5 CIL, III, 1 81 d  CIL, I, 18 5  vezi Benea 198 , p. 4 –47. 
 a el 1970, p. 79–85. 
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întreprins o refacere în zona drumului săpat în stâncă7. Acest lucru atrage atenţia o 
dată în plus asupra importanţei acestei singure căi de comunicaţie de-a lungul 
Dunării între castrele aflate de la ederata şi până la Tekija.  

Desigur, o cale lesnicioasă era posibilă şi pe Dunăre cu ajutorul corăbiilor.  
P. Petrović într-un studiu a atras atenţia asupra porturilor militare romane ale provinciei 
Moesia Superior8. Ele ar fi existat în preajma următoarelor castre, pornind de la 
ingidunum, Margum, Sapaja, ovae (Gradac na Čezavi), aliata (Donji Milanovac), 
ransdierna (Tekija), Diana, Pontes, geta, A uae Prahovo)9. Traficul fluvial, 

navigaţia civilă este puţin cunoscută prin mărturii epigrafice, am putea spune 
aproape de loc. El era atent supravegheat de corăbiile militare romane dispuse în 
diferite puncte pe malul de sud al Dunării lângă castre; începând cu ingidunum 
porturile erau atent amplasate în porţiunea cea mai delicată din Cazanele Mari şi 
Cazanele Mici din Clisura Dunării, care formează până în dreptul localităţii Dierna 
(Orşova Veche), sectorul de sud-vest. 

Ulterior, pe durata existenţei provincii Dacia astfel de porturi militare s-au 
instalat şi pe malul de nord al Dunării.  

Dunărea aici era extrem de învolburată şi navigaţia se putea face cu destul de 
multă greutate utilizându-se poate chiar trasul la edec pe malul de sud, pe drumul 
săpat în stâncă. Deşi, nu există dovezi ferme în acest sens acest lucru trebuie 
presupus pentru a putea asigura tragerea unor corăbii în amonte în zona Clisurii, 
unde curenţii puternici împiedicau înaintarea vaselor comerciale şi nu numai. Încă 
din secolul I p. Chr. se poate vorbi de o navigaţie pe Dunăre cu caracter 
„internaţional” unde alături de corăbiile romane se aflau şi unele ambarcaţiuni 
barbare de comerţ sau de pescuit.  

Mult mai complicată era pentru navigaţie, porţiunea care urma, cea a 
Cataractelor de la Porţile de Fier, unde navigaţia nu era posibilă datorită stâncilor, 
fiind obligatorie transbordarea mărfurilor din corăbii în căruţe şi după parcurgerea 
terestră a transporturilor, ele erau din nou încărcate pe corăbii pentru a-şi continua 
drumul spre mare.  

O inscripţie descoperită la Karataş menţionează terminarea în anul 101 a unui 
canal de navigaţie la Sip. Motivul construirii apare explicit redat cu ocazia terminării 
acestei construcţii: „...ob periculum Cataractarum derivato flumine tutam Danuvii 
navigationem fecit”10. 

Dunărea devenea astfel navigabilă pe întregul curs până în deltă. Cucerirea 
romană înlăturase de acum una din primejdiile fundamentale în acest sector şi 
anume atacurile dacilor. Acum malul de nord al Dunării devenit roman impunea 
doar o supraveghere a traficului navigaţiei datorită condiţiilor naturale specifice  

                                                 
7 CIL, III, 1699. 
8 Petrović 1989/1990, p. 207–210.  
9 Petrović 1989/1990, p. 209–210. 
10 AE 1973, 475: Imp erator  Caesar divi ervae f ilius  erva raianus Aug ustus  erm anicus  

pontif ex  max imus  trib unicia  pot estate  , p ater  p atriae  co n s ul  IIII ob periculum Cataractarum 
derivato flumine tutam Danuvii navigationem fecit . 
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şi nimic mai mult. Ca dovadă, multe din castrele de pe malul de sud al Dunării au 
fost abandonate. Istoria va dovedi nsă contrariul, de mai multe ori n cursul celor 
1 5 de ani de stăp nire romană. 

•  care nchidea la nord acest sector de sud al graniţei de vest era un 
r u care şi avea cursul inferior n bună măsură diminuat după ce scăpa din str nsura 
munţilor şi se vărsa n Tisa, trec nd prin c mpia inundabilă a Banatului. Accesul 
nspre noua provincie romană se face pe un drum cunoscut probabil, de multă 

vreme nainte de venirea cuceritorilor. Acesta se afla pe malul de sud al r ului 
Mureş (ne referim la    ) avea un traseu paralel cu cel al r ului 
de azi. Pe aici, a pătruns o mare parte a trupelor romane, care au atacat Dacia dinspre 
Pannonia11. Pe malul de sud al r ului au fost instalate mai multe castre sau   
de control. n continuare, va fi o cale importantă din punct de vedere economic, de 
intrare nspre centrul provinciei Dacia. 

n teritoriul cuprins ntre cele trei ape amintite se ntindea sectorul de sud-
vest al noii provincii av nd n centru Masivul Banatului format din munţii Locvei, 
Aninei şi ai Dognecei delimitat de zone depresionare joase. Cu doar două v rfuri  
care depăşesc 1000 m, Svinicea (122  m), Piatra Groznei (1449 m), munţii Banatului 
au nălţimi cuprinse ntre 00–800 m oferind, astfel, condiţii prielnice de locuire 
de-a lungul timpului şi fiind bogaţi n resurse minerale12. 

Zona deluroasă a Banatului (cu nălţimi de 200–500 m) se caracterizează prin 
trei areale distincte  dealurile Lipovei (delimitate la nord de r ul Mureş), cele ale 
Sacoşului şi Silagiului, cele ale Tirolului şi ale raviţei şi din depresiunea Timiş-
Bega1 . Descendenţa spre vest a acestui relief se continuă cu c mpiile mpărţite n 
c mpiile  ale Beregsăului ( ntre r urile Mureş şi Bega), ipotului (la sud 
de valea Timişului), şi c mpiile  ale Timişului şi c mpia Gătaii şi Vingăi. 

n faţa acestora se află zona mlăştinoasă a Tisei, care nspre sud-vest era 
delimitată de dunele nisipoase de la Deliblata. 

Reţeaua hidrografică se caracterizează prin c teva r uri care izvorăsc din 
Munţii Banatului, precum  Caraşul, Timişul cu afluenţii săi, B rzava, Nera. Iar, 
r ul Cerna izvorăşte din Munţii Godeanu. 

Relieful Banatului este echilibrat şi unitar n acelaşi timp, oferind datorită 
reţelei hidrografice posibilităţi de acces n mai toate teritoriile. Clima este plăcută 
cu ierni scurte şi bl nde, primăveri timpurii marcate de influenţe sud-mediteraneene. 

Această scurtă trecere n revistă a elementelor principale ale mediului natural 
şi-au propus o nţelegere corectă a acestor factori asupra habitatului locuit din cele 
mai vechi timpuri14. Cucerirea romană n sectorul de sud-vest credem că a cuprins 
acest ntreg areal p nă la Tisa. Judec nd după drumul urmat de romani, n anul 
101, pe aliniamentul L -T  acesta trebuie să fi reprezentat limita 
exterioară a teritoriului parcurs de romani, dar continu nd să supravegheze spaţiul 
c mpiei joase dinspre Tisa. 
                                                 

11 Vezi infra mai sus.  
12 Roşu 197 , p. 270. 
1   descrierea generală la Benea 199 , p. 42–55. 
14 Vezi n acest sens Gudea, Moţu, 1987, p. 477–497. 
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STADIUL CERCETĂRILOR 

Cercetările arheologice privind fortificaţiile şi sistemul defensiv în acest 
sector al frontierei de vest al Daciei romane, au fost până în prezent cu totul 
neconcludente. Ele au atras doar puţin atenţia specialiştilor români sau străini în 
decursul vremii. ici pe departe nu deţinem informaţiile care sunt cunoscute azi în 
bună măsură pentru Oltenia sau dimpotrivă, pentru Dacia ordică intens studiată 
prin investigaţii arheologice. 

Deşi, anumite cercetări de teren au fost iniţiate de timpuriu din veacul al I -lea, 
aceste demersuri sunt consemnate fără a oferi informaţii documentare cât de cât 
relevante privind stratigrafia castrelor, structura, trupele care au staţionat aici. Deşi, 
cu fiecare generaţie s-au adăugat câteva informaţii documentare, prea puţine situri 
sunt cercetate sistematic (cu excepţia siturilor de la Tibiscum, Praetorium (Mehadia) 
mai nou Arcidava (Vărădia), Berzobis), ele sunt departe de a oferi încă o imagine 
complexă a sistemului de apărare din teritoriu. De aici, şi multe ipoteze de lucru, 
care nu îşi găsesc confirmarea15. 

L. F. Marsigli (1658–1730),ofiţer topograf din armata austriacă, în demersul 
său oficial prin Transilvania şi anat a notat o serie de informaţii sau a făcut descrieri 
ale unor monumente antice, monede etc. Alături de acestea, autorul a lăsat şi planurile 
a două fortificaţii târzii de la upa (legenda însă consemnează aici localitatea 
Căvăran şi o a doua fortificaţie denumită GIPP) şi o alta de la Mehadia16.  

O serie de descrieri de monumente şi fortificaţii antice au apărut în opera lui 
L. F. Marsigli, şi în cea a lui F. Griselini (1774–1777)17. Asupra unor descoperiri 
izolate de la Mehadia se găsesc referiri în Cronica anatului a lui Nicolae Stoica 
de Haţeg18. 

Spre sfârşitul veacului al I -lea apar primele cercetări de mai mare amploare 
întreprinse pentru muzeul din Vârşeţ, de către Felix Milleker (1858–1942)19, care a 
realizat un prim repertoriu masiv asupra anatului pentru toate epocile publicat în 
trei volume.  

Un loc important în salvarea pieselor antice de pe teritoriul anatului l-au 
ocupat mai mulţi intelectuali care au adunat piesele arheologice care au apărut 
ocazional formându-şi propriile lor colecţii sau dimpotrivă trimiţând astfel de piese 
la Muzeul aţional de la udapesta ori la Kunsthistorisches Museum din Viena. S-ar 
cuveni menţionat aici aportul preotului catolic Anton Bolesznyi20 din Orşova, pentru 
recuperarea unor piese păstrate actualmente la Muzeul aţional din udapesta21. 
                                                 

15 Vezi în continuare în acest capitol. 
16 Marsigli 1726, fig. IV, V. 
17 u vom insista asupra acestor descoperiri prea bine cunoscute în publicaţii (Griselini 1981). 
18 Stoica de aţeg 1981, p. 5–46. 
19 Milleker 1897; 1899; 1905. 
20 Milleker 1897; 1899; 1905. 
20 Alf ld -Găzdac 2003, p. 143–148. 
21 Alf ld -Găzdac 2003, p. 143–148. 
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c mpiei joase dinspre Tisa. 
                                                 

11 Vezi infra mai sus.  
12 Roşu 197 , p. 270. 
1   descrierea generală la Benea 199 , p. 42–55. 
14 Vezi n acest sens Gudea, Moţu, 1987, p. 477–497. 
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STADIUL CERCETĂRILOR 
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a două fortificaţii târzii de la upa (legenda însă consemnează aici localitatea 
Căvăran şi o a doua fortificaţie denumită GIPP) şi o alta de la Mehadia16.  
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15 Vezi în continuare în acest capitol. 
16 Marsigli 1726, fig. IV, V. 
17 u vom insista asupra acestor descoperiri prea bine cunoscute în publicaţii (Griselini 1981). 
18 Stoica de aţeg 1981, p. 5–46. 
19 Milleker 1897; 1899; 1905. 
20 Milleker 1897; 1899; 1905. 
20 Alf ld -Găzdac 2003, p. 143–148. 
21 Alf ld -Găzdac 2003, p. 143–148. 
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Ormos Szigmond22 o personalitate marcantă politică timişoreană a adunat o 
impresionantă colecţie de piese arheologice şi numismatice şi de artă, care au format 
ulterior, fondul iniţial de bază al viitorului muzeu al Banatului din Timişoara.  

 serie de piese din colecţia lui L. Böhm de la Bela Cr va au fost publicate 
de colecţionar şi au făcut obiectul unor articole speciale publicate n revistele 
austriece şi maghiare ale vremii2 . 

nceputurile cercetărilor arheologice romane vizau n secolul al I -lea, 
cercetări de teren pentru identificarea unor situri sau descoperirea unor monumente 
epigrafice ce urmau să fie incluse n -ul inscripţiilor Th. Mommsen.  

Nu mai puţin importantă a fost ncercarea făcută nainte de Primul Război 
Mondial de către generalul de divizie N. Cena de a salva monumentele de la Mehadia 
prin săpături proprii destul de exacte judec nd după macheta realizată după 
indicaţiile sale şi muzeul ncropit cu această ocazie la Băile Herculane24. Cea mai 
mare parte a inventarului acestui muzeu s-a pierdut, dar şi jurnalele sale de nsemnări. 

n perioada interbelică, cercetări arheologice asupra unor situri militare romane 
au fost doar c teva. n anii 192 –1924 au fost iniţiate de către Universitatea din 
Cluj sub conducerea prof. G. G. Mateescu primele cercetări la castrul de la 
T  fiind dezvelit un complex de terme n sectorul de sud al castrului mare. 
Ele sunt ncă inedite şi practic pierdute după moartea prematură a profesorului. 

 a doua ncercare de cercetare a unei fortificaţii romane a fost ntreprinsă de 
prof. Gr. Florescu la castrul de la A  (Vărădia). Rezultatele au fost publicate 
destul de repede şi p nă de cur nd au reprezentat singurele informaţii despre acest 
castru25. 

ntre anii 1942–1948, prof. M. Macrea cu o echipă a Universităţii din Cluj a 
desfăşurat cercetări arheologice n castrul şi aşezarea civilă romană de la Mehadia. 
Pe baza jurnalului de săpătură, o parte a rezultatelor au văzut lumina tiparului 
postum mult mai t rziu, de abia n anul 199 2 . După cercetările arheologice 
ntreprinse a urmat o perioadă de mare linişte n cercetarea fortificaţiei romane27. 

Conform cercetărilor efectuate n castru de prof. M. Macrea, la Mehadia s-au 
stabilit trei mari etape de locuire  o fază de păm nt, o fază de piatră, urmată de o cu 
refacere n timpul lui Severus Alexander, urmată de o ultimă refacere din epoca 
romană t rzie, atribuită lui Constantin cel Mare. n -ul militar s-au constatat 
locuiri intense n sectoarele de ,  şi pe o terasă superioară spre , nspre 
Plugova28.  

n perioada postbelică coordonarea săpăturilor arheologice o deţinea Muzeul 
Banatului din Timişoara, la care s-au alăturat, apoi muzeele recent nfiinţate din Reşiţa 
şi Caransebeş, fiind extinse investigaţiile arheologice n mai toate epocile istorice. 
                                                 

22 Turcuş 2012, passim. 
2  Böhm 18 7, p. 41–52  Böhm 1880, passim etc. 
24 Gudea, Moţu 199 , p. 12. 
25 lorescu 19 4, p. 0–72. 
2  Macrea, Gudea, Moţu 199 . 
27 Cercetările au fost publicate  după moartea profesorului M. Macrea de către N. Gudea,  

pe baza materialului din Muzeul din Cluj-Napoca (Macrea, Gudea, Moţu 199 ). 
28 Macrea, Gudea, Moţu 199 , passim. 
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Se cuvine a menţiona că în cadrul studierii epocii romane în Banat cercetările 
arheologice sunt încă modeste ca întindere determinate în principal de numărul 
redus de cercetători existent în acest areal geografic. 

În anul 1964   a   a u   e e e  au început primele cercetări 
arheologice sistematice la Tibiscum29  fiind identificat castrul mare alături de 8 
clădiri cu caracter civil din vicus-ul militar  care au continuat neîntrerupt până în 
prezent prin mai multe echipe de specialişti30. Cercetările au fost conduse de prof. 
M. Moga până în anul 1975  la pensionarea sa. Din anul următor  1976  conducerea 
sitului aflat în punctul Cetate a fost preluată de D  enea până în anul 2014  cu mai 
multe colective de colaboratori. Rezultatele au fost publicate relativ regulat şi oferă 
o imagine complexă asupra acestui sit. 

Cercetările arheologice întreprinse în ultimele patru decenii pe malul de stâng 
al râului Timiş au conturat existenţa unei fortificaţii impresionante  adevărat centru 
militar31 având la bază  . un castellum de pământ (amintit mai sus) din perioada 
celor două războaie de cucerirea a Daciei 102–105  . peste castellum a fost ridicat 
un castru mic de pământ (II 1) cu dimensiunile de 102–110 m  castru refăcut după 
anul 118 cu zid de incintă din piatră  . la sud de acest castru (II 2 a fost construit 
un alt castru de pământ (III)  ulterior spre sfârşitul domniei lui Antoninus Pius  cele 
două castre au fost toate reunite într-o fortificaţie mare uşor trapezoidală care adăpostea 
mai multe trupe auxiliare  denumită tehnic IV(cu o cohortă regulată şi două unităţi 
auxiliare neregulate)32.  

Recent   r e  care conduce sectorul de est de la ibiscum din punctul Iaz 
de pe malul drept al râului Timiş a identificat urmele unei alte fortificaţii33. La 
aceasta se adaugă şi mai multe construcţii civile  temple din vicus-ul militar etc.34. 

Un loc distinct ar fi trebui să-l constituie sediul militar al Legiunii a IIII-a 
Flavia Felix de la er . Cercetarea arheologică a acestui complex a fost lentă 
şi la distanţe mari de timp  astfel  că de fiecare dată se pare  că informaţia este luată 
de la capăt. Dificultatea mare a cercetărilor constă în faptul că fortificaţia romană 
este suprapusă de localitatea modernă Berzovia  ceea ce îngreunează mult cercetările 
pe de o parte  la care se adaugă şi spolierea de către localnici a pietrei spre a fi 
vândută ca material de construcţie luată în mai toate satele din împre urimi inclusiv 
pentru oraşul Bocşa. 

Prof. D  r a e a iniţiat în deceniile şase–şapte ale secolului trecut  primele 
săpăturile la castrul de la Berzobis35. Săpăturile au condus la ideea că legiunea  
a IIII-a Flavia Felix a staţionat într-un castru de pământ  dar avea principia ridicată 
din piatră  după cum rezultă din ultimele cercetări efectuate. Castrul ar fi fost 
                                                 

29 Bineînţeles după cercetările arheologice iniţiate de către . . Mateescu în anii 1923–1924  
rămase din păcate inedite  manuscrise sunt considerate pierdute. 

30 Benea 2009 cu bibliografia problemei. 
31 Benea  Bona 1994 passim. 
32 Benea  Bona 1994  p. 27–60. 
33 Ardeţ  Ardeţ 2004  passim. 
34 Benea 1993  p. 213–218  Ardeţ  Ardeţ 2004.  
35 Protase 1967  p. 49–61  Protase 2010  p. 33–43. 
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32 Benea  Bona 1994  p. 27–60. 
33 Ardeţ  Ardeţ 2004  passim. 
34 Benea 1993  p. 213–218  Ardeţ  Ardeţ 2004.  
35 Protase 1967  p. 49–61  Protase 2010  p. 33–43. 
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abandonat n anul 118 . ntr-un studiu recent, prof. D. Protase a prezentat o primă 
sinteză generală asupra cercetărilor proprii efectuate n castrul de la Berzobis 7. Cu 
aceasta ocazie, autorul atrage atenţia asupra existenţei a două etape de locuire n 
principia, prima din lemn, iar a doua din piatră 8.  

Mici sondaje pe arealul castrului au fost efectuate de către M. Moga,  
R. Petrovsz , . Medeleţ 9 cu rezultate publicate, care aduc n discuţie existenţa a 
două etape de locuire a castrului, din care ultima, ulterioară retragerii legiunii din 
Dacia n anul 114 sau anul 118. 

n castrul de la Berzobis, după anul 1990, cercetările arheologice au fost reluate 
de către . Medeleţ şi Al. lutur, care s-au concentrat asupra edificiului comanda-
mentului castrului Legiunii a IIII-a lavia aduc nd precizări asupra şirului de ncăperi 
de pe latura de vest a principiei castrului40.  

Recente lucrări de aducţiune a apei pe teritoriul localităţii Berzovia, care 
suprapune arealul fortificaţiei romane, au scos la iveală urmele unor ziduri din 
piatră scoase n Epoca modernă, ceea ce argumentează existenţa unei refacerii n 
piatră a interiorului castrului şi nu doar a principiei41. Datarea generală a funcţionării 
castrului este atribuită domniei lui Traian, p nă n momentul transferului legiunii n 
Moesia Superior n anul 114 sau mai probabil anii 117 11842.  

Cercetările arheologice de p nă acum au precizat totuşi existenţa a două etape 
de locuire prima marcată de o fază de păm nt, care a fost urmată de o a doua prin 
refacerea incintei din piatră. Se conturează tot mai mult ideea că această refacere a 
cuprins nu numai principia castrului, ci ntreaga fortificaţie. Recent, Al. lutur a 
avansat ipoteza potrivit căreia n principia castrului legiunii s-ar fi constatat  etape 
de locuire, două de lemn şi una din piatră4 . 

La castrul de la A  (Vărădia) cercetările au fost reluate n anul 1997 de 
un colectiv format din vidiu Bozu şi E. Iaroslavschi, colectiv la care, din anul 
1999, participă şi E. Nemeth. Ele au primit un caracter de săpătură sistematică prin 
sondaje efectuate asupra sistemului defensiv şi asupra porţilor. Autorii . Bozu şi 
n principal E. Nemeth au ajuns la ipoteza potrivit căreia, fortificaţia de la Arcidava 

de pe linia Lederata – Tibiscum, a fost abandonată la nceputul domniei lui Hadrian 
n anii 117 118, sau la c tva timp n vremea acestui mpărat44. 

                                                 
 Protase 2010,p. –4. 

7 Protase 2010, p. –4 . 
8 Protase 2010, p. 4. 
9 Vezi mai jos n cuprinsul acestui capitol. 

40 Medeleţ, lutur 2002, p. 97–98. Decesul prematur al lui . Medeleţ a determinat modificări 
nepermise ale echipei de lucru şi implicit scoaterea din colectiv a unui t năr specialist Al. lutur ale 
cărui rezultate sunt palpabile p nă n acest moment. Această modă nu dispare din relaţiile inter-
arheologice din ţara noastră, deşi există loc pentru a cerceta pentru fiecare, nu numai un loc anume, 
care de atunci nu mai este al nimănui. 

41 Bozu, Rancu 2005, p. 150–200. Acest lucru se deduce din raportul prezentat, nefiind 
susţinut de autorii săi. 

42 Bozu, Rancu 2005, p. 150–200 cu bibliografia problemei. 
4  lutur 2001, p. 1 1–1 4. 
44 Nemeth 2005, p. 89– 91, Nemeth 2005 a, p. 71–85  Nemeth et al. 2005, passim  Nemeth, 

Bozu, 2005a, p. 201–210. 
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Castrul Micia aflat pe malul de sud al Mureşului (fortificaţie cu dimensiunile 
de 360 × 180 m) a început să fie cercetat încă în perioada interbelică, în anii 1929–
1930, apoi în anul1937 de către C. Daicoviciu secondat de O. Floca45. Ulterior, 
lucrările de cercetare au continuat sub conducerea prof. O. Floca în anii 1935, 1939, 
1947, 1948 fiind desfăşurate atât în castru, cât şi în aşezarea civilă şi în necropola 
de est46. 

Lucrările de amenajare a termocentralei de la Mintia a determinat iniţierea 
unor lucrări de amploare mai ales în vicus-ul militar unde au fost descoperite mai 
multe cuptoare de cărămidărie47 şi amfiteatrul de lemn, trei complexe de thermae, 
şi mai multe clădiri cu caracter privat.  

Mai târziu, au fost iniţiate cercetările la castrul roman. Preluarea de către 
Muzeul Naţional din Bucureşti a conducerii cercetărilor la Micia, alături de muzeul 
din Deva a contribuit la extinderea cercetărilor nu numai în castru, dar şi în aşezarea 
civilă fiind identificate şi dezvelite parţial trei complexe thermale, clădiri cu 
caracter privat (case de locuite), anumite ateliere cu caracter artizanal, descoperiri 
disparate în necropole.  

Cercetări arheologice de amploare au fost iniţiate după anul 2000, fiind 
investigată cu deosebire aşezarea civilă cu structura urbanistică48. Din păcate, în afara 
unor rapoarte publicate în diferite reviste disparate, lipseşte o lucrarea de sinteză 
asupra unor complexe arheologice, sau chiar o lucrare de sinteză generală despre 
Micia. O prima încercare în acest sens se datorează lui Dorin Alicu care însă nu a 
abordat decât studierea edificiilor de cult49. 

Fortificaţia de la Micia este asemănătoare prin dimensiuni şi număr de trupe 
cu cea de la Tibiscum, având o importanţa fundamentală în apărarea sud-vestului 
Daciei Romane. 

Reluarea cercetărilor sistematice la Praetorium (Mehadia) a fost iniţiată din 
anul 2000 aducându-se observaţii noi sub aspectul stratigrafiei castrului50. Cercetările 
desfăşurându-se pe proprietatea privată unor localnici cu destul de multe dificultăţi. 
La castrul de la Mehadia cercetările au identificat mai multe etape de refacere la 
fazele de lemn şi piatră51. Au fost cercetate până în prezent incintele de pe laturile 
de vest şi est, porţile de est, sud şi nord, iar printr-o secţiune magistrală orientată pe 
direcţia est-vest s-au putut face o serie de constatări asupra structurii interne a 
castrului. Rezultatele sunt deocamdată puţine având în vedere şi arealul redus al 
sondajelor întreprinse. 

                                                 
45 Daicoviciu 1969, p. 164, nota 2. Nu am luat în discuţie sondajele efectuate în secolul al 

XIX-lea, respectiv de către J. Jung în anul 1892 care au fost efectuate undeva la est de castru, unde a 
apărut un altar funerar alături de mai multe fragmente de coloană şi un perete de aediculă etc. (vezi 
comentariul la IDR, III, 3, 156). Alături de acesta, Societatea Istorică şi Arheologică a Judeţului Hunedoara 
iniţiază odată cu anul 1891 intense săpături arheologice, dar rezultatele rămân necunoscute. 

46 Andriţoiu 2006, p. 17. 
47 Floca, Ferenczi, Mărghitan 1970, passim.  
48 Vezi rapoartele pe CIMEC pentru anii 2000–2006. 
49 Alicu 2001, passim. 
50 Vezi Benea 2005, p. 697–701, o sinteză asupra descoperirilor din anii 2000–2004 din castru. 
51 Benea 2005, p. 697–702. 
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abandonat n anul 118 . ntr-un studiu recent, prof. D. Protase a prezentat o primă 
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de pe linia Lederata – Tibiscum, a fost abandonată la nceputul domniei lui Hadrian 
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 Protase 2010,p. –4. 

7 Protase 2010, p. –4 . 
8 Protase 2010, p. 4. 
9 Vezi mai jos n cuprinsul acestui capitol. 

40 Medeleţ, lutur 2002, p. 97–98. Decesul prematur al lui . Medeleţ a determinat modificări 
nepermise ale echipei de lucru şi implicit scoaterea din colectiv a unui t năr specialist Al. lutur ale 
cărui rezultate sunt palpabile p nă n acest moment. Această modă nu dispare din relaţiile inter-
arheologice din ţara noastră, deşi există loc pentru a cerceta pentru fiecare, nu numai un loc anume, 
care de atunci nu mai este al nimănui. 

41 Bozu, Rancu 2005, p. 150–200. Acest lucru se deduce din raportul prezentat, nefiind 
susţinut de autorii săi. 

42 Bozu, Rancu 2005, p. 150–200 cu bibliografia problemei. 
4  lutur 2001, p. 1 1–1 4. 
44 Nemeth 2005, p. 89– 91, Nemeth 2005 a, p. 71–85  Nemeth et al. 2005, passim  Nemeth, 

Bozu, 2005a, p. 201–210. 
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46 Andriţoiu 2006, p. 17. 
47 Floca, Ferenczi, Mărghitan 1970, passim.  
48 Vezi rapoartele pe CIMEC pentru anii 2000–2006. 
49 Alicu 2001, passim. 
50 Vezi Benea 2005, p. 697–701, o sinteză asupra descoperirilor din anii 2000–2004 din castru. 
51 Benea 2005, p. 697–702. 
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n sondajul efectuat de D. Protase, la castrul de la Surducu Mare au apărut 
de asemenea urme puţine de locuire52, ceea ce a condus la părerea, că fortificaţia a 
fost abandonată de timpuriu. Un alt sondaj a fost ntreprins n castrul de la Teregova de 
către N. Gudea stabilind n principal două etape mari de locuire una de păm nt şi a 
doua din piatră5 . 

Castrul de la o e ena a fost cercetat prin sondaje efectuate mai mulţi ani la 
r nd 1970, 197 , 197 –1978 de N. Gudea şi . Bozu54 oferind informaţii importante 
pentru amplasamentul, dimensiunile castrului, ale porţilor, bastioanelor etc. După 
anul 1978 săpăturile au ncetat la castrul de la Pojejena. Un raport general asupra 
acestor investigaţii lipseşte deocamdată. 

Cercetările arheologice ntreprinse pe linia interioară de castre D -
P  – A  P  – T  sunt puţine. Recent au fost reluate săpături 
sistematice la castrul de la Teregova (A  P ) de către muzeele din Cluj-
Napoca şi Caransebeş55.  

După cum se observă, studierea celor două linii defensive este ncă n fază 
incipientă, cu toate eforturile depuse n ultimele două decenii. Această situaţie neclară a 
cunoaşterii sistemului defensiv n porţiunea sa de sud-vest a determinat avansarea 
mai multor opinii privind teritoriul care era de fapt, integrat provinciei Dacia. 

Săpăturile arheologice ntreprinse n Or o a eche nu au identificat locul 
castrului din epoca Principatului. n schimb, au fost dezvelite parţial, bastioanele 
unui  din epoca lui Diocleţian – Constantin cel Mare5 . Un alt 

 a fost dezvelit la Gornea57. Desigur, urme de refolosire n epoca 
romană t rzie au apărut şi n castrele de la T , P (Mehadia) şi Pojejena. 

Pentru descoperirile romane din sudul Banatului roman (de pe teritoriul 
Serbiei de astăzi) de o importanţă deosebită sunt lucrările lui M. or evi  care a 
iniţiat şi a continuat această analiză n mai multe studii deja consacrate58. 

La aceasta s-ar adăuga descoperirile epigrafice cunoscute din spaţiul de sud-
vest al Daciei Romane publicate n IDR, III, 1 şi IDR, III,  prin grija unor colective 
conduse de profesorul I.I. Russu. Iar, prin meritul prof. C.C. Petolescu n anul 2005 
au fost str nse toate inscripţiile apărute după editarea celor două -uri, n 
I    D  (ILD). 

Prin sectorul de sud-vest al Daciei, trec   care pornesc de la 
Dunăre spre nord p nă la Mureş, cel dispus mai spre vest trec nd şi dincolo de r u 
continu nd spre nord59. La vest, de acest sistem, apare un al   n 
jumătatea de nord a Banatului ntre Jadani- ag, iar un al   a fost 
construit la vest de precedentul. El ncepe de la localitatea Cenei şi continua spre 
                                                 

52 Protase 1975, p. 45– 48. 
5  Gudea 197 , p. 97–101. 
54 Vezi mai jos. 
55 Vezi mai jos n acest capitol. 
5  Gudea 1974 b, p. 17 –180. 
57 Gudea 1977. 
58 or evi  199 , p.125–1  or evi  199 , p. 2 –4  or evi  2007 a, passim. 
59 Vezi şi capitolul următor. 
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nord până aproape de Mureş. Al   orientat de val apare de la 
Satchinez spre Periam  închizând accesul dinspre câmpia oasă din faţa Tisei60. 

Cercetări asupra valurilor au fost efectuate cu deosebire pe teritoriul Serbiei 
şi al Ungariei  unde s-au întreprins sonda e în mai multe locuri  ele evidenţiind mai 
multe datări tocmai din lipsa unor săpături sistematice. Între multele opinii privind 
datarea acestor sisteme defensive există o părere cvasi unanimă  care le datează în 
epoca romană târzie61. 

C    de-a lungul valurilor au fost întreprinse la sfârşitul veacului  
al I -lea – începutul celui următor de către . Tegl s62 şi parţial Felix Mille er63  
A. Cucu64  E. Nischer65 şi reluate apoi  de botanistul Al. Borza66. Toţi consideră 
valurile un sistem defensiv roman folosit  fie ca şi graniţa a provinciei romane în 
secolele II–III  fie de dată mai târzie  în secolul IV67. Subiectul a atras de timpuriu 
şi atenţia unor specialişti din Ungaria şi Serbia de astăzi. 

Pe teritoriul românesc  respectiv al Banatului modern nu s-au întreprins 
cercetări arheologice sistematice sau sonda e de anvergură  care să urmărească 
traseele  dar mai ales structura internă cu val şi şanţ  cu eventuale amena ări pe val 
sau de fortificaţii pe niciunul din cele două valuri mari şi nici pe cele trei segmente 
mici. Ca atare  de obicei  în cazul discuţiei asupra cronologiei valurilor  ele au fost 
atribuite epocii constantiniene  ca un lucru ferm stabilit. Doar pe valul median la 
intervale mari de timp  au fost executate două sonda e care pot oferi o bază de 
discuţie. 

Un prim sonda  a fost efectuat pe   la Covăsânţ de către E. D rner şi 
Vasile Boroneanţ68 cu mult timp în urmă  iar recent un al doilea  în anul 2004  cu 
ocazia construirii centurii oraşului Timişoara a fost executat un sonda  arheologic 
de salvare în punctul Dumbrăviţa. Rezultatele parţiale din această săpătură de salvare 
ne-au determinat să reluăm de fapt  întreaga discuţie privitoare la frontierele 
provinciei Dacia  în acest sector69.  

În anul 2010  pe tronsonul autostrăzii Arad – Timişoara  în punctul Ortişoara  
m 44 800 a fost secţionat din nou  întreg sistemul defensiv format din val şi şanţuri70.  

                                                 
60 Borza 1942  p. 375–393. 
61 Soproni 1978  p.113–123. Idem 1984  13–17  aram  Pata  Soproni 1983 cu bibliografia 

până la aceea dată. Lucrările mai recente nu se detaşează de datările propuse. Nu am luat în discuţie 
opiniile care datează acest sistem defensiv în epocile mai noi. 

62 Tegl s 1904  p.167–208 (  ). 
63 Mille er 1899  p. 96–97. 
64 Cucu 1927  p. 8. 
65 Nischer 1934  p. 3. 
66 Borza 1942  p. 375  Borza 1943  p. 99  fig. 30. 
67 Benea 2008  p. 27–47. 
68 Vezi mai os. 
69 O problemă o reprezintă şi faptul că lucrările întreprinse pentru redactarea unui C  de 

misc u b icum din Banat impun cu acuitate analiza acestui sistem defensiv pentru a 
stabili perimetrul efectiv de cercetare.  

70 Cercetările au fost efectuate de Ovidiu Bozu şi Flaviu Bozu(Muzeul din Reşiţa) şi sunt încă 
inedite  dar au fost comunicate la sesiunea de la Muzeul Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin. 
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52 Protase 1975, p. 45– 48. 
5  Gudea 197 , p. 97–101. 
54 Vezi mai jos. 
55 Vezi mai jos n acest capitol. 
5  Gudea 1974 b, p. 17 –180. 
57 Gudea 1977. 
58 or evi  199 , p.125–1  or evi  199 , p. 2 –4  or evi  2007 a, passim. 
59 Vezi şi capitolul următor. 
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60 Borza 1942  p. 375–393. 
61 Soproni 1978  p.113–123. Idem 1984  13–17  aram  Pata  Soproni 1983 cu bibliografia 

până la aceea dată. Lucrările mai recente nu se detaşează de datările propuse. Nu am luat în discuţie 
opiniile care datează acest sistem defensiv în epocile mai noi. 

62 Tegl s 1904  p.167–208 (  ). 
63 Mille er 1899  p. 96–97. 
64 Cucu 1927  p. 8. 
65 Nischer 1934  p. 3. 
66 Borza 1942  p. 375  Borza 1943  p. 99  fig. 30. 
67 Benea 2008  p. 27–47. 
68 Vezi mai os. 
69 O problemă o reprezintă şi faptul că lucrările întreprinse pentru redactarea unui C  de 

misc u b icum din Banat impun cu acuitate analiza acestui sistem defensiv pentru a 
stabili perimetrul efectiv de cercetare.  

70 Cercetările au fost efectuate de Ovidiu Bozu şi Flaviu Bozu(Muzeul din Reşiţa) şi sunt încă 
inedite  dar au fost comunicate la sesiunea de la Muzeul Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin. 
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Scurta trecere n revistă a celor mai recente cercetări arheologice sistematice 
sau investigaţii modeste sub formă de sondaje efectuate ntr-un răstimp de peste 
cinci decenii la fortificaţiile romane, nu oferă o bază de discuţie ncă ndeajuns de 
concludentă pentru analiza complexă a sistemului defensiv. Lipsesc prea multe 
verigi de legătură privind stratigrafia unor castre, cronologia lor, etapele de folosire 
cu caracteristicile generale şi cele specifice locului sau zonei n discuţie. 

i, totuşi vom ncerca n cele ce urmează să căutăm a găsi răspunsuri la unele 
din problemele ridicate, să depistăm analogii n medii provinciale apropiate sau mai 
ndepărtate n acest sens, toate coroborate n ideea de a oferi o imagine complexă 

asupra organizării militare din sud-vestul Daciei Romane71. 
Cercetările arheologice ntreprinse ntre anii 1950–2005, alături de altele mai 

vechi mpreună cu analiza unor monumente epigrafice şi descoperiri monetare, 
provenind mai ales din ultimele decenii oferă oarecum un ansamblu de informaţii 
documentare, dar n nici un caz complete, asupra habitatului roman. Izvoarele literare 
antice, doar n puţine cazuri (cum ar fi  Tacitus, Ammianus Marcellinus) au oferit 
informaţii asupra teritoriului n discuţie şi ele vor fi analizate, ca atare. Trebuie să 
recunoaştem că aceste dificultăţi sunt de-a dreptul insurmontabile ntr-o analiză 
corectă sub aspect militar. 

Prezenţa unor valuri n zona inundabilă a Banatului a atras atenţia unor 
pasionaţi de istorie. Ele erau vizibile ncă bine pe teren. n perioada interbelică 
cercetările arheologice sunt puţine, n cea mai mare parte ele constau din cercetări 
de teren, c teva puţine sondaje, fără săpături sistematice asupra unui sit anume.  

n anii 1945–1989, cercetările arheologice au sporit ca număr, ele fiind 
realizate de cele trei muzee din zonă  Muzeul Banatului din Timişoara, Deva, Arad 
alături de celelalte două muzee relativ recent nfiinţate de la Reşiţa şi Caransebeş. 
Deşi au apărut noi investigaţii arheologice, doar n două cazuri sunt ntreprinse 
cercetări cu caracter sistematic la Tibiscum (castru şi aşezarea civilă), Micia (castru 
şi aşezarea civilă), n bună măsură cercetările arheologice s-au limitat din lipsa de 
fonduri sau alte motive subiective ori obiective la săpături efectuate c te 2–  ani 
asupra unui sit, ulterior renunţ ndu-se la continuarea cercetărilor cum ar fi cazul 
castrelor de la Berzovia (castrul legiunii a IIII lavia elix), Pojejena, Teregova etc. 
Situaţia este similară şi n cazul cercetărilor efectuate n mediul civil al aşezărilor 
rurale astfel fiind identificate anumite ferme rurale romane, dar cercetarea lor 
exhaustivă nu s-a ncheiat după at ţia ani. Se cuvine a aminti  Ramna, Lăpuşnicel, 
Caransebeş-Măhăla, Brebu etc. situaţia apare şi mai dramatică pentru aşezările rurale  
Moldova Veche, Grădinari, Zăgujeni, Criciova etc. 

 situaţie aparte o reprezintă aşezarea minieră de la Moldova Nouă – gaşul 
Băieşului unde doar o singură clădire a fost studiată p nă n prezent.  

Cu toate acestea descoperirile arheologice cu privire la antichitatea bănăţeană 
oferă nsă un bagaj informaţional important şi semnificativ pentru reconstituirea 
habitatului, dar mai ales al unui număr important de evenimente istorice, care au 
avut loc n acest areal al Daciei. 
                                                 

71  ncercare n acest sens a ntreprins n anul 2005, E. Nemeth. 
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La începutul secolului I p. Chr. formarea graniţei romane pe malul de sud al 
Dunării a adus în contact direct politic  Imperiul roman cu lumea dacilor nord-
dunăreni. Începuturile militare de organizare ale acestui teritoriu au fost urmarea 
celor două campanii militare ale lui Marcus Licinius Crassus din anii 29–28 a. Chr.  
când cea mai mare parte a populaţiei indigene de moesi a fost pacificată ne mai 
reprezentând o forţă militară de importanţă. Practic  încetul cu încetul populaţia 
indigenă a fost integrată unor structuri romane militare de supraveghere. Precizarea 
momentului când au fost instalate garnizoane militare pe teritoriul viitoarei provincii 
Moesia nu este încă prea bine stabilit. 

Astfel  este cunoscut faptul că generalul C. Cn. Lentulus a iniţiat organizarea 
primelor praesidia pe malul drept al Dunării  pentru controlarea navigaţiei pe 
fluviu  dar şi pentru supravegherea cu atenţie a mişcărilor dacilor72. Menţionarea 
lui Cotiso ca rege al dacilor în vremea lui Augustus apare amintită în celebra 
inscripţie-testament a împăratului întitulată Res Gestae divi Augusti (  2)  
fiind un indiciu indirect asupra renumelui regelui dac în relaţiile sale militare cu 
romanii. 

Desigur  părerea unanimă a literaturii de specialitate privind localizarea 
centrului de putere al regelui Cotiso apreciază că el ar fi fost unul din regii care a 
urmat  după destrămarea puterii lui Burebista  la conducerea statului dac din Munţii 
Sebeşului73. Nu putem  însă exclude şi posibilitatea că acesta să-şi fi avut reşedinţa 
undeva în munţii Banatului  de unde accesul spre Dunăre era lesnicios şi mult mai 
uşor de întreprins exact în sectorul aflat în faţa Cazanelor  unde fluviul era mult 
mai îngust şi malurile acoperite de păduri şi vegetaţie puteau masca multe din 
acţiunile de atac ale dacilor. Arheologic această supoziţie nu poate fi argumentată. 
Aşa se explică şi măsurile luate de romani în primul rând pentru construirea 
drumului pe malul drept al fluviului ca mi loc de comunicare rapidă militară. 

Se presupune că  acest lucru a avut loc cândva în anul 16 a. Chr. (urmarea 
unei invazii scordisce) sau în anul 11 (după înfrângerea răscoalei tracilor)74. În orice 
                                                 

72 Florus  II  28  dacii trăiesc nedeslipiti de munţi. De acolo, sub conducerea regelui Cotiso, 
obişnuiau să coboare şi să pustiască ţinuturile vecine, ori de câte ori Dunărea îngheţată de ger, îşi 
unea malurile. Augustus a hotărât sa îndepărteze această populaţie de care era foarte greu să te 
apropii. Astfel, a trimis pe Lentulus şi i-a alungat pe malul de dincolo, dincoace au fost aşezate 
garnizoane. Astfel, atunci dacii n-au fost înfrânţi, ci doar respinşi şi împrăştiaţi... 

73 Petolescu 2001  p. 669  Horaţiu aminteşte în anul 29 a. Chr.  în Ode III  8  8  ...armata 
dacului Cotiso a pierit ... 

74 S me 1934  p. 124. 
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caz, n momentul izbucnirii revoltei dalmaţilor şi pannonilor mpotriva administraţiei 
romane n anul  p. Chr. n vestul viitoarei provincii Moesia erau deja instalate 
garnizoane militare.  

Durata revoltei indigenilor a fost ndelungată n timp, p nă n anul 9 p. Chr. 
Ea a reprezentat un mare efort din punct de vedere militar din partea romanilor, cu 
at t mai mult cu c t seminţiile barbare de la graniţa Imperiului au profitat pentru a 
ataca şi a pătrunde n teritoriile romane. Informaţiile despre aceste evenimente se 
păstrează la scriitorul antic Dio Cassius75. 

Apropierea locului de desfăşurare al acestor evenimente de teritoriile cores-
punzătoare Banatului şi ale arealului din preajma sa, respectiv sudul c mpiei dintre 
Tisa şi Dunăre reprezintă o primă luare de contact publică constatată n izvoarele 
literare dintre daci şi romani.  

Aici, n anul , izbucneşte o mare revoltă a populaţiilor din provincia Ill ricum 
mpotriva abuzurilor administraţiei romane. Un general roman A. Caecina Severus 

a fost nzestrat de către guvernatorul Macedoniei, cu calitatea de   şi 
n această calitate a nfr nt ntr-o prima etapă, la Sirmium pe barbari pannoni, dar 

datorită unei incursiuni a dacilor şi sarmaţilor a trebuit să părăsească c mpul de 
luptă – relatează Dio Casssius7 . 

El a trebuit să se ndrepte spre teritoriile n care a avut loc noua invazie pentru a o 
respinge. La aceea dată, legatul provinciei Macedonia a fost identificat n persoana 
lui Sex. Aelius Catus77. La nceputul anului următor, respectiv n anul 7 p. Chr., 
Caecina Severus aflat tot pe teritoriul viitoarei provincii Moesia, va trece n urmărirea 
atacatorilor n barbaricum şi va fi surprins n teritoriul duşman, n aşa numitele 
mla ti i V lcee e, unde şi-a instalat tabăra78. Locul acestora nu este precizat p nă 
acum, dar ele ar putea fi puse n legătură cu mlaştinile din preajma r ului Tisa. 

Cu anumite eforturi militare, aeci a e erus, a reuşit să iasă din această 
situaţie. Teritoriul la care se referă pasajul poate fi considerat cel barbar de la nord 
de fluviu, respectiv cel dintre Tisa şi Dunăre. Pasajul menţionează mpărţirea n 
grupuri a armatei romane cu misiunea de a ataca n mai multe locuri pe barbari79.  

Acesta poate fi momentul, c nd a avut loc şi un alt eveniment important 
pentru cunoaştere relaţiilor dintre romani şi daco-geţi. Este vorba de mult discutata, 
n literatura de specialitate, e e i ie a lui elius atus e str mutare a  e 
e i de la nord de Dunăre pe teritoriul viitoarei provincii Moesia. Singurul izvor 

literar care relatează acest eveniment este Strabon80. 
                                                 

75 Dio Cassius, LV, 0. 
7  Dio Cassius, LV, 0  ei c lcar  i uturile aliate cu r ma ii i atraser  e artea l r e 

mul i al ii   formulare care ar sugera că teritoriul n care au intrat nu era ncă integrat statului roman  
Teritoriul respectiv de la sud de Dunăre putea fi cel pe care ulterior s-a format provincia Moesia. 

77 PIR, A.157, vezi Benea 1989, p. 151–15 . 
78 Dio Cassius, LV, 0. 
79 Vezi discuţia n detaliu la Benea 1989, p. 15 . 
80 Strabon, VII, , 10 ... c   ilele astre elius atus a a us  racia e e malul 

cel lalt al u rii  e e i  eam rbi  aceia i limb  cu tracii  iar acum tr iesc e aceste 
melea uri sub umele e m esi  
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Referitor la locul de unde au fost dislocaţi geţii, părerea cvasi-unanimă în 
istoriografia modernă începând de la V. Pârvan81 şi R. Vulpe82 şi continuând până 
recent, la C. C. Petolescu a apreciat că populaţia strămutată provenea din cetăţile şi 
aşezările din Câmpia Munteniei (respectiv: Zimnicea, Popeşti, Piscul Crăsani etc.).  

În înţelegerea corectă a acestui eveniment trebuie avut în vedere în primul 
rând contextul internaţional şi locul în care s-a desfăşurat acesta. Strămutarea geţilor la 
sud de Dunăre a avut loc într-un teritoriu apropiat desfăşurării revoltei indigenilor 
dalmaţi şi pannoni împotriva armatei romane. Ori, acesta nu putea fi decât în 
spaţiul corespunzător sudului Banatului şi câmpiei dintre Tisa şi Dunăre (Bačka de 
azi, din Serbia)83. Argumentele noastre în favoarea acestei idei, care contravin opiniei 
generale acceptate până acum, ar fi următoarele84: 

• Pe teritoriul Banatului pentru secolul I p. Chr. lipsesc descoperiri de aşezări şi 
fortificaţii dacice concludente, ceea ce demonstrează tocmai evacuarea populaţiei 
indigene din acest areal. Toate fortificaţiile dacice aflate pe malul de nord al 
Dunării la: Liubcova85, Pescari86, Divici-Grad87, Židovar (Serbia de azi)88 au suferit 
distrugeri violente la începutul secolului I. În acest sens, A. Rustoiu presupune că 
toate cetăţile cu excepţia celei de la Liubcova au fost refăcute la scurtă vreme după 
aceea fiind utilizate până spre sfârşitul secolului I p. Chr89. 

• Recente săpături arheologice au identificat la Unip (com. Sacoşu Turcesc, 
jud. Timiş) în locul numit „Cetăţuica”, un areal cu o suprafaţă de 6,3 ha şi un perimetru 
986 m2, protejat din trei părţi de un meandru fosil al râului Timiş (respectiv nord, 
sud şi vest), iar spre est un şanţ construit pentru deversare unui braţ al râului în 
scop de apărare90. Analiza sistemului defensiv a fost cercetată arheologic succesiv 
în anii 2010, 2011 oferind elemente importante de analiză a structurii de lemn a 
paramentului surprins în zona de est a fortificaţiei91. El este format dintr-un val şi 
şanţ de apărare cu o lăţime totală de 10 m92.  
                                                 

81 Pârvan 1926, p. 94. 
82 Vulpe 1960, p. 318–320. 
83 Benea 1989, p. 153–157. 
84 Benea 1989, p. 147–157. 
85 Rustoiu 2006–2007, p. 22–23, etapa a doua de locuire a fortificaţiei încetează la începutul 

secolului I p. Chr. 
86 Rustoiu 2006–2007, p. 23 cercetările arheologice sugerează aceeaşi situaţie. 
87 Rustoiu 2006–2007, p. 23 sugerează o contemporaneitate parţială în timp cu prima aşezare 

de la Liubcova. 
88 Rustoiu 2006–2007, 23 pe baza materialului arheologic scordisc, dacic şi de import roman, 

nivelul al II-lea se datează între a doua jumătate a secolului I a. Chr. şi începutul secolului I p. Chr. 
89 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
90 CIMEC 2009; CCA, 2010, p. 199–203, CIMEC 2011. Situl arheologic extrem de interesant 

cu o stratigrafie diversă (sf. epocii bronzului D, Hallstatt A, La Tène, epoca post romană şi evul 
mediu) oferă pentru prima dată o bază de discuţie a supra civilizaţiei dacice în câmpia Banatului. 
Cercetările au fost efectuate de un colectiv al Universităţii de Vest condus de A. Bejan, L. Măruia şi 
D. Micle, în principal. 

91 Cimec 2011. 
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caz, n momentul izbucnirii revoltei dalmaţilor şi pannonilor mpotriva administraţiei 
romane n anul  p. Chr. n vestul viitoarei provincii Moesia erau deja instalate 
garnizoane militare.  

Durata revoltei indigenilor a fost ndelungată n timp, p nă n anul 9 p. Chr. 
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grupuri a armatei romane cu misiunea de a ataca n mai multe locuri pe barbari79.  

Acesta poate fi momentul, c nd a avut loc şi un alt eveniment important 
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75 Dio Cassius, LV, 0. 
7  Dio Cassius, LV, 0  ei c lcar  i uturile aliate cu r ma ii i atraser  e artea l r e 

mul i al ii   formulare care ar sugera că teritoriul n care au intrat nu era ncă integrat statului roman  
Teritoriul respectiv de la sud de Dunăre putea fi cel pe care ulterior s-a format provincia Moesia. 

77 PIR, A.157, vezi Benea 1989, p. 151–15 . 
78 Dio Cassius, LV, 0. 
79 Vezi discuţia n detaliu la Benea 1989, p. 15 . 
80 Strabon, VII, , 10 ... c   ilele astre elius atus a a us  racia e e malul 

cel lalt al u rii  e e i  eam rbi  aceia i limb  cu tracii  iar acum tr iesc e aceste 
melea uri sub umele e m esi  

 25

Referitor la locul de unde au fost dislocaţi geţii, părerea cvasi-unanimă în 
istoriografia modernă începând de la V. Pârvan81 şi R. Vulpe82 şi continuând până 
recent, la C. C. Petolescu a apreciat că populaţia strămutată provenea din cetăţile şi 
aşezările din Câmpia Munteniei (respectiv: Zimnicea, Popeşti, Piscul Crăsani etc.).  
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spaţiul corespunzător sudului Banatului şi câmpiei dintre Tisa şi Dunăre (Bačka de 
azi, din Serbia)83. Argumentele noastre în favoarea acestei idei, care contravin opiniei 
generale acceptate până acum, ar fi următoarele84: 
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fortificaţii dacice concludente, ceea ce demonstrează tocmai evacuarea populaţiei 
indigene din acest areal. Toate fortificaţiile dacice aflate pe malul de nord al 
Dunării la: Liubcova85, Pescari86, Divici-Grad87, Židovar (Serbia de azi)88 au suferit 
distrugeri violente la începutul secolului I. În acest sens, A. Rustoiu presupune că 
toate cetăţile cu excepţia celei de la Liubcova au fost refăcute la scurtă vreme după 
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în anii 2010, 2011 oferind elemente importante de analiză a structurii de lemn a 
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81 Pârvan 1926, p. 94. 
82 Vulpe 1960, p. 318–320. 
83 Benea 1989, p. 153–157. 
84 Benea 1989, p. 147–157. 
85 Rustoiu 2006–2007, p. 22–23, etapa a doua de locuire a fortificaţiei încetează la începutul 

secolului I p. Chr. 
86 Rustoiu 2006–2007, p. 23 cercetările arheologice sugerează aceeaşi situaţie. 
87 Rustoiu 2006–2007, p. 23 sugerează o contemporaneitate parţială în timp cu prima aşezare 

de la Liubcova. 
88 Rustoiu 2006–2007, 23 pe baza materialului arheologic scordisc, dacic şi de import roman, 

nivelul al II-lea se datează între a doua jumătate a secolului I a. Chr. şi începutul secolului I p. Chr. 
89 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
90 CIMEC 2009; CCA, 2010, p. 199–203, CIMEC 2011. Situl arheologic extrem de interesant 

cu o stratigrafie diversă (sf. epocii bronzului D, Hallstatt A, La Tène, epoca post romană şi evul 
mediu) oferă pentru prima dată o bază de discuţie a supra civilizaţiei dacice în câmpia Banatului. 
Cercetările au fost efectuate de un colectiv al Universităţii de Vest condus de A. Bejan, L. Măruia şi 
D. Micle, în principal. 

91 Cimec 2011. 
92 Cimec 2011. 
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În interiorul arealului fortificat, cele mai importante complexe apărute în 
aceşti ani sunt gropi cu depuneri de mai multe vase factură dacică pe fundul gropii, 
cum ar fi cazul în C1, unde nivelul dacic era neatins. Vasele dacice diferite 
tipologic erau depuse pe un strat de cenuşă, chiar şi în interiorul acestora au fost 
descoperite urme de cenuşă, pe unele porţiuni vasele prezintă urme de ardere 
secundară. Complexul C7 reprezintă o altă groapă unde nivelul 1 este reprezentat 
de o aglomerare de vase dacice (oale borcan, căni bitronconice, chiupuri, fructiere 
alături de piese metalice neclare încă în parte ca atribuire. Ele aparţin tot epocii 
dacice fără a putea în acest moment face o eventuală departajare cronologică93. 
Descoperirile extrem de spectaculoase sub aspectul artefactelor dacice apărute, a 
numărului impresionant constatat în gropi de depuneri rituale ori în afara lor fac ca 
acest sit să devină unul pilot în cercetarea La Tène-lui dacic în Banatul de Câmpie 
considerat inexistent, până de curând. Asemenea descoperiri se apropie de cele 
constatate de C. Bodo în mediul civil al spaţiului locuit de daci, cităm pentru zona 
Banatului, descoperirea de la Divici (jud. Caraş-Severin)94. Datarea acestor complexe 
de la Unip se află încă în studiu şi probabil noi descoperiri vor clarifica o astfel de 
problematică esenţială pentru înţelegerea habitatului dacic. Prin urmare, deşi 
autorii cercetărilor presupun acest lucru, se apreciază că complexul fortificat de la 
Unip a funcţionat până în apropierea războaielor dacice de la sfârşitul secolului I. 
În acest moment este singura fortificaţie constatată în Banatul de Câmpie. 

• Pasajul din Strabon, care relatează că strămutarea geţilor la sud de Dunăre 
are menţiunea specială potrivit căreia, cei strămutaţi vorbeau aceiaşi limbă cu 
tracii, deci erau de acelaşi neam, iar numele lor era de moesi după stabilirea la sud 
de Dunăre. Ca atare, ei fuseseră aşezaţi în partea de vest a teritoriului tracic, respectiv 
pe teritoriul Moesiei unde dispunerea lor se constată în estul Moesiei, dar şi de-a 
lungul Dunării la: Singidunum, Viminacium etc95. Descoperirile dacice timpurii 
constatate pe teritoriul Moesiei susţin această ipoteză (mai ales descoperirile cu 
caracter funerar provenind de la Svetozarevo, Paračin, Trnjane, Zloukačani)96. Ele 
nu se constată însă pe teritoriul Bulgariei de astăzi pentru această dată, respectiv 
începutul secolului I p. Chr. 

• Un aspect extrem de important îl reprezintă faptul că organizarea provinciei 
Moesia era la începuturile ei, iar cucerirea romană nu depăşise cu mult spre est 
zona Porţilor de Fier în accepţiune largă, ceea constituie un argument important 
pentru opinia de faţă. Extinderea teritorială spre est a provinciei Moesia a înaintat 
pe malul de sud al fluviului spre Dobrogea mai ales după căderea regatului odris şi 
integrarea lui în Imperiul Roman, în anul 46. 

• Dislocarea unei mase mari de populaţie dacică dintr-o zonă barbară în Imperiu 
a permis asigurarea unui control direct asupra spaţiului aflat în acel moment în faţa 

                                                 
93 Descoperirea sitului arheologic de la Unip aparţine unei echipe tinere de arheologi ai 

Universităţi de Vest al cărei promotor a fost regretatul lect. dr. Liviu Măruia. 
94 Bodo 2007, p. 226–230; Sârbu 1993, p. 104. 
95 Benea 1989, p. 156–157. 
96 Iovanović, 1985, p. 121–138. 
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Imperiului Roman. Această măsură punitivă romană a şi determinat lipsa unor 
fortificaţii şi aşezări dacice în sectorul de sud-vest al României de astăzi97. Pe de 
altă parte, a înlăturat pericolul unor atacuri asupra statului roman stabilit pe malul 
de sud al Dunării. În sfârşit, prin aceasta romanii au populat un teritoriu vast lipsit 
de populaţie la aceea dată asigurându-şi astfel o masă paşnică, importantă de 
contribuabili. 

• Ultimul aspect ar fi acela, că faţă de opinia generală de până acum privind 
data desfăşurării acestui eveniment în anii 8/9, părerea noastră este că acesta a avut 
în urma incursiunii lui A. Caecina Severus, respectiv în anul 7 p. Chr98. 

 Acţiunea întreprinsă de Aelius Catus a permis astfel formarea unui spaţiu de 
siguranţă al provinciei Moesia în barbaricum, lucru important pentru noul teritoriu 
ce trebuia organizat pentru a fi util romanilor prin resursele sale îndeosebi cele 
minerale. Golirea de populaţie a unui spaţiu dat venea ca urmare a unor măsuri 
iniţiate încă în vremea lui Augustus. 

• Pacificarea revoltei din Illyricum încheiată cu formarea mai apoi, a două 
provincii Dalmatia şi Pannonia a permis luarea unor măsuri directe de organizare 
militară a Moesiei. Dependenţa provinciei Moesia de Macedonia încetează de abia, 
în anul 15. 

Importanţa militară a teritoriului nou integrat Imperiului rezidă şi din faptul 
că la câţiva ani, deja în anul 23 p. Chr., conform unei informaţii din autorul antic 
Tacitus se menţionează aducerea în Moesia a două legiuni al căror nume nu este 
însă nominalizat99. Dar, chiar în zona Porţilor de Fier, respectiv în Cazanele Dunării o 
inscripţie incizată în stânca la Gospodin Vir, datată în anii 33–34, menţiona în 
timpul împăratului Tiberius (anii 14–37) existenţa a două legiuni a IIII-a Scythica 
şi a V-a Macedonica, care participaseră la săparea drumului în stâncă100 pentru a 
permite o legătură directă între fortificaţiile de pe malul drept al Dunării. Rezultă 
prin aceasta că se încerca supravegherea atentă a malului de nord al fluviului 
corespunzător chiar Banatului antic, ceea ce înseamnă că teritoriul nu era sigur 
pentru romani şi reprezenta un potenţial pericol pentru Imperiu. Din păcate, sediile 
de garnizoană ale celor două legiuni nu sunt încă prea bine precizate, părerile 
specialiştilor opinând între o posibilă staţionare pe malul Dunării la: Viminacium, 
Singidunum sau Oescus şi Ratiaria. Dar tot aşa de bine putea fi la Naissus, în 
interiorul provinciei101 cu detaşamente deplasate pe malul Dunării. Oricum, în această 
vreme, se apreciază pe bună dreptate până la căderea regatului odris în anul 46, 
frontiera spre est a provinciei Moesia, a depăşit cu puţin zona Porţilor de Fier. O 
nouă legiune, a VIII-a Augusta va fi retrasă din Pannonia şi instalată în Moesia; se 
presupune că sediul ei temporar a fost în Tracia pentru pacificarea noii provincii. 

                                                 
97 Supravieţuirea culturii materiale dacice în provincia Moesia în forme clasice se constată cu 

deosebire şi în domeniul podoabelor de argint, care există în forme şi tipuri până la începutul secolului III. 
98 Benea 1989, p. 157. 
99 Tacitus, Annales, IV, 5. 
100 CIL, III, 1698 = 13813. 
101 Benea 1983, p. 24–25 cu bibliografia problemei. 
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 În timpul împăratului Claudius, prin anii 41–44 p. Chr., o altă inscripţie 
amintea lucrări de construcţie la drumul săpat în stânca Cazanelor efectuate de 
aceleaşi legiuni, sub comanda lui Martius Macer102. Aceste refaceri succesive sunt 
indicii ale importanţei strategice a zonei pentru armata provinciei din Moesia şi 
indirect sugerează faptul că existau dese pericole din partea populaţiei nord-
dunărene dacice. Implicit, acest lucru însemna supravegherea navigaţiei pe Dunăre. 

Primele informaţii despre o prezenţă activă militară a dacilor în zona Porţilor 
de Fier, în teritoriul Moesiei sunt amintite cu ocazia războaielor civile din anii 
67 69, atunci când în provincie se aflau deja alte două legiuni în locul legiunilor 
trimise într-o campanie în rient (a IIII-a Sc thica şi a V-a Macedonica) şi, anume: 
a VII-a Claudia Pia Fidelis şi a VIII-a Augusta. 

Legiunea a VII-a Claudia pia fidelis, adusă din Dalmaţia va fi instalată la 
Viminacium aproape de Dunăre şi implicit aproape de teritoriul de a cărei istorie ne 
ocupăm dovedind dacă mai era nevoie că teritoriul din împrejurimi era în atenţia 
romană. Această măsură venea ca urmare a unei alte expediţii mult mai mari de 
strămutare a peste 100.000 de daci cu familiile lor, expediţie aflată sub comanda 
generalului Tib. Plautius Silvanus Aelianus. Evenimentul ar fi avut loc cândva între 
anii 60–67 p. Chr.  

Cu mulţi ani în urmă propuneam, ca dată a tranferării legiunii VII Claudia 
p.f. din Dalmatia în Moesia, anii 57 58103. Recent, M. Mirković a demonstrat prin 
analiza unei epigrafe de mult uitate, de fapt, o bornă de hotar din Dalmatia, dintre 
teritoriile Nedites şi Cornienses, care atestă prezenţa legiunii a VII-a Claudia p. f. 
încă în provincia Dalmaţia, în timpul legatului Aulus Decenius Geminus, în anii 
63–67104. Acest lucru înseamnă că legiunea a venit mai târziu în Moesia, probabil 
undeva în preajma războaielor civile. În orice caz, în anul 67 legiunea se afla deja 
în garnizoana de la Viminacium. 

 Prezenţa activă a dacilor în faţa Moesiei, poate fi remarcată în iarna anului 
67 68, când profitându-se de plecarea unei vexillaţii a legiunii a VII-a Claudia p. f. 
înspre Italia, se produce un atac şi o incursiune a sarmaţilor aliaţi cu daci asupra 
provinciei105. Cu mare greutate, armata din provincie la care se adaugă şi legiunea  
a III-a allica venită din Siria în drum spre rient vor reuşi să respingă pe barbari. 
Comandanţii legiunilor care au luptat cu dacii şi sarmaţii au primit la Roma ca 
recompensă însemnele consulare. Înfrângerea generalului tho şi ridicarea la tronul 
imperial a lui Vitellius marchează o nouă etapă în războiul civil. Proclamarea ca 
împărat în rient a lui Vespasianus va determina redeschiderea ostilităţilor militare 
între Vitellius şi noul pretendent la tron. Armata din provincia Moesia va trece de 
partea lui Vespasian. Toate aceste evenimente aveau loc undeva în zona Banatului 
unde profitând de îngustimea apelor fluviului, atacurile dacice, se pare că reprezentau 
un pericol de care autorităţile trebuiau sa ţină cont.  

                                                 
102 a el 1961, p. 85–106. 
103 Benea 1983, p. 33. 
104 Mirković, IMS, II, p. 36 comentariu; Mirković 1977, p. 820, nr. 38. 
105 Tacitus, Historiae, II, 85. 
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Proclamarea împăratului Vespasian, ca şi împărat în Orient, unde acest general 
se afla pentru înăbuşirea revoltei iudeilor a determinat reînceperea războiului civil 
în Italia. Ca atare, provinciile dunărene au decis prin comandanţii lor să treacă de 
partea noului împărat recunoscut ca o personalitate militară în provincii. Legatul 
Moesiei, Aponius Saturninus va decide ca legiunile sale întregi sau cu efective parţiale 
(respectiv din legiunile a VII-a Claudia p.f., a VIII-a Augusta şi a III-a Gallica) vor 
începe marşul spre Italia ca şi partizane ale lui noului împărat proclamat. Înaintea 
campaniei, legatul provinciei – după cum ne informează Tacitus106 – a dus tratative 
cu conducătorii triburilor barbare, care au fost primiţi în armată.  

În lipsa legiunilor, asupra Moesiei are loc un nou atac al dacilor, care au pus 
stăpânire pe întreg malul de sud al fluviului, pregătindu-se să atace chiar castrele de 
la Viminacium ( ostolac) şi Singidunum (Belgrad)107. Două fortificaţii romane din 
zona Cazanelor de la Boljetin şi Novae (Ce ava) sunt distruse printr-un incendiu 
violent datat cu ultimele monede de la ero108. Cum ambele castre se aflau chiar în 
defileul Dunării, la Cazane, rezultă că undeva în acest spaţiu s-a produs atacul dacilor, 
care se dorea să continue de-a lungul fluviului în amonte, spre cele două castre de 
legiune. Zona este favorabilă prin faptul că aici, Dunărea era extrem de îngustă şi în 
timpul iernilor devenea o masă îngheţată permiţând trecerea relativ uşoară peste fluviu. 

Intervenţia legiunii a VI-a errata din Siria, care se îndrepta spre Italia a salvat 
provincia – relatează Tacitus109. Desigur, profitând de slăbiciunile sistemului defensiv 
roman de care aveau cunoştinţă, dacii au atacat în scop de jaf provincia romană.  

Evenimentele din anii 68 69 demonstrează că deşi în zonă nu sunt cunoscute 
fortificaţii şi aşezări dacice importante, atacurile lor pregătite cu minuţiozitate 
veneau probabil din zona Munţilor Sebeşului. u deţinem în acest sens vreo informaţie 
literară asupra raporturilor juridice dintre cele două forţe: statul roman şi daci. u 
apare clar până în acest moment. Dar, apare evident că între daci şi romani existau 
tratate clientelare, care stipulau obligaţiile barbare în cazul unor necesităţi romane. 
Participarea dacilor în campania din Italia se face probabil contra unor subsidii110. 

Ridicarea dinastiei lavilor va conduce la extinderea stăpânirii romane până 
la gurile Dunării şi integrarea generală a Dobrogei în acest areal, proces iniţiat mai 
ales după anul 46 p. Chr. Pentru sectorul de sud-vest al teritoriului locuit de daci, 
informaţiile literare nu ne transmit alte informaţii asupra contactelor militare sau 
politice cu lumea romană. Este însă evident, că existau tratate care stipulau clar relaţiile 
romanilor cu seminţiile de la graniţa lor. Însăşi tratativele purtate în anul 69, de 
către Aponius Saturninus este un indiciu în acest sens, întrucât barbarii au fost 
acceptaţi, ca şi trupe aliate probabil detaşamente de cavalerie, în armata de campanie 
spre Italia. Atacul dacilor, care a urmat denotă totuşi, o oarecare independenţă sau 
                                                 

106 Tacitus, Historiae, III, 5, 1. 
107 Vezi discuţia la Benea 1983, p. 26. 
108 Benea 1995, p. 158 cu bibliografia aferentă. 
109 Tacitus, Historiae, III, 46. 
110 Vezi discuţia în acest sens Benea 1995, p. 157–160. 
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 În timpul împăratului Claudius, prin anii 41–44 p. Chr., o altă inscripţie 
amintea lucrări de construcţie la drumul săpat în stânca Cazanelor efectuate de 
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generalului Tib. Plautius Silvanus Aelianus. Evenimentul ar fi avut loc cândva între 
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încă în provincia Dalmaţia, în timpul legatului Aulus Decenius Geminus, în anii 
63–67104. Acest lucru înseamnă că legiunea a venit mai târziu în Moesia, probabil 
undeva în preajma războaielor civile. În orice caz, în anul 67 legiunea se afla deja 
în garnizoana de la Viminacium. 

 Prezenţa activă a dacilor în faţa Moesiei, poate fi remarcată în iarna anului 
67 68, când profitându-se de plecarea unei vexillaţii a legiunii a VII-a Claudia p. f. 
înspre Italia, se produce un atac şi o incursiune a sarmaţilor aliaţi cu daci asupra 
provinciei105. Cu mare greutate, armata din provincie la care se adaugă şi legiunea  
a III-a allica venită din Siria în drum spre rient vor reuşi să respingă pe barbari. 
Comandanţii legiunilor care au luptat cu dacii şi sarmaţii au primit la Roma ca 
recompensă însemnele consulare. Înfrângerea generalului tho şi ridicarea la tronul 
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nerespectarea tratatului încheiat pe care şi-o permit seminţiile dacilor pentru a ataca 
în scop de jaf, pe romani. Cert rămâne faptul că în această perioadă, respectiv în a 
doua jumătate a secolului I p. Chr. cetatea de la Divici a fost refăcută şi utilizată până 
spre sfârşitul secolului111. Aceiaşi situaţie a fost sesizată la fortificaţia de la Zidovar112. 
Prea puţine informaţii deţinem actualmente, asupra aşezărilor dacice cunoscute pe 
teritoriului Banatului antic, respectiv în zona sa colinară şi de munte. Existenţa 
unor relaţii clientelare cu lumea nord-dunăreană barbară a fost instituită probabil, 
după expediţia lui Tib. Plautius Silvanus Aelianus. 

Ridicarea la tron în anul 81, a lui Domitianus, venea după o perioadă de 
stabilitate economică şi politică, ceea ce a facilitat apropierea noului împărat de 
armată prin acordarea de donative dar mai ales măriri de solde pentru toate categoriile 
de trupe. La Dunăre nu se constată evenimente militare deosebite deşi ascunderea 
unor depozite monetare la sud de Dunăre sugerează acest lucru. 

 C C   U  U  

În momentul când Domitianus a ajuns la conducerea Imperiului, în provincia 
Moesia erau instalate patru legiuni (I Italica, la Novae ( istov – Bulgaria de azi),  
V Macedonica cu sediul la  ( igen – Bulgaria de azi), VII Claudia la 
Viminacium (Po arevac – Serbia, de azi) şi probabil V Alaudae, cu locul de staţionare 
necunoscut), pe un areal întins de-a lungul malului de sud al Dunării. La acestea, se 
adăugau un număr important de trupe auxiliare ataşate lor. 

Incidente la frontiera romană a Moesiei au existat în permanenţă, aşa se şi 
explică aducerea unor efective mari de trupe, formate din legiuni întregi, alături de 
numeroase auxilii. Atacurile se caracterizează prin incursiuni peste fluviu în scop 
de jaf în punctele sensibile lipsite de armată sau cu efective puţine. Unele atacuri 
pot fi presupuse şi prin ascunderea unor depozite monetare cândva la începutul 
deceniului 9 al veacului I p. Chr. De obicei, acest lucru avea loc peste Dunărea 
îngheţată, în timpul iernii. 

 incursiune dacică deosebită ca amploare a avut loc în iarna anului 85 86, 
eveniment care a determinat în condiţii rămase în mare parte neclare chiar moartea 
legatului provinciei, ppius Sabinus113. Respingerea atacului barbar peste Dunării 
s-a prelungit câtva timp, se pare, până în anul 86, judecând după anumite informaţii 
literare114.  

Asupra locului de unde a pornit acest atac al dacilor există două opinii. Prima 
ipoteză consideră posibilă organizarea atacului dacic prin zona Banatului pornind 
din interiorul arcului carpatic în principal, în direcţia culoarului Timiş-Cerna şi de 
                                                 

111 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
112 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
113 Petolescu 2001, p. 677 cu bibliografia aferentă. 
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aici, mai departe peste Dunăre. Indicii indirecte în acest sens ar fi descoperirea 
unor depozite monetare databile în această perioadă pe malul de sud al fluviului la 
Tekija, Boljetin115. Aceste mici tezaure monetare se încheie primul cu o monedă 
din anul 82, iar cel de al doilea cu o monedă din anul 81 p. Chr. Indirect acest lucru 
susţine argumentarea ipotezei.  

Un al doilea indiciu îl oferă însăşi poziţia sectorului Cazanelor după cum 
afirmam mai sus, care reprezintă porţiunea cea mai favorabilă pentru astfel de 
atacuri. u întâmplător, în acea vreme, existau două fortificaţii dacice în acest 
sector, cea de la Divici şi cea de la Pescari, care supravegheau în permanenţă toate 
mişcările romanilor de pe malul de sud al fluviului. 

O altă opinie a fost avansată de C. C. Petolescu116 care susţine că atacul dacic 
a avut loc în locul cel mai puţin apărat al sistemului defensiv roman şi anume în 
zona dobrogeană a Moesiei. Argumentaţia sa în acest sens, în general nu este 
explicitată îndeajuns de convingător. Sunt mai multe lucruri, care se opun acestei 
supoziţii, nu există indicii ferme numismatice (sub formă de depozite monetare) 
care să permită o astfel de afirmaţie, iar aprecierea faptului că monumentul de la 
Adamclissi a fost ridicat în epoca lui Domiţian comportă încă discuţii aprinse în 
literatura de specialitate.  

Apoi, dacă ar trebui să urmărim locul în care au fost concentrate trupele 
romane în vederea invaziei împotriva atacatorilor daci, se observă clar că acesta se 
află în faţă teritoriului corespunzător Banatului şi Olteniei, ceea ce indică clar 
direcţia menită de atace în principal regatul dacic din munţii Orăştiei şi implicit 
zona afectată în principal de incursiunea barbară. Însăşi împăratul îşi stabileşte 
cartierul general în partea vestică a provinciei Moesia, la aissus sau poate Scupi, 
cum apreciază mai nou, alţi specialişti. În sfârşit, un ultim argument de loc de 
neglijat este apropierea între fortificaţiile dacice din centrul Transilvaniei şi spaţiul 
Banatului şi Olteniei, faţă de Dobrogea. Tocmai aceste evenimente au determinat 
împărţirea în două a provinciei Moesia: în Superior ale cărei frontiere începeau la 
Taurunum şi ajungeau până la râul Ciabrus şi Inferior preluând întregul mal de sud 
şi est al cursului Dunării până la vărsarea fluviului în mare. i în continuare, se vor 
adăuga acestei provincii şi cetăţile de pe malul de nord al Mării egre. 

Ca atare, în opinia noastră credem că spaţiul Banatului a fost în principal 
implicat în evenimentele, care au premers apoi, trecerea la o campanie organizată 
în anul 87, sub comanda generalului Cornelius uscus. 

Pentru aceasta, în primăvara anului 87, o armata romană trece Dunărea pe un 
pod de vase identificat undeva între Dolni-Vadin şi Orlea cu mult timp în urmă de 
către prof. D. Tudor117. Se consideră posibilă şi o eventuală trecere a Dunării, la 
Drobeta, unde apele fluviului sunt mai liniştite şi astfel, pe două coloane armata 
romană a înaintat în Oltenia pentru a pătrunde în interiorul arcului carpatic118. 
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eveniment care a determinat în condiţii rămase în mare parte neclare chiar moartea 
legatului provinciei, ppius Sabinus113. Respingerea atacului barbar peste Dunării 
s-a prelungit câtva timp, se pare, până în anul 86, judecând după anumite informaţii 
literare114.  

Asupra locului de unde a pornit acest atac al dacilor există două opinii. Prima 
ipoteză consideră posibilă organizarea atacului dacic prin zona Banatului pornind 
din interiorul arcului carpatic în principal, în direcţia culoarului Timiş-Cerna şi de 
                                                 

111 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
112 Rustoiu 2006–2007, p. 23. 
113 Petolescu 2001, p. 677 cu bibliografia aferentă. 
114 Suetonius, Domitianus VI, 1; Dio Cassius, L VII, 61, 1; Eusebius, Chronicon, 190, 15 i. 
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aici, mai departe peste Dunăre. Indicii indirecte în acest sens ar fi descoperirea 
unor depozite monetare databile în această perioadă pe malul de sud al fluviului la 
Tekija, Boljetin115. Aceste mici tezaure monetare se încheie primul cu o monedă 
din anul 82, iar cel de al doilea cu o monedă din anul 81 p. Chr. Indirect acest lucru 
susţine argumentarea ipotezei.  

Un al doilea indiciu îl oferă însăşi poziţia sectorului Cazanelor după cum 
afirmam mai sus, care reprezintă porţiunea cea mai favorabilă pentru astfel de 
atacuri. u întâmplător, în acea vreme, existau două fortificaţii dacice în acest 
sector, cea de la Divici şi cea de la Pescari, care supravegheau în permanenţă toate 
mişcările romanilor de pe malul de sud al fluviului. 

O altă opinie a fost avansată de C. C. Petolescu116 care susţine că atacul dacic 
a avut loc în locul cel mai puţin apărat al sistemului defensiv roman şi anume în 
zona dobrogeană a Moesiei. Argumentaţia sa în acest sens, în general nu este 
explicitată îndeajuns de convingător. Sunt mai multe lucruri, care se opun acestei 
supoziţii, nu există indicii ferme numismatice (sub formă de depozite monetare) 
care să permită o astfel de afirmaţie, iar aprecierea faptului că monumentul de la 
Adamclissi a fost ridicat în epoca lui Domiţian comportă încă discuţii aprinse în 
literatura de specialitate.  

Apoi, dacă ar trebui să urmărim locul în care au fost concentrate trupele 
romane în vederea invaziei împotriva atacatorilor daci, se observă clar că acesta se 
află în faţă teritoriului corespunzător Banatului şi Olteniei, ceea ce indică clar 
direcţia menită de atace în principal regatul dacic din munţii Orăştiei şi implicit 
zona afectată în principal de incursiunea barbară. Însăşi împăratul îşi stabileşte 
cartierul general în partea vestică a provinciei Moesia, la aissus sau poate Scupi, 
cum apreciază mai nou, alţi specialişti. În sfârşit, un ultim argument de loc de 
neglijat este apropierea între fortificaţiile dacice din centrul Transilvaniei şi spaţiul 
Banatului şi Olteniei, faţă de Dobrogea. Tocmai aceste evenimente au determinat 
împărţirea în două a provinciei Moesia: în Superior ale cărei frontiere începeau la 
Taurunum şi ajungeau până la râul Ciabrus şi Inferior preluând întregul mal de sud 
şi est al cursului Dunării până la vărsarea fluviului în mare. i în continuare, se vor 
adăuga acestei provincii şi cetăţile de pe malul de nord al Mării egre. 

Ca atare, în opinia noastră credem că spaţiul Banatului a fost în principal 
implicat în evenimentele, care au premers apoi, trecerea la o campanie organizată 
în anul 87, sub comanda generalului Cornelius uscus. 

Pentru aceasta, în primăvara anului 87, o armata romană trece Dunărea pe un 
pod de vase identificat undeva între Dolni-Vadin şi Orlea cu mult timp în urmă de 
către prof. D. Tudor117. Se consideră posibilă şi o eventuală trecere a Dunării, la 
Drobeta, unde apele fluviului sunt mai liniştite şi astfel, pe două coloane armata 
romană a înaintat în Oltenia pentru a pătrunde în interiorul arcului carpatic118. 
                                                 

115 Benea 1983 p. 44, cu bibliografia aferentă. 
116 Petolescu 2001, p. 675. 
117 Tudor 1971, p. 17–31. 
118 Vezi ultima redactare a evenimentelor tefan 2005. 
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În general, trebuie să admitem de la început faptul că romanii cunoşteau 
topografia terenului din Dacia. În acest sens, căile comerciale cunoscute de romani 
au reprezentat prima breşă în sistemul defensiv al dacilor. În general, după spusele 
unui autor antic, respectiv Strabo – ne ustorii re re entau avan arda ar atelor 
ro ane ntr un teritoriu barbar  care nu utea i evitat. Ca atare, armatele romane 
cunoşteau locurile spre care se îndreptau şi datorită unor expediţii precedente între-
prinse de anumiţi generali romani care s-au aventurat cu diferite prilejuri înspre 
interiorul arcului carpatic, cum ar fi de pildă: Cn. Lentulus, Aelius Catus prin generalul 
A. Caecina Severus etc. 

Bătălia nu se ştie unde s-a desfăşurat, dar în această ciocnire după cum 
relatează Iordanes119, romanii au fost înfrânţi şi comandantul lor, Cornelius Fuscus 
a fost ucis. S-ar părea după o informaţie ulterioară din Dio Cassius120 referitoare la 
anul 102, chiar şi stindardul unei legiunii121 a fost găsit alături de arme şi maşini de 
război într-una din cetăţile dacice cucerite.  

În anul următor, armata romană, având un nou comandant în persoana 
generalului Tettius Iulianus fost comandant al legiunii a VII Claudia p. f., din provincia 
Moesia, bun cunoscător al locurilor, reia ofensiva împotriva dacilor de data această, 
folosind ca şi cale de acces, Banatul. Tettius Iulianus după ce deţinuse consulatul în 
anul 83, se afla ca şi legat al Moesiei Superior. u cunoaştem drumul urmat de 
armata romană prin acest teritoriu pe la Lederata-Tibiscum sau din faţa Diernei, 
prin culoarul Timiş-Cerna.  

Indiferent de drumul pe care a înaintat armata romană, locul numit Ta ae nu 
putea fi prea departe înspre interiorul arcului carpatic. 

Dio Cassius122 oferă o informaţie scurtă la aceste evenimente şi anume faptul 
că bătălia s-a dat la Ta ae, toponim care intră de acum în istorie ca fiind locul 
principal, unde dacii s-au confruntat cu romani. Acest loc s-ar afla pe drumul spre 
Sar i e etusa e ia afirmă Dio Cassius123. Apoi, apare o informaţie anecdotică 
potrivit căreia unul din oamenii de seamă a lui Decebal, la doilea după el în rang –
spune izvorul – numit Vizina s-a prefăcut mort pentru a se putea salva. Este singura 
menţiune a unui demnitar al regelui dac. u există informaţii literare care să precizeze 
până unde au înaintat armatele romane, doar la Dio Cassius este menţionată 
aserţiune potrivit căreia: ... ecebal se te u ca ro anii victorio i s  nu orneasc  
s re ca itala lui. e aceea t ie co acii din rea a lor i use ar e e trunc iuri  

entru ca ro anii s  cread  c  sunt solda i i s  se retra  ns i nta i. Ceea ce 
s a i nt lat... 124. 
                                                 

119 Iordanes, etica 78. 
120 Dio Cassius, L VIII, 9, 3. 
121 Se presupune că stindardul aparţinuse legiunii a V Alaudae, pierderea stindardului 

presupunea desfiinţarea unităţii. Legiunea nu mai apare amintită după aceste evenimente în 
nomenclatura armatei romane, ceea ce a sugerat acest deznodământ. 

122 Dio Cassius, L VII, 10, 1–3. 
123 Dio Cassius, L VII, 10, 3. 
124 Dio Cassius, L VII, 10, 1–3. 
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Localizarea locului bătăliei la a ae, nu pare până acum prin vreun fel 
sesizată arheologic. În general, s-a presupus că ea ar trebui localizată la Porţile de 
Fier al Transilvaniei125. Sub aspect militar şi strategic, locul respectiv caracterizat 
printr-un spaţiu îngust de trecere între dealuri, nu oferea posibilităţi de desfăşurare 
a trupelor formate mai ales din legiuni, respectiv unităţi de infanterie.  

Încă de la sfârşitul secolului XIX au existat preocupări pentru amplasarea pe 
teren a toponimului Tapae. El a fost localizat în sud-vestul Daciei după Aizis şi 
Berzobis pe drumul de acces spre centrul Daciei libere. K. Cichorius în analiza sa 
asupra scenelor de pe Columna lui Traian, chiar a stabilit pe teren cele două 
localităţi din Banat prin reprezentările privind construirea de castre înainte de 
bătălia de la Tapae. 

În monografia sa dedicată războaielor din timpul lui Domiţian şi mai apoi 
Traian, Al. Ştefan aduce o serie de argumente de localizare a acestui loc undeva în 
câmpia din faţa Orăştiei, la confluenţa râului Mureş cu Apa Oraşului, mai aproape 
de fortificaţiile dacice centrale126. Argumentele aduse în acest sens sunt pertinente 
şi se cuvin a fi luate în seamă. Autorul susţine pe bună dreptate, că teritoriul 
cuprins între Tibiscum şi Sarmizegetusa de cca. 49 km., exclude posibilitatea de a 
amplasa în această regiune locul numit Tapae întrucât în zona respectivă se află 
culoarul îngust de trecere prin Porţile de Fier al Transilvaniei, impracticabil din 
punctul de vedere al trupelor romane formate mai ales din legiuni de infanterie care 
nu se puteau desfăşura în formaţiile lor standard127. Dio Cassius oferă o informaţie 
importantă şi anume culoarul de acces înspre interiorul Daciei trecea pe la a ae şi 

utae128. 
O altă opinie susţineam noi, într-o lucrare recentă129, a fost aceea de localizare a 

locului numit a ae, în Ţara Haţegului, respectiv la câţiva kilometri înspre nord de 
locul viitoarei Sarmizegetusa romane. Această localizare se referea la războaiele 
din timpul lui Traian, unde există informaţii mai riguroase asupra unor fortificaţii 
romane de marş. Nu deţinem în acest moment, date arheologice care să argumenteze 
situaţia amplasării trupelor romane în zonă în conflictul din timpul lui Domiţian. 
Ţinând cont de regulile romane în cazul unui conflict armat cu barbari, amplasamentul 
trupelor trebuia să fi fost în faţa locului respectiv la o mică distanţă faţă de câmpul 
de bătaie. În anul 101, pe locul viitoarei Sarmizegetusa se aflau legiunea a IIII-a 
Flavia Felix alături de auxiliile ei, iar la câţiva km. în spate, în castrul de la Zăvoi 
exista o mare fortificaţie de pământ, care adăpostea alte trupe. 

Situaţia din timpul lui Domiţian era poate diferită sub aspectul unităţilor militare, 
dar probabil terenul, ca atare, era cunoscut în amănunţime de către romani. 
                                                 

125 Ultima afirmaţie la Petolescu 2001, p. 679. 
126 Ştefan 2005, p. 407–411, trecerea prin acest culoar era cunoscută în izvoarele literare încă 

de la Herodot, IV, 48. 
127 Ştefan 2005, p. 408. 
128 Ştefan 2005, p. 409. 
129 Benea 2006, p. 78–79. 
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În general, trebuie să admitem de la început faptul că romanii cunoşteau 
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generalului Tettius Iulianus fost comandant al legiunii a VII Claudia p. f., din provincia 
Moesia, bun cunoscător al locurilor, reia ofensiva împotriva dacilor de data această, 
folosind ca şi cale de acces, Banatul. Tettius Iulianus după ce deţinuse consulatul în 
anul 83, se afla ca şi legat al Moesiei Superior. u cunoaştem drumul urmat de 
armata romană prin acest teritoriu pe la Lederata-Tibiscum sau din faţa Diernei, 
prin culoarul Timiş-Cerna.  

Indiferent de drumul pe care a înaintat armata romană, locul numit Ta ae nu 
putea fi prea departe înspre interiorul arcului carpatic. 

Dio Cassius122 oferă o informaţie scurtă la aceste evenimente şi anume faptul 
că bătălia s-a dat la Ta ae, toponim care intră de acum în istorie ca fiind locul 
principal, unde dacii s-au confruntat cu romani. Acest loc s-ar afla pe drumul spre 
Sar i e etusa e ia afirmă Dio Cassius123. Apoi, apare o informaţie anecdotică 
potrivit căreia unul din oamenii de seamă a lui Decebal, la doilea după el în rang –
spune izvorul – numit Vizina s-a prefăcut mort pentru a se putea salva. Este singura 
menţiune a unui demnitar al regelui dac. u există informaţii literare care să precizeze 
până unde au înaintat armatele romane, doar la Dio Cassius este menţionată 
aserţiune potrivit căreia: ... ecebal se te u ca ro anii victorio i s  nu orneasc  
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119 Iordanes, etica 78. 
120 Dio Cassius, L VIII, 9, 3. 
121 Se presupune că stindardul aparţinuse legiunii a V Alaudae, pierderea stindardului 

presupunea desfiinţarea unităţii. Legiunea nu mai apare amintită după aceste evenimente în 
nomenclatura armatei romane, ceea ce a sugerat acest deznodământ. 

122 Dio Cassius, L VII, 10, 1–3. 
123 Dio Cassius, L VII, 10, 3. 
124 Dio Cassius, L VII, 10, 1–3. 
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Localizarea locului bătăliei la a ae, nu pare până acum prin vreun fel 
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câmpia din faţa Orăştiei, la confluenţa râului Mureş cu Apa Oraşului, mai aproape 
de fortificaţiile dacice centrale126. Argumentele aduse în acest sens sunt pertinente 
şi se cuvin a fi luate în seamă. Autorul susţine pe bună dreptate, că teritoriul 
cuprins între Tibiscum şi Sarmizegetusa de cca. 49 km., exclude posibilitatea de a 
amplasa în această regiune locul numit Tapae întrucât în zona respectivă se află 
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importantă şi anume culoarul de acces înspre interiorul Daciei trecea pe la a ae şi 

utae128. 
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locului numit a ae, în Ţara Haţegului, respectiv la câţiva kilometri înspre nord de 
locul viitoarei Sarmizegetusa romane. Această localizare se referea la războaiele 
din timpul lui Traian, unde există informaţii mai riguroase asupra unor fortificaţii 
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Flavia Felix alături de auxiliile ei, iar la câţiva km. în spate, în castrul de la Zăvoi 
exista o mare fortificaţie de pământ, care adăpostea alte trupe. 

Situaţia din timpul lui Domiţian era poate diferită sub aspectul unităţilor militare, 
dar probabil terenul, ca atare, era cunoscut în amănunţime de către romani. 
                                                 

125 Ultima afirmaţie la Petolescu 2001, p. 679. 
126 Ştefan 2005, p. 407–411, trecerea prin acest culoar era cunoscută în izvoarele literare încă 

de la Herodot, IV, 48. 
127 Ştefan 2005, p. 408. 
128 Ştefan 2005, p. 409. 
129 Benea 2006, p. 78–79. 
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Zona de câmpie, aflată astăzi în preajma satului Toteşti oferă un aspect de 
căldare, înconjurat de un teritoriu colinar împădurit. Situaţia terenului probabil, a 
suferit modificări ca aspect, dar zona centrală, plată, a existat şi a oferit romanilor 
cadrul necesar pentru bătălia respectivă. Apoi, zona era destul de apropiată de cetăţile 
dacice centrale, cam la cca. 50 km de acestea. Toate aceste argumente oferă 
elemente de acceptare a ipotezei noastre. Se pare, însă că după înfrângerea dacilor, 
romanii nu au continuat urmărirea dacilor, fapt datorat poate unor evenimente izbucnite 
la graniţa Pannoniei cu uazi şi marcomanii. Decebal a fost obligat să încheie cu 
tratat de pace cu romanii, fiind la mare strâmtoare  – ne spune Dio Cassius130. 
Împăratul Domiţian nu şi-a luat niciodată titlul de acicus. Pacea a fost privită ca 
un compromis de către istoriografia modernă. 

Condiţiile de pace romane sunt cele corespunzătoare unui re e clientelar, mai 
mult, Marţial într-o epigramă exclamă: ... ie is  locuitor de e r ul care acu  
ne a ar ine  a venit s  te vad  o  er anicus toc ai de e a ele strului  care se 
a l  sub st nirea ta ....131. Diegis trimis în fruntea delegaţiei dacice va primi 
diadema regală de la Domiţian. Totuşi, daci au primit se pare, subsidii şi ... e teri 
rice u i la elurite lucr ri olositoare n ti  de ace i de r boi i dui s i 

dea ereu ai ulte  – ne spune Dio Cassius132. Fiind un rege clientelar, Decebal 
va trebui să permită trecerea armatelor romane prin regatul său împotriva uazilor 
şi marcomanilor133, ceea ce demonstrează noul statut al regatului dacic, care se va 
supune politicii romane. Evenimentele se vor prelungi până în anul 93. 

 primă informaţie importantă neluată prea mult în seamă de literatura de 
specialitate modernă se referă la afirmaţia că malul de nord al Dunării se află de 
acum în stăpânirea romană. Acest fapt, poate să corespundă realităţii, de atunci. 
Fortificaţiile dacice de pe malul Dunării presupuse a fi existat în a doua jumătate a 
secolului I p. Chr. îşi încetează toate activitatea în urma unor incendii violente. e 
referim, la fortificaţiile de la Divici – punctul rad şi idovar.  

u putem exclude nici unele observaţii arheologice constatate de . udea la 
castrul de la Pojejena şi R. Florescu la cel de la Drobeta, care îşi datează prima fază 
de locuire după aceste evenimente134. Astfel, văzute lucrurile ar trebui să presupunem 
că în sud-vestul Daciei pe o anumită distanţă de Dunăre, romanii au impus o terra 
deserta în faţa provinciei Moesia. Lucru explicabil pentru că în acest areal până 
acum nu au fost descoperite urme concludente de fortificaţii dacice. Arheologic, în 
acest areal nu se cunosc în acest moment, fortificaţii dacice sau dimpotrivă aşezări 
databile în secolele I II, ceea ce ar confirma această ipoteza (cu excepţia celor două 
fortificaţii de la Divici şi Zidovar). 

Domiţian a sărbătorit un triumf pentru victoria asupra dacilor, dar nu şi-a luat 
epitetul de acicus. Pacea din anul 89, a fost considerată de ambele părţi ca o perioadă 
                                                 

130 Dio Cassius, L VII,7, 2–3. 
131 Martial, i ra ata, V, 3, 1–3, apud Petolescu 2001, p. 680–681. 
132 Dio Cassius, L VII, 7, 3. 
133 Informaţia oferită de o inscripţie dedicată lui C. Vellius Rufus (ILS 9200  IDRE II, 406). 
134 udea 1976, p. 849–886; Florescu 1976, p. 146. 
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de răgaz de care romani aveau nevoie pentru a se putea îndrepta către războiul cu 
uazii şi marcomanii, iar Decebal aşi derea pentru refacerea şi reorganizarea 

forţelor sale. Evenimentele din faţa Pannoniei s-au prelungit până în anul 93.  
O perioadă scurtă de timp până ridicarea la tron a împăratului Traian anul 98  nu 

au avut loc evenimente ma ore care să fi determinat reacţii ale armatei romane în 
sectorul de sud-vest al Daciei, indiciu că pe ambele maluri ale fluviului s-a menţinut 
liniştea.  

O inscripţie incizată în stânca Cazanelor, la ospodin Vir menţionează repararea 
drumului antic săpat în munte distrus de revărsarea fluviului135. Evenimentul a avut 
loc cândva între anii 92–93. Drumul antic prezenta o importanţă deosebită întrucât 
asigura legătura între castre pe de o parte, dar şi un spri in pentru navigaţia pe 
Dunăre, pe de altă parte. 

RĂZBOAIELE DACO-ROMANE DIN TIMPUL ÎMPĂRATULUI TRAIANUS 

CAUZELE ZBOAIELO  

Evenimentele de la începutul secolului II p. Chr., care vor conduce la dispariţia 
statului dac erau cumva previzibile încă de la sfârşitul domniei lui Domiţian prin 
transferarea unui număr însemnat de trupe de pe linia inului la Dunărea de os. 
Ele prefigurau ceea ce va urma, lucru probabil cunoscut şi de regele Decebal, care 
încerca întărirea sistemului defensiv din interiorul Transilvaniei pentru apărarea 
cetăţilor dacice centrale.  

Proclamarea ca împărat a lui Traian în anul 98 adusese în primul plan al 
activităţii politice externe romane cucerirea Daciei din mai multe motive între care 
cel care privea pacea ruşinoasă  încheiată de Domiţian cu Decebal, ni se pare a fi 
între ultimele în ordinea importanţei. Există un motiv mult mai presant, care apăsa 
întreaga structura politică, economică, administrativă a Imperiului, pe care scurta 
domnie cu toate străduinţele depuse de către împăratul Nerva 96–98  nu reuşise să 
o rezolve. Visteria statului după domnia lui Domiţian era goală. Dovadă în acest 
sens este faptul că în primii ani de domnie ai lui Traian, acesta fusese nevoit să 
recurgă la o reformă monetară de emitere a unor denari prin adunarea monedelor 
vechi, retopirea lor pentru asigurarea parţială a monetarului necesar pe piaţă. Pentru 
aceasta se impunea cucerirea Daciei cunoscută printr-un tezaur important regal, dar 
mai ales prin mari resurse minerale de aur şi argint etc. şi nu în ultimă instanţă 
prezenţa masivă a rezervelor de sare făcea necesară cucerirea teritoriului şi integrarea 
lui ca provincie a Imperiului oman.  

Necesitatea campaniei împotriva dacilor se impunea cu acuitate pentru 
rezolvarea problemelor economice ale Statului. Deşi la prima vedere, deplasarea 
graniţei romane dincolo de cursul unui mare fluviu, care reprezenta o frontieră mult 
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Zona de câmpie, aflată astăzi în preajma satului Toteşti oferă un aspect de 
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dea ereu ai ulte  – ne spune Dio Cassius132. Fiind un rege clientelar, Decebal 
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castrul de la Pojejena şi R. Florescu la cel de la Drobeta, care îşi datează prima fază 
de locuire după aceste evenimente134. Astfel, văzute lucrurile ar trebui să presupunem 
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de răgaz de care romani aveau nevoie pentru a se putea îndrepta către războiul cu 
uazii şi marcomanii, iar Decebal aşi derea pentru refacerea şi reorganizarea 
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drumului antic săpat în munte distrus de revărsarea fluviului135. Evenimentul a avut 
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CAUZELE ZBOAIELO  

Evenimentele de la începutul secolului II p. Chr., care vor conduce la dispariţia 
statului dac erau cumva previzibile încă de la sfârşitul domniei lui Domiţian prin 
transferarea unui număr însemnat de trupe de pe linia inului la Dunărea de os. 
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cel care privea pacea ruşinoasă  încheiată de Domiţian cu Decebal, ni se pare a fi 
între ultimele în ordinea importanţei. Există un motiv mult mai presant, care apăsa 
întreaga structura politică, economică, administrativă a Imperiului, pe care scurta 
domnie cu toate străduinţele depuse de către împăratul Nerva 96–98  nu reuşise să 
o rezolve. Visteria statului după domnia lui Domiţian era goală. Dovadă în acest 
sens este faptul că în primii ani de domnie ai lui Traian, acesta fusese nevoit să 
recurgă la o reformă monetară de emitere a unor denari prin adunarea monedelor 
vechi, retopirea lor pentru asigurarea parţială a monetarului necesar pe piaţă. Pentru 
aceasta se impunea cucerirea Daciei cunoscută printr-un tezaur important regal, dar 
mai ales prin mari resurse minerale de aur şi argint etc. şi nu în ultimă instanţă 
prezenţa masivă a rezervelor de sare făcea necesară cucerirea teritoriului şi integrarea 
lui ca provincie a Imperiului oman.  

Necesitatea campaniei împotriva dacilor se impunea cu acuitate pentru 
rezolvarea problemelor economice ale Statului. Deşi la prima vedere, deplasarea 
graniţei romane dincolo de cursul unui mare fluviu, care reprezenta o frontieră mult 
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mai lesne de apărat, şi formarea unei provincii dispusă în întregime în barbaricu  
va constitui în decursul anilor ce vor urma, mereu un teritoriu supradimensionat 
sub raportul trupelor pe care le deţinea, pentru a putea fi apărat în condiţii optime, 
ceea ce nu s-a reuşit întotdeauna.  

Deci, spre deosebire de Domiţian, Traian a acordat o atenţie sporită prelimi-
nariilor ce priveau prima campanie împotriva dacilor, de pregătire a căilor de 
comunicaţie şi de aprovizionare pentru trupele romane, care ar fi trecut Dunărea în 
Dacia. Încetul cu încetul, deja din anul 99 au fost retrase legiuni întregi de pe Rin, 
au venit vexillaţii din rient, Siria şi Asia Mică, Africa.  armată imensă se concentra 
de a lungul Dunării de os încercând pe toate trecătorile Carpaţilor să forţeze intrarea 
spre centrul Transilvaniei. 

Câteva inscripţii din Cazanele Dunării săpate în stânca muntelui dovedesc 
refacerea din nou (a câta oară ) a drumului săpat în stânca. Este cunoscută de mult 
inscripţia care atestă refacerea drumului136. Alături de această a fost identificată cu 
ocazia cercetărilor legate de hidrocentrala de la Porţile de Fier I, o altă inscripţie 
mai puţin oficială incizată de soldaţii, care au participat la aceste lucrări, două 
centurii din cele două legiuni ale provincii. Inscripţia a fost scrijelată de soldaţii din 
legiunile a VII-a Claudia p. f. şi a IIII-a Flavia Felix conduşi de un centurion  
F. Claudius( ), care l-au invocat pe Herculis Sacru , ca divinitate protectoare a 
lucrărilor137. La ederata, o altă inscripţie de mult cunoscută în literatura de specialitate 
menţionează o vexillaţie a legiunii VII Claudia p. f. condusă de centurionul T. Licinius 
Rufinus, care invocă pe Iuppiter ptimius Maximus138. Unitatea a participat probabil, 
la lucrări de amenajare ale drumului spre Viminacium (Pozarevac)139. 

C ILE DE P TRU DERE Î SPRE RE ATUL DACIC 

În studiul dedicat războaielor daco-romane, arl Strobel a întocmit un repertoriu 
complet până în acel moment (anul 1984) asupra legiunilor şi trupelor auxiliare 
participante din provinciile Imperiului la aceste evenimente militare140. Sub acest 
aspect se pot aduce puţine informaţii deosebite în analiza problematicii de faţă. 

Criteriul principal de identificare a trupelor auxiliare îl reprezintă identificarea pe 
baza materialului epigrafic, a unor elemente militare evidenţiate şi decorate pe 
câmpul de luptă dacic de către împăratul Traian sau orice referiri făcute, referitoare 
la aceste evenimente care menţionează corpuri de trupă. Aceste mărturii sunt cele 
mai sigure şi ele sunt deja bine cunoscute în literatura de specialitate141. Mai nou, o 
serie de observaţii pertinente în acest sens a adus o lucrare redactată de Florian 
Matei Popescu şi vidiu entea mult îmbogăţită de informaţiile oferite de diplomele 
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militare noi apărute între timp142. Concluziile autorilor demonstrează că din punctul 
de vedere al trupelor auxiliare nici în Moesia Superior şi nici în Moesia Inferior nu 
se poate dovedi o mărire a efectivelor militare faţă de cele existente în timp lui 
Domiţian143. Cea mai mare parte a trupelor aduse din vest provin din Pannonia şi 
provinciile învecinate. O mărire a efectivelor, se pare, că urmează în timpul eveni-
mentului din anii 101–102 sau chiar în cel de al doilea război daco-roman din anii 
105–106. 

Un contingent important de trupe auxiliare şi legiuni din provinciile vestice 
ale Imperiului au participat la aceste evenimente militare, aducerea lor înspre Dacia 
putea urma două căi de comunicaţie, fie terestre, fie pe apă144. 

Până acum, se presupunea că deplasarea spre Dacia a corpului expediţionar 
pannonic format în Pannonia Inferior, s-a făcut din Moesia Superior.  

K. Strobel nu consideră probabilă o trecere prin teritoriile barbare, spre Dacia 
a trupelor din Pannonia, respectiv prin câmpia dintre Dunăre-Tisa inferioară şi de 
mi loc şi mai departe înspre est, spre regatul dacic în timpul primului război cu 
dacii145. Teritoriul în discuţie se presupunea că era locuit de daci, celţi, poate sarmaţi 
iazigi146, putea fi considerat neprielnic datorită agresivităţii acestor barbari.  

Dar, în timpul evenimentelor împotriva dacilor, din anii 101–102, deşi 
limesul Pannoniei în sectoarele respective era mult slăbit, după retragerea auxiliilor 
de pe linia Dunării, provincia nu a fost atacată, ceea ce presupune existenţa unor 
n e e eri rea a i e cu populaţia barbară ce locuia în spaţiul cuprins între Dunăre 

şi Tisa, care a fost cointeresată material sau dimpotrivă aci icat  pe cale punitivă 
de către romani. Nu deţinem informaţii literare sau epigrafice, în acest sens147. 

Fragilitatea sistemului de apărare al provinciei Pannonia, se va vedea însă, 
imediat după cel de al doilea război cu dacii 105–106 , chiar în anii următori cuceririi 
Daciei, respectiv în 107–108, când atât Dio Cassius, cât şi anumite informaţii 
epigrafice, menţionează evenimente cu sarmaţii iazigi respinse de către legatul 
Pannoniei Inferior de atunci, viitorul împărat Hadrian148. 

evenind la problema care ne interesează, cea a căilor de înaintare spre Dacia, 
aducerea trupelor pannonice în Moesia Superior presupunea un efort mare de 
deplasare ca timp, dar şi condiţii improprii de adunare a corpurilor de trupă într-un 
loc, în care datorită zonei muntoase din apropierea Dunării, malul fluviului era 
îngust nepermiţând aglomerări umane masive şi de echipament militar. Pe de altă 
parte, nu se cunosc castre de marş corespunzătoare ca dimensiuni.  
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147 Benea 2006 a, p. 29–34. 
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complet până în acel moment (anul 1984) asupra legiunilor şi trupelor auxiliare 
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Criteriul principal de identificare a trupelor auxiliare îl reprezintă identificarea pe 
baza materialului epigrafic, a unor elemente militare evidenţiate şi decorate pe 
câmpul de luptă dacic de către împăratul Traian sau orice referiri făcute, referitoare 
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136 CIL, III, 8267  1699. 
137 AE, 1973, 473. 
138 CIL, III, 1343. 
139 Benea 1983, p. 47. 
140 Strobel 1984, passim. 
141 Benea 2006a, p. 29–30. 

 37

militare noi apărute între timp142. Concluziile autorilor demonstrează că din punctul 
de vedere al trupelor auxiliare nici în Moesia Superior şi nici în Moesia Inferior nu 
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şi Tisa, care a fost cointeresată material sau dimpotrivă aci icat  pe cale punitivă 
de către romani. Nu deţinem informaţii literare sau epigrafice, în acest sens147. 

Fragilitatea sistemului de apărare al provinciei Pannonia, se va vedea însă, 
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epigrafice, menţionează evenimente cu sarmaţii iazigi respinse de către legatul 
Pannoniei Inferior de atunci, viitorul împărat Hadrian148. 

evenind la problema care ne interesează, cea a căilor de înaintare spre Dacia, 
aducerea trupelor pannonice în Moesia Superior presupunea un efort mare de 
deplasare ca timp, dar şi condiţii improprii de adunare a corpurilor de trupă într-un 
loc, în care datorită zonei muntoase din apropierea Dunării, malul fluviului era 
îngust nepermiţând aglomerări umane masive şi de echipament militar. Pe de altă 
parte, nu se cunosc castre de marş corespunzătoare ca dimensiuni.  
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Ca atare, romanii trebuie să fi găsit în Pannonia Inferior o modalitate cores-
punzătoare de a îmbina deplasarea trupelor pe uscat şi cu ajutorul corăbiilor pe 
Dunăre pentru eşaloanele venite dinspre provinciile vestice ale Imperiului. 

 astfel de posibilitate putea avea loc după trecerea Dunării la Lugio149, de 
unde până la Partiscum prin ar aric m trupele înaintau pe uscat, prin câmpie mai 
departe până la trecerea râului Tisei pe pontoane, de unde la confluenţa cu râul Mureş, 
drumul ar fi continuat de-a lungul malului de sud, până spre centrul Transilvaniei. 
În linie aeriană, drumul avea în jur de 100 de km de la Parthiscum până la Micia. 
Acest drum afost utilizat mai târziu, ca şi drum comercial între cele două provincii 
şi poate era cunoscut cu mult înainte. Dezavantajul constă în faptul că în două 
puncte era necesară traversarea unor cursuri de apă importante, respectiv Dunărea 
şi Tisa, dar apoi drumul în sine, asigura posibilitatea unei rapide deplasări spre 
Dacia liberă fiind evitate zonele muntoase şi dificile din Banat.  

De ce era posibilă o astfel de direcţie de înaintare   
Prima explicaţie, este cea mai simplă şi logică. În stabilirea direcţiilor principale 

de atac asupra regatului lui Decebal, romanii dispuneau de toate cunoştinţele 
geografice necesare. Informaţii parţiale în acest sens apar chiar, în izvoarele literare 
(vezi Dio Chr sostomos)150. Drumul ales, deşi, cu două treceri peste fluvii se desfăşura 
pe un teren plat de câmpie, accesibil sub aspectul vizibilităţii, permitea observarea 
unui pericol de la mare distanţă. Acest fapt avea o mare importanţă pentru că 
trupele romane puteau evita orice contact cu duşmanul înainte de a ajunge în centrul 
teritoriului propriu–zis al regatului dacic. Anumite dificultăţi trebuie doar presupuse 
pe valea Mureşului, unde cetatea de la Pecica reprezenta un punct avansat. Această 
supoziţie primeşte greutate dacă se are în vedere faptul că distrugerea cetăţii de la 

ecica, a avut loc în timpul primului război cu dacii, după cum indică o monedă de 
la Traian descoperită aici151.  

Aceasta ar putea fi raţiunea pentru care Statul major roman a putut prefera 
deplasarea trupelor pannonice prin centrul zonei limesului pannonic (în acest caz, 
castr l e la io, de pe malul drept al Dunării), spre cel mai apropiat punct de pe 
Tisa aflat la joncţiunea cu Mureşul, la artisc m şi implicit calea cu cea mai facilă 
posibilitate de pătrundere spre centrul regatului dacic, armi e et sa e ia. Ulterior, 
acest punct a fost considerat un punct important al drumului în ar aric m între 
cele provincii. 

A doua modalitate de pătrundere în Dacia, ar putea fi utilizarea oar a c ilor 
fl iale în principal, Dunărea şi Tisa, până la joncţiunea cu râul Mureş, urmând o 
cale terestră de–a lungul râului până la baza zonei Munţilor răştiei. Aceasta ne 
apare a fi în acest moment calea cea mai probabilă folosită pentru atacarea dinspre 
vest a regatului dacic. În acest sens, ne atrage atenţia cariera unui personaj, care deţinea 
în această perioadă două magistraturi cu caracter excepţional. Funcţiile deţinute de 
                                                 

149 Benea 2006a, p. 32–33.  
150 Dio Chr sostomos ( ratio es II,19–20), apud Benea 2006 a, p. 34. 
151 Crişan 1978, passim 
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către C. Manlius Felix, în pregătirea primului război cu dacii sunt interesante din 
punctul de vedere al discuţiei de faţă152. El a deţinut calitatea de praefectus fabrum, în 
primii ani de domnie ai lui Traian, respectiv (98–100), probabil a condus lucrările de 
reabilitare a drumului din Cazanele Dunării şi apoi pe cele de construire a canalului 
de la Sip sau alte lucrări legate de pregătirea materială a armatei (echipament, 
armament etc.)153. Dar, în anii imediat următori, respectiv 101–102, el deţine calitate de 
praefectus classs(ium) Pann(onicae) et Germ(anicae), ceea ce reprezintă o comandă 
dublă asupra flotelor de pe Dunăre de mijloc şi Rin, lucru neobişnuit, dar care 
trebuie să aibă o explicaţie.  

Aducerea celor două flote sub o comandă unică reprezintă o magistratură 
extraordinară. Acest lucru dă greutate supoziţiei privind calitatea deţinută de către 
C. Manlius Felix, ca şi comandant al celor două flote care trebuiau să asigure 
transportul trupelor şi al echipamentului militar din zona europeană centrală a 
Imperiului Roman spre Dacia. Cele două flote au asigurat aprovizionarea întregii 
armate de campanie din vestul Imperiului154. 

Deplasarea ar fi putut fi mult mai lesnicioasă şi mult mai rapidă spre obiectivul 
propus – centrul statului dac. Indicii directe în acest sens lipsesc, deocamdată. 
Classis Flavia Pannonica îşi avea sediul la Aquincum, iar cea a Germaniei classis 
Flavia Germanica, la Mogontiacum. Comanda unitară a celor două flote a fost gândită 
într-o organizare eficientă a unui program de pregătire pe etape a întregii campanii.  

Transportarea pe Dunăre a unora din trupele participante la evenimentele din 
Dacia şi de aici, mai departe, pe Tisa până la Partiscum, de unde drumul a continuat 
de-a lungul Mureşului pe uscat probabil, a asigurat prinderea într-un cleşte, pe trei 
direcţii, dinspre vest şi sud şi est (din Moesia Superior şi Moesia Inferior) a regatului 
dacic obligat să lupte pe mai multe fronturi. Acesta drum fiind cel mai apropiat de 
cetăţile dacice din preajma Sarmisegetusei Regia trebuie să fi avut rolul frontului 
principal. Astfel conceput, pentru cei atacaţi nu existau prea multe căi de retragere, 
decât înspre nord155 . 

Pentru o deplasare a trupelor doar pe Dunăre şi Tisa pledează şi prezenţa unor 
trupe auxiliare aduse din Pannonia în zona sudică a Banatului la: Banatska Palanka, 
Vârseţ (probabil pentru supravegherea traficului) şi confirmă posibilitatea pătrunderii 
lor cu ajutorul flotei. Unităţile au fost stabilite în apropierea zonei mlăştinoase a 
Banatului, lucru prea bine cunoscut de romani, mult timp după aceste evenimente, 
în secolul al IV-lea156. 

Din cele 22 de trupe auxiliare, doar 7 mai revin în provincia Pannonia în vechiul 
lor sediu de garnizoană. Legiunea a XIII-a Gemina de la Vindobona, va rămâne 
definitiv în noua provincie, iar legiunea I Adiutrix de la Aquincum, doar până în 
anii 113/118. Ambele şi-au avut sediul la Apulum. 

                                                 
152 CIL, III, 726=ILS, 1419, Lysimachia. 
153 IDRE, II, 354, Lysimachia (Tracia), cu comentariul corect al lui C.C. Petolescu; Devijver 

1980, M22; Strobel 1984, p. 79–80. 
154 Benea 2006 a, p. 34–35. 
155 Benea 2006 a, p. 34–35. 
156 Ammianus Marcellinus, XVII. 
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 astfel de ipoteză, este sprijinită de un aspect mai puţin observat până acum, 
şi anume, amplasarea pe teritoriul noii provincii, după anul 106, a trupelor auxiliare 
provenind din Pannonia, care se regăsesc cantonate în Dacia, mai ales în onele 
centrale (legiunile) şi nordice (trupele auxiliare) a teritoriului în discuţie.  

Posibilitatea unei direcţii de atac asupra Daciei libere dinspre Pannonia pe 
Dunăre şi Tisa sau dimpotrivă dinspre vest prin barbaricu , la fel cum s-a întâmplat în 
zona Moesiei Inferior apare ca foarte probabilă.  

Pentru trupele romane din Moesia Inferior au fost utilizate ca şi căi de acces 
terestre după trecerea Dunării, intrarea dinspre sud şi sud-est în Transilvania apărate în 
mare măsură natural şi mai puţin din punct de vedere defensiv constructiv. 

Pentru sectorul de sud-vest al Daciei Romane direcţiile de atac ale armatei 
romane au fost două, ri a urma după trecerea Dunării înaintarea de-a lungul unui 
drum deja prea bine cunoscut pe aliniamentul ede ata e o i   i i cum după 
care a înaintat spre ara aţegului.  

Se mai păstrează un mic fragment la gramaticul Priscianus din acicele lui 
Traian: inde er obi  deinde Ai i rocessi us... ( de acolo am înaintat spre Berzobis, 
iar apoi spre Aizis ).  

 a două cale de acces a fost cea de la ierna de-a lungul culoarului Timiş 
Cerna spre acelaşi Tibiscu . Deşi dificultatea culoarului ar pleda pentru o oarecare 
dificultate, apare evident faptul judecând după scenele de pe Columnă, că dacii 
până la bătălia principală de la Ta ae nu au agresat în vreun fel armata romană. 
Din Moesia Superior au participat legiunile: VII Claudia pia fidelis, IIII Flavia 
Felix, iar din Moesia Inferior: legiunile: I Italica, V Macedonica, I Claudia. La 
toate aceste efective se adăugau un număr de vexillaţii de legiune, contingente de 
trupe auxiliare din diferite provincii157.  

PRIMUL R ZB I DAC -R MA  (A II 101–102) 

Înaintarea armatei romane prin teritoriul Banatului pe cele trei căi principale 
de comunicaţie se pare, că nu a întâmpinat nici o rezistenţă din partea dacilor, care 
s-au retras înspre interiorul cetăţilor dacice centrale. Armata romană îşi organiza 
teritoriul pe care îl parcurgea prin construirea de căi de comunicaţie şi fortificaţii de 
pământ. Aşa se şi explică densitatea mare a castrelor de pământ pe linia defensivă 

ederata  Tibiscu , la cca. 20 km unul de celălalt. Situaţia apare similară şi pe 
celălalt tronson ierna  Tibiscu . 

Bătălia se dă din nou la a ae cu mari pierderi de ambele părţi, dar regele 
Decebal este obligat să se retragă înspre interior pentru a încerca o nouă rezistenţă. 
Succesiv pe Columna lui Traian apar scene, care reprezintă cucerirea unor cetăţi 
dacice (scenele V, VI, I )158. i totuşi, în iarna anului 101–102 aliaţi ai 
dacilor (daci şi sarmaţi roxolani) pătrund în Dobrogea romană şi înaintează în 
                                                 

157 Vezi în acest sens Strobel 1984. 
158 Vezi comentariu la Petolescu 2001, p. 701–702. 
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Peninsula Balcanică obligând pe împăratul roman să se retragă cu o parte din trupe, 
să se îmbarce în vederea alungării noilor invadatori. Undeva, destul de aproape de 
Dunăre, la cca. 50 m., în locul numit mai apoi i opo is a s r  romanii vor 
surprinde armata aliaţilor daci, care se întorcea încărcată de prăzi şi o vor distruge. 
De aici, numele dat locului respectiv, care mai târziu a primit de la Traian, titlul de 
o o ia.  

După aceste evenimente însă se vor iniţia tratative de pace, lucru cerut de 
regele Decebal după cum sugerează chiar Dio Cassius159, dar care nu s-a prezentat 
la acestea, ci a trimis o delegaţie de pi ea i. Traian va continua să cucerească 
fortificaţiile din munţi şi se pare, chiar şi capitala de la ar ize e sa e ia, unde 
au fost instalate trupe romane160. Decebal a fost obligat să primească condiţiile care 
i s-au impus (... e e oie e pri i a es e o i ii...)161. 

Condiţiile păcii au fost aspre: ... reb i s ea apoi ar e e a i i e e
r zboi i pe o s r orii a es or a i i s pre ea ezer ori s is r

ri ri e i s se re ra i eri ori eri ba s i so o eas a i
sa pe prie e i ai s i pe ei ai ro a i or s pri eas i i ar i i s
ai ia s ba i re os a i peri ro a ... 162. 

Teritoriul de sud-vest al Daciei alături de partea vestică a lteniei a intrat sub 
ocupaţia romană direct prin trupele provenind mai ales din Moesia Superior, aşa 
cum în Câmpia Munteniei s-au instalat detaşamente din legiunile din Moesia 
Inferior. Pe bună dreptate, s-a presupus că noul teritoriu a fost organizat ca o provincie 
nenominalizată sub conducerea unui ir o s aris fostul legat al Moesiei Superior, 
Longinus163.  

Teritoriul ocupat avea un statut încă de teritoriu beligerant pe care armata 
romană îl ocupase creându-şi propriile forme de administrare militară printr-un 
sistem de fortificaţii mari de pământ (precum: Berzobis, ăvoi, pia Traia a, 
Cladova) ridicate în punctele strategice principale, iar între acestea erau dispuse 
castrele de pe arterele principale de comunicaţie e era a Tibis ier a
Tibis – viitoarea Ulpia Traiana, sau burguri mici, precum, cele de la Cornuţel, 
Tibis  ( as e  ) etc. 

Rămâne un lucru neînţeles încă, de ce nu a fost transformată Dacia în provincie 
deja în anul 102. udecând după comportamentul imperial, Traian a trecut la 
recrutări de daci pentru armata romană deja în anul 102, după cum sugerează noile 
descoperiri de diplome militare164. Mai mult, din anul 102, Traian deţine titlul de 
a i s a i s (învingător al dacilor), iar la Roma, Traian va serba triumful 

asupra dacilor. 

                                                 
159 Dio Cassius, LXVIII, 9, 4. 
160 Dio Cassius, LXVIII, 9, 7.  
161 Dio Cassius, LXVIII, 9, 6. 
162 Dio Cassius, LXVIII, 9, 5–6). 
163 Gostar 1976, p. 53–71. 
164 Dana, Matei-Popescu 2006, p. 195–206. 
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trupe auxiliare din diferite provincii157.  

PRIMUL R ZB I DAC -R MA  (A II 101–102) 

Înaintarea armatei romane prin teritoriul Banatului pe cele trei căi principale 
de comunicaţie se pare, că nu a întâmpinat nici o rezistenţă din partea dacilor, care 
s-au retras înspre interiorul cetăţilor dacice centrale. Armata romană îşi organiza 
teritoriul pe care îl parcurgea prin construirea de căi de comunicaţie şi fortificaţii de 
pământ. Aşa se şi explică densitatea mare a castrelor de pământ pe linia defensivă 

ederata  Tibiscu , la cca. 20 km unul de celălalt. Situaţia apare similară şi pe 
celălalt tronson ierna  Tibiscu . 

Bătălia se dă din nou la a ae cu mari pierderi de ambele părţi, dar regele 
Decebal este obligat să se retragă înspre interior pentru a încerca o nouă rezistenţă. 
Succesiv pe Columna lui Traian apar scene, care reprezintă cucerirea unor cetăţi 
dacice (scenele V, VI, I )158. i totuşi, în iarna anului 101–102 aliaţi ai 
dacilor (daci şi sarmaţi roxolani) pătrund în Dobrogea romană şi înaintează în 
                                                 

157 Vezi în acest sens Strobel 1984. 
158 Vezi comentariu la Petolescu 2001, p. 701–702. 
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Peninsula Balcanică obligând pe împăratul roman să se retragă cu o parte din trupe, 
să se îmbarce în vederea alungării noilor invadatori. Undeva, destul de aproape de 
Dunăre, la cca. 50 m., în locul numit mai apoi i opo is a s r  romanii vor 
surprinde armata aliaţilor daci, care se întorcea încărcată de prăzi şi o vor distruge. 
De aici, numele dat locului respectiv, care mai târziu a primit de la Traian, titlul de 
o o ia.  

După aceste evenimente însă se vor iniţia tratative de pace, lucru cerut de 
regele Decebal după cum sugerează chiar Dio Cassius159, dar care nu s-a prezentat 
la acestea, ci a trimis o delegaţie de pi ea i. Traian va continua să cucerească 
fortificaţiile din munţi şi se pare, chiar şi capitala de la ar ize e sa e ia, unde 
au fost instalate trupe romane160. Decebal a fost obligat să primească condiţiile care 
i s-au impus (... e e oie e pri i a es e o i ii...)161. 

Condiţiile păcii au fost aspre: ... reb i s ea apoi ar e e a i i e e
r zboi i pe o s r orii a es or a i i s pre ea ezer ori s is r

ri ri e i s se re ra i eri ori eri ba s i so o eas a i
sa pe prie e i ai s i pe ei ai ro a i or s pri eas i i ar i i s
ai ia s ba i re os a i peri ro a ... 162. 

Teritoriul de sud-vest al Daciei alături de partea vestică a lteniei a intrat sub 
ocupaţia romană direct prin trupele provenind mai ales din Moesia Superior, aşa 
cum în Câmpia Munteniei s-au instalat detaşamente din legiunile din Moesia 
Inferior. Pe bună dreptate, s-a presupus că noul teritoriu a fost organizat ca o provincie 
nenominalizată sub conducerea unui ir o s aris fostul legat al Moesiei Superior, 
Longinus163.  

Teritoriul ocupat avea un statut încă de teritoriu beligerant pe care armata 
romană îl ocupase creându-şi propriile forme de administrare militară printr-un 
sistem de fortificaţii mari de pământ (precum: Berzobis, ăvoi, pia Traia a, 
Cladova) ridicate în punctele strategice principale, iar între acestea erau dispuse 
castrele de pe arterele principale de comunicaţie e era a Tibis ier a
Tibis – viitoarea Ulpia Traiana, sau burguri mici, precum, cele de la Cornuţel, 
Tibis  ( as e  ) etc. 

Rămâne un lucru neînţeles încă, de ce nu a fost transformată Dacia în provincie 
deja în anul 102. udecând după comportamentul imperial, Traian a trecut la 
recrutări de daci pentru armata romană deja în anul 102, după cum sugerează noile 
descoperiri de diplome militare164. Mai mult, din anul 102, Traian deţine titlul de 
a i s a i s (învingător al dacilor), iar la Roma, Traian va serba triumful 

asupra dacilor. 

                                                 
159 Dio Cassius, LXVIII, 9, 4. 
160 Dio Cassius, LXVIII, 9, 7.  
161 Dio Cassius, LXVIII, 9, 6. 
162 Dio Cassius, LXVIII, 9, 5–6). 
163 Gostar 1976, p. 53–71. 
164 Dana, Matei-Popescu 2006, p. 195–206. 
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Desigur, ocuparea unei bune părţi din teritoriul regatului dacic cucerit până la 
cetăţile centrale constituia dovada clară a faptului că Traian dorea să permanentizeze 
includerea acestui teritoriu în Imperiu şi ea fusese stipulată între primele condiţii de 
pace. Dar, s-ar părea după cum menţionam la începutul evenimentelor, romani nu 
au întâmpinat nici o opoziţie a dacilor în teritoriul pe care l-au urmat până la Ta ae, 
ceea ce înseamnă că populaţia înarmată se retrăsese înainte de venirea romanilor şi 
începerea războiului din teritoriile, care urmau să fie implicate în evenimente 
pentru o mai riguroasă apărare în interior. 

În noul teritoriu ocupat, a fost instalată legiunea a IIII-a Flavia felix cu mai 
multe trupe auxiliare. Cât anume din teritoriul Banatului antic era cucerit de romani 
este încă greu de precizat. . udea presupunea că întregul teritoriu până la Tisa a 
fost integrat lumii romane165. Urmele romane cele mai vestice sub aspect epigrafic 
respectiv ştampile militare apar în sud la: Vrsac, şi Arad în nord, pe Mureş, ceea ce 
sugerează că din anumite motive romanii nu s-au apropiat de zona de câmpie 
inundabilă căutând să se menţină de-a lungul drumului imperial aflat la baza zonei 
colinare a Banatului pe la Lederata-Tibiscum. Acest drum era probabil cunoscut 
deja din campania anterioară a lui Tettius Iulianus, sau chiar dinainte ca un drum 
comercial folosit de negustorii romani spre centrul regatului dacic. 

Situaţia părţii de vest a teritoriului bănăţean aflată în faţa mlaştinilor Tisei nu 
era până în prezent prea clar precizată prin cercetări arheologice, sub aspectului 
habitatului. Pentru prima jumătate a secolului II prea puţine date se cunosc asupra 
aşezărilor existente în acest areal. Reluarea analizei unei inscripţii considerate false 
şi astăzi pierdută (CIL III, 90 ) redeschide această discuţie166. 

În noul teritoriu ocupat, armata romană a trecut imediat la organizarea militară a 
locurilor strategice mai importante. La Drobeta, a început construirea unui pod 
peste Dunăre sub conducerea arhitectului Apollodor in Damasc. Devenise evident 
că pacea din anul 102 era doar un armistiţiu care urma să fie încălcat în curând. 

Perioada anilor 102–105 a fost pentru regele dac Decebal, un răstimp dificil 
în care a încercat să nu respecte tratatul încheiat cu romanii după cum relatează Dio 
Cassius167, prin refacerea întăriturilor, a armamentului necesar. Dar, mai ales a încercat 
să-şi atragă aliaţi externi care să-i permită obţinerea unor noi efective militare 
sporite pentru un eventual conflict armat care se prefigura. Vecinii săi, sar a ii 
ia i i nu erau favorabili unei astfel de alianţe conştienţi de forţa romană din acel 
moment dar, mai ales de nemulţumirea provocată chiar de daci, ce le ocupaseră un 
teritoriu, care nu s-a putut preciza până acum, pe teren. S-a presupus, că acesta ar fi 
fost localizat undeva în zona Crişurilor sau dimpotrivă în vestul Banatului. u se 
ştie nimic despre demersurile făcute în est de sarmaţii roxolani şi daci liberi, care 
erau epuizaţi după campania din iarna anului 101 102. 

Surprinzătoare ca viziune militară apare o informaţie târzie, care menţionează 
o încercare a lui Decebal de a ajunge la o înţelegere chiar cu regele Pacorus al II-lea al 
                                                 

165 udea, Moţu 1980 passim. 
166 Vezi mai jos în capitolul următor. 
167 Dio Cassius, L VIII,10,3. 
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parţilor pentru a ataca imperiul în timpul războaielor cu daci şi de a abate astfel, 
atenţia Imperiului spre un alt front. Callidromus, un sclav, a fost prins în Bith nia 
pe când încerca să se întoarcă înspre Dacia. El fusese trimis de Decebal cu această 
misiune la regele parţilor conform unei informaţii scrise a lui Plinius cel Tânăr168.  

AL DOILEA ZBOI DACO- OMAN 105–106  

Declanşarea celui de al doilea război cu dacii a fost urmarea încheierii într-un 
fel a pregătirilor făcute de ambele părţi, fiecare din ele aflate în etape diferite de 
finalizare. Cert este faptul că Senatul roman l-a declarat pe Decebal, duşman al 
poporului, moment care a făcut inevitabil începutul războiului. Ca atare, în 4 iunie 
105 Traian se îmbarcă la Brundisium pentru a se îndrepta spre Dacia. C   
T , care trebuie privită nu numai ca monument de artă, ci şi ca o cronică 
cronologică a evenimentelor aminteşte de venirea unei delegaţii de pi ea i daci, 
care în numele lui Decebal au cerut pace169. Acest lucru se întâmpla încă pe teritoriul 
Moesiei Superior, la sud de Dunăre. Probabil că în acest moment se produce 
întâlnirea lui Decebal cu Longinus. Prinderea lui Longinus, prin înşelăciune de 
către Decebal a fost doar un pretext şi o încercare de a-l şanta a pe împărat cu 
aceasta. Ea s-a dovedit inutilă, întrucât generalul roman s-a sinucis. Aşa s-a a uns la 
deschiderea ostilităţilor. Probabil, Decebal nu era încă pregătit pentru un război cu 
romanii şi în acel moment nu a mai avut ce face. ăzboiul a durat foarte puţin în 
timp. Asediile unor cetăţi dacice redate pe Columna lui Traian scenele CXIII, 
CXVI–CXVII  argumentează cucerirea unor fortificaţii. Una din ultimele scene 
reprezintă împărţirea ultimelor rezerve de apă scena CXX . Decebal va încerca să 
se refugieze, dar urmărit de călăreţii din ala II Pannoniorum se va sinucide. Scena 
dramatică va fi reprezentată pe Columnă scena CXLV , regele dac pare redat în 
momentul în care îşi apropie de gât sabia scurtă curbă.  

Un decurion roman i  lau ius a imus, din ala  Pannoniorum îşi atribuie 
meritul de a fi dus împăratului capul şi mâna dreaptă a regelui dac, în tabăra 
împăratului Traian de la R 170. Ea autentifică într-un fel corectitudinea 
scenelor de pe Columna, care au şi o valoare istorică intrinsecă, reală.  

Scenele de pe Columna sugerează faptul că luptele au continuat cu grupuri 
răzleţe de daci undeva în nordul viitoarei provincii Dacia şi după anul 106.  

Încheierea războiului a condus la capturarea unui număr mare de prizonieri 
daci, dar mai ales a unor bogaţii imense din tezaurul lui Decebal, nenumărate turme 
etc. Numeroşi prizonieri, se estimează un număr de 10000 au devenit gladiatori în 
cele 123 de zile de spectacole organizate la oma. Un număr şi mai mare de daci 
purtători de arme au fost trimişi în unele trupe auxiliare din Egipt sau Britannia. 

                                                 
168 Plinius cel Tânăr, Scrisori, 74,1. 
169 Dio Cassius, LXVIII, 11, 1. 
170 ID E, II, 363, cu bibliografia. Pe monumentul său funerar în registrul inferior sub 

inscripţie, apare un călăreţ roman în galop spre un persona  cu căciulă tipică pentru daci şi cu un 
pumnal dacic în mână. 
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Desigur, ocuparea unei bune părţi din teritoriul regatului dacic cucerit până la 
cetăţile centrale constituia dovada clară a faptului că Traian dorea să permanentizeze 
includerea acestui teritoriu în Imperiu şi ea fusese stipulată între primele condiţii de 
pace. Dar, s-ar părea după cum menţionam la începutul evenimentelor, romani nu 
au întâmpinat nici o opoziţie a dacilor în teritoriul pe care l-au urmat până la Ta ae, 
ceea ce înseamnă că populaţia înarmată se retrăsese înainte de venirea romanilor şi 
începerea războiului din teritoriile, care urmau să fie implicate în evenimente 
pentru o mai riguroasă apărare în interior. 

În noul teritoriu ocupat, a fost instalată legiunea a IIII-a Flavia felix cu mai 
multe trupe auxiliare. Cât anume din teritoriul Banatului antic era cucerit de romani 
este încă greu de precizat. . udea presupunea că întregul teritoriu până la Tisa a 
fost integrat lumii romane165. Urmele romane cele mai vestice sub aspect epigrafic 
respectiv ştampile militare apar în sud la: Vrsac, şi Arad în nord, pe Mureş, ceea ce 
sugerează că din anumite motive romanii nu s-au apropiat de zona de câmpie 
inundabilă căutând să se menţină de-a lungul drumului imperial aflat la baza zonei 
colinare a Banatului pe la Lederata-Tibiscum. Acest drum era probabil cunoscut 
deja din campania anterioară a lui Tettius Iulianus, sau chiar dinainte ca un drum 
comercial folosit de negustorii romani spre centrul regatului dacic. 

Situaţia părţii de vest a teritoriului bănăţean aflată în faţa mlaştinilor Tisei nu 
era până în prezent prea clar precizată prin cercetări arheologice, sub aspectului 
habitatului. Pentru prima jumătate a secolului II prea puţine date se cunosc asupra 
aşezărilor existente în acest areal. Reluarea analizei unei inscripţii considerate false 
şi astăzi pierdută (CIL III, 90 ) redeschide această discuţie166. 

În noul teritoriu ocupat, armata romană a trecut imediat la organizarea militară a 
locurilor strategice mai importante. La Drobeta, a început construirea unui pod 
peste Dunăre sub conducerea arhitectului Apollodor in Damasc. Devenise evident 
că pacea din anul 102 era doar un armistiţiu care urma să fie încălcat în curând. 

Perioada anilor 102–105 a fost pentru regele dac Decebal, un răstimp dificil 
în care a încercat să nu respecte tratatul încheiat cu romanii după cum relatează Dio 
Cassius167, prin refacerea întăriturilor, a armamentului necesar. Dar, mai ales a încercat 
să-şi atragă aliaţi externi care să-i permită obţinerea unor noi efective militare 
sporite pentru un eventual conflict armat care se prefigura. Vecinii săi, sar a ii 
ia i i nu erau favorabili unei astfel de alianţe conştienţi de forţa romană din acel 
moment dar, mai ales de nemulţumirea provocată chiar de daci, ce le ocupaseră un 
teritoriu, care nu s-a putut preciza până acum, pe teren. S-a presupus, că acesta ar fi 
fost localizat undeva în zona Crişurilor sau dimpotrivă în vestul Banatului. u se 
ştie nimic despre demersurile făcute în est de sarmaţii roxolani şi daci liberi, care 
erau epuizaţi după campania din iarna anului 101 102. 

Surprinzătoare ca viziune militară apare o informaţie târzie, care menţionează 
o încercare a lui Decebal de a ajunge la o înţelegere chiar cu regele Pacorus al II-lea al 
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parţilor pentru a ataca imperiul în timpul războaielor cu daci şi de a abate astfel, 
atenţia Imperiului spre un alt front. Callidromus, un sclav, a fost prins în Bith nia 
pe când încerca să se întoarcă înspre Dacia. El fusese trimis de Decebal cu această 
misiune la regele parţilor conform unei informaţii scrise a lui Plinius cel Tânăr168.  

AL DOILEA ZBOI DACO- OMAN 105–106  

Declanşarea celui de al doilea război cu dacii a fost urmarea încheierii într-un 
fel a pregătirilor făcute de ambele părţi, fiecare din ele aflate în etape diferite de 
finalizare. Cert este faptul că Senatul roman l-a declarat pe Decebal, duşman al 
poporului, moment care a făcut inevitabil începutul războiului. Ca atare, în 4 iunie 
105 Traian se îmbarcă la Brundisium pentru a se îndrepta spre Dacia. C   
T , care trebuie privită nu numai ca monument de artă, ci şi ca o cronică 
cronologică a evenimentelor aminteşte de venirea unei delegaţii de pi ea i daci, 
care în numele lui Decebal au cerut pace169. Acest lucru se întâmpla încă pe teritoriul 
Moesiei Superior, la sud de Dunăre. Probabil că în acest moment se produce 
întâlnirea lui Decebal cu Longinus. Prinderea lui Longinus, prin înşelăciune de 
către Decebal a fost doar un pretext şi o încercare de a-l şanta a pe împărat cu 
aceasta. Ea s-a dovedit inutilă, întrucât generalul roman s-a sinucis. Aşa s-a a uns la 
deschiderea ostilităţilor. Probabil, Decebal nu era încă pregătit pentru un război cu 
romanii şi în acel moment nu a mai avut ce face. ăzboiul a durat foarte puţin în 
timp. Asediile unor cetăţi dacice redate pe Columna lui Traian scenele CXIII, 
CXVI–CXVII  argumentează cucerirea unor fortificaţii. Una din ultimele scene 
reprezintă împărţirea ultimelor rezerve de apă scena CXX . Decebal va încerca să 
se refugieze, dar urmărit de călăreţii din ala II Pannoniorum se va sinucide. Scena 
dramatică va fi reprezentată pe Columnă scena CXLV , regele dac pare redat în 
momentul în care îşi apropie de gât sabia scurtă curbă.  

Un decurion roman i  lau ius a imus, din ala  Pannoniorum îşi atribuie 
meritul de a fi dus împăratului capul şi mâna dreaptă a regelui dac, în tabăra 
împăratului Traian de la R 170. Ea autentifică într-un fel corectitudinea 
scenelor de pe Columna, care au şi o valoare istorică intrinsecă, reală.  

Scenele de pe Columna sugerează faptul că luptele au continuat cu grupuri 
răzleţe de daci undeva în nordul viitoarei provincii Dacia şi după anul 106.  

Încheierea războiului a condus la capturarea unui număr mare de prizonieri 
daci, dar mai ales a unor bogaţii imense din tezaurul lui Decebal, nenumărate turme 
etc. Numeroşi prizonieri, se estimează un număr de 10000 au devenit gladiatori în 
cele 123 de zile de spectacole organizate la oma. Un număr şi mai mare de daci 
purtători de arme au fost trimişi în unele trupe auxiliare din Egipt sau Britannia. 
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Capul regelui Decebal a fost aruncat pe treptele emoniei pentru a fi văzut de 
populaţia Romei. Faptul este amintit în asti stiensis pentru anul 106: ca ut 

ecibali re is in sca lis e ona is e ositu  171. 
oul teritoriu integrat provinciei Dacia era mai redus decât cel locuit de dacii 

este părerea unanimă a exegeţilor în acest sens. Chiar mai mult se apreciază că nici 
chiar întreg teritoriul cucerit de romani nu a fost inclus în noua provincie. Criteriile 
care au stat la baza acestei decizii vor fi fost determinate în principal de raţiuni 
strategice importante de amplasare a castrelor de prezenţa unor comunităţi locale 
puternice ce trebuiau supravegheate, dacă ele vor mai fi fost. 

Administraţia romană ce a urmat recensământului teritoriului şi populaţiei 
făcut de Traian a acordat din a er ublicus un loc distinct nevoilor armatei şi apoi 
populaţiei de colonişti aduşi de aceasta.  devenise pentru câtva timp un Eldorado 
modern spre care mase de oameni de etnii diferite, cu valenţe economice diferite, 
cu credinţe proprii se apropiau de o lume considerată extrem de favorabilă 
intereselor lor şi încercau să se îmbogăţească repede  

Timpul a dovedit două lucruri, multe din aceste gânduri ale noilor ocupanţi  
s-au împlinit, băştinaşii câţi au rămas au fost în primele decenii de stăpânire romană 
trataţi cu severitate în timpul lui Traian, dar împăraţii care au urmat au privit Dacia 
ca pe o provincie similară cu altele, nedându-i mai multă atenţie într-un sens sau altul. 

                                                 
171 IDRE, I, 96. 
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Investigaţiile arheologice alături de descoperirile numismatice, epigrafice 
sunt până acum modeste ca amploare, dar şi reduse ca intensitate în cazul unor 
situri de importanţă majoră pentru antichitate din Romania. Cităm doar selectiv: castrul 
legiunii a IIII lavia elix de la Berzobis, aşezările cu caracter rural ori semiurban 
din sud-vestul Daciei şi multe altele. Din această cauză, în multe segmente ale 
istoriei Banatului antic cele mai importante informaţii le oferă epigrafia şi desco-
peririle monetare, mai ales, sub formă de tezaure decât cunoaşterea detaliată a unor 
aşezări, fortificaţii ori complexe închise. 

Configuraţia geografică a Banatului antic ocupat de romani, doar parţial a 
fost inclus în provincia Dacia din considerente pe are le vom prezenta şi analiza 
mai jos. Teritoriul va cuprinde doar zona de munte şi dealuri, respectiv partea de 
est a acestei entităţi geografice. n cursul secolelor II–III s-a format o civilizaţie 
romană supusă unor influenţe externe de natură locală ori barbară, care au conferit 
teritoriului în discuţie aspecte specifice de dezvoltare cu fenomene interesante de 
aculturaţie. Partea de vest între limitele provinciei Dacia, cuprindea câmpia joasă a 
Banatului până la Tisa care era barbară. 

F M  C  M  

Banatul antic a fost un teritoriu extrem de important eo otriv  pentru daci şi 
pentru romani, constituind, practic, puntea de legătură între Imperiul Roman şi 
centrul regatului dacic. Aşa se şi explică atenţia acordată de romani. 

naintarea armatelor romane prin Banat spre centrul statului dac aflat în 
Munţii răştiei a condus la ocuparea militară a acestui teritoriu încă din anul 101. 
Până în anul 106, Banatul antic (până la Tisa) şi vestul lteniei au fost integrate 
provinciei Moesia Superior172, pe când zona sud-carpatică (cu vestul lteniei şi 
Muntenia) au fost atribuite Moesiei Inferior173. n răstimpul anilor 102–105, în 
teritoriul ocupat structurile militare s-au conturat prin mari orti icaţii e mânt 
ridicate pe de o parte pe locul viitoarei Colonia l ia raiana, apoi la ăvoi, la 
Berzobis ori pe coamele munţilor spre Sarmizegetusa Regia (Vârful lui Pătru, 
                                                 

172 Petolescu 2002, p. 25. 
173 preanu 1998, p. 40 cu bibliografia aferentă. 



 44 

Capul regelui Decebal a fost aruncat pe treptele emoniei pentru a fi văzut de 
populaţia Romei. Faptul este amintit în asti stiensis pentru anul 106: ca ut 

ecibali re is in sca lis e ona is e ositu  171. 
oul teritoriu integrat provinciei Dacia era mai redus decât cel locuit de dacii 

este părerea unanimă a exegeţilor în acest sens. Chiar mai mult se apreciază că nici 
chiar întreg teritoriul cucerit de romani nu a fost inclus în noua provincie. Criteriile 
care au stat la baza acestei decizii vor fi fost determinate în principal de raţiuni 
strategice importante de amplasare a castrelor de prezenţa unor comunităţi locale 
puternice ce trebuiau supravegheate, dacă ele vor mai fi fost. 

Administraţia romană ce a urmat recensământului teritoriului şi populaţiei 
făcut de Traian a acordat din a er ublicus un loc distinct nevoilor armatei şi apoi 
populaţiei de colonişti aduşi de aceasta.  devenise pentru câtva timp un Eldorado 
modern spre care mase de oameni de etnii diferite, cu valenţe economice diferite, 
cu credinţe proprii se apropiau de o lume considerată extrem de favorabilă 
intereselor lor şi încercau să se îmbogăţească repede  

Timpul a dovedit două lucruri, multe din aceste gânduri ale noilor ocupanţi  
s-au împlinit, băştinaşii câţi au rămas au fost în primele decenii de stăpânire romană 
trataţi cu severitate în timpul lui Traian, dar împăraţii care au urmat au privit Dacia 
ca pe o provincie similară cu altele, nedându-i mai multă atenţie într-un sens sau altul. 

                                                 
171 IDRE, I, 96. 
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Investigaţiile arheologice alături de descoperirile numismatice, epigrafice 
sunt până acum modeste ca amploare, dar şi reduse ca intensitate în cazul unor 
situri de importanţă majoră pentru antichitate din Romania. Cităm doar selectiv: castrul 
legiunii a IIII lavia elix de la Berzobis, aşezările cu caracter rural ori semiurban 
din sud-vestul Daciei şi multe altele. Din această cauză, în multe segmente ale 
istoriei Banatului antic cele mai importante informaţii le oferă epigrafia şi desco-
peririle monetare, mai ales, sub formă de tezaure decât cunoaşterea detaliată a unor 
aşezări, fortificaţii ori complexe închise. 

Configuraţia geografică a Banatului antic ocupat de romani, doar parţial a 
fost inclus în provincia Dacia din considerente pe are le vom prezenta şi analiza 
mai jos. Teritoriul va cuprinde doar zona de munte şi dealuri, respectiv partea de 
est a acestei entităţi geografice. n cursul secolelor II–III s-a format o civilizaţie 
romană supusă unor influenţe externe de natură locală ori barbară, care au conferit 
teritoriului în discuţie aspecte specifice de dezvoltare cu fenomene interesante de 
aculturaţie. Partea de vest între limitele provinciei Dacia, cuprindea câmpia joasă a 
Banatului până la Tisa care era barbară. 

F M  C  M  

Banatul antic a fost un teritoriu extrem de important eo otriv  pentru daci şi 
pentru romani, constituind, practic, puntea de legătură între Imperiul Roman şi 
centrul regatului dacic. Aşa se şi explică atenţia acordată de romani. 

naintarea armatelor romane prin Banat spre centrul statului dac aflat în 
Munţii răştiei a condus la ocuparea militară a acestui teritoriu încă din anul 101. 
Până în anul 106, Banatul antic (până la Tisa) şi vestul lteniei au fost integrate 
provinciei Moesia Superior172, pe când zona sud-carpatică (cu vestul lteniei şi 
Muntenia) au fost atribuite Moesiei Inferior173. n răstimpul anilor 102–105, în 
teritoriul ocupat structurile militare s-au conturat prin mari orti icaţii e mânt 
ridicate pe de o parte pe locul viitoarei Colonia l ia raiana, apoi la ăvoi, la 
Berzobis ori pe coamele munţilor spre Sarmizegetusa Regia (Vârful lui Pătru, 
                                                 

172 Petolescu 2002, p. 25. 
173 preanu 1998, p. 40 cu bibliografia aferentă. 
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Comărnicel etc.), sau prin mici castella cu trupe reduse numeric menite a asigura 
paza căilor de comunicaţie care se formau atunci, precum cele de la: Cornuţel, 
Tibiscum etc.  

De abia după anul 106, după încheierea celui de-al doilea război cu dacii, în 
care după cum menţionează o inscripţie descoperită în Corinth ...secunda e editione 

ua universa acia devicta est... 174 s-a trecut la organizarea provinciei romane. 
Dacia a devenit o provincie de sine stătătoare sub o conducere unică a unui le atus 
Au ustus ro raetore. Chiar dacă evenimentele militare s-au încheiat în vara 
anului 106, totuşi prezenţa împăratului în teritoriu se presupune că a fost prelungită 
câteva luni bune, până când s-a putut aplica acea le  rovinciae menită a efectua 
centuriaţia întregii provincii, a stabili obligaţiile populaţiei învinse şi prestaţiile ei 
şi mai ales de a o disloca din zona cetăţilor şi fortificaţiilor dacice. Aceste măsuri 
asociate cu altele ce prevedeau aducerea de colonişti şi mai ales de a stabili veterani în 
noul teritoriu cucerit trebuia să contribuie la formarea păturii conducătoare a 
provinciei. Armata avea locul ei distinct în structura acestei provincii. 

 Din întregul pământ al Daciei romane devenit a er ublicus, pentru nevoile 
armatei s-au acordat în folosinţă perpetuă locul amplasamentelor castrelor, a 
terenurilor de exerciţii, ale aşezărilor rurale proprii (numite canabae pentru legiune 
şi vici ilitares pentru trupele auxiliare). La acestea se adaugă terenurile aferente 
sub formă de păşuni, loturi agricole, păduri, cariere de piatră, toate preluate în 
detrimentul aşezărilor autohtone. Amplasamentele trupelor romane au fost stabilite 
în punctele strategice cele mai importante, de-a lungul frontierei romane sau în 
interior, pe căile de comunicaţii centrale. 

În timpul lui Traian, trei legiuni şi-au avut sediul în Dacia, anume legiunea  
a III-a emina, cu legiunea I Adiutrix la Apulum, iar legiunea a IIII-a Flavia Felix 
în sud-vestul provinciei. Această din urmă unitate militară şi-a avut sediul iniţial pe 
locul viitoarei capitale Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ara aţegului, colonie 
întemeiată în anul 108. Urmele staţionării ei aici sunt marcate de existenţa unei 
fortificaţii identificată prin mai multe sondaje175. Ca urmare a constituirii noului 
oraş, în anul 108, legiunea a IIII-a Flavia Felix a fost transferată la Berzobis şi a 
început organizarea întregului teritoriu de sud-vest al Daciei. Astfel, ştampile cu 
numele legiunii nu apar doar în principalele fortificaţii de la: Banatska Palanka, Cuvin 
(Serbia), Surducu Mare, e o i , i i cum, A cidava (punctul Chilii), o eta, 
dar şi în zone precum Aradul ou, Pătaş, Eftimie Murgu, Bocşa Română, Denta, 
Băile erculane176. 

Teritoriul anatului antic era delimitat geografic de trei cursuri de apă: la 
vest – Tisa, la sud – de Dunăre, la nord de râul Mureş, iar la est de latura vestică a 
Carpaţilor rientali formând astfel o unitate geografică compactă.  

Situaţia din zona de câmpie a sud-vestului Daciei este în bună măsură 
neclară. Dar într-o inscripţie descoperită la Ulpia Traiana (CIL III, 90 ) inclusă 
                                                 

174 IDRE, II, 367. 
175 Alicu 1980, p. 23–28. 
176 Protase 1967, p. 48–59; Benea 1983, p. 153–156. 

 47

între inscripţiile considerate a se a cărei lectură am reluat-o recent, ne-a permis a 
observa câteva lucruri care oferă o altă bază de discuţie pentru teritoriul cuprins 
între Tisa, Dunăre, Mureş din antichitate177. Inscripţia păstrată parţial reprezintă 
cariera unui a a er locuitor al Ulpiei Traiana cu numele de . apiri s  care 
după pri a i i ia cu calitatea de prae e s o or is I a o ior  în Dacia, a 
deţinut o a doua ca şi prae e s ripae a ii Tibissi şi apoi o a treia sau chiar 
concomitent pe cea de a treia de ra or po is A s i oesia, după care s-a 
retras în Capitala Daciei, unde a fost ir şi pa ro s al Coloniei178.  

rae e s ripae presupune o comanda militară asupra unui teritoriu care ar fi 
delimitat de malul râului Tisa şi al cursului Dunării179, numire care sugerează în 
cazul lui . apiri s acelaşi lucru. El trebuie să fi deţinut comanda asupra 
unui detaşament al flotei, care deservea acest sector. Menţionarea celor două cursuri de 
apă sugerează un teritoriu care se poate delimita în sens geografic, spaţiul cuprins 
între Tisa şi Dunăre ca un segment al provinciei Dacia. n acelaşi timp, precizarea 
Tibis s a bi s s-ar putea referi şi la o localizarea mai clară în teren a râului 
Tisa în apropiere de Dunăre. 

ona ar corespunde în sens larg cu regiunea Porţilor de ier, respectiv pe 
malul de nord al Dunării cu sectorul Banatului antic în principal pe un areal mai 
mult sau mai puţin extins pe cursul râului Tisa pe care nu îl putem nominaliza pe 
baza informaţiei epigrafice. uncţia deţinută de . apiri s  are un caracter 
                                                 

177 Benea 2015, p. 93–104 propunem următoarea lectură: ar o . apirio. ar ii . i io .
or e ia rib ... rae e o o or is a o ior i a ia prae e o ipae Tibissi
a ii ra ori. po is A s i i oesia iro op s . ebs e . piae Tra ia ae
ar ize e sae pa r o o b e e ere i p os i . Analiza propusă de noi demonstrează faptul că 

monumentul în cauză se datează spre sfârşitul anilor de domnie ai împăratului Traian şi reflectă o 
situaţie de fapt, din perioada de tranziţie spre domnia impăratului adrian. uncţiile deţinute de cavalerul 
. apiri s  prezintă la un moment dat un caracter excepţional şi anume în locul unei i i ia

se a pe aceea de rae e s ipae a ii Tibissi  ra or po is A s i i oesia. Monumentul 
este ridicat de pop s p eb s e din oraşul Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei Dacia, 
în semn de recunoştiinţă pentru felul cum a ajutat aşezarea în timpul activităţii sale. Modul de 
menţionare a dedicanţilor este neobişnuit într-un fel, întrucât apare pop s p ebs e probabil popor
se s e e e ii ro a i i p ebea, ceea ce sugerează într-un fel întreaga comunitate romană a 

oraşului. Maniera aceasta este neobişnuită. La Ulpia Traiana este însă cunoscută o inscripţie onorifică 
dedicată unui magistrat al oraşului cu numele de . pe i s A i or quaestor, edil, II vir, prefect al 
colegiului fabrilor ridicată de plebea. Inscripţia în discuţie este următoarea având un caracter aproape 
similar: IDR, III, 2, 116 ar o pe io ar i i io ap iria rib A aes ori ae i
i iro i ris i o prae e o o e i a br p ebs ae re o a o o o a o
e re o e rio . Astfel, încât apare oarecum firească ridicarea postamentului de monument de 

către poporul roman (deci cetăţenii romani) şi plebea (peregrinii) într-un cuvânt de întreaga populaţie a 
oraşului. Din punct de vedere epigrafic este insolită maniera de dedicare a monumentului, pe care 
deocamdată nu o cunoaştem decât la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.  

178 Benea 2015, p. 93–104. 
179 Vezi Ardevan 2012, p. 12. Susţinem acest lucru având în vedere şi funcţia următoare 

deţinută de . apiri s . Asemenea funcţii militare ce privesc prae e ra ripae sunt cunoscute 
pe Dunărea de Mijloc, în cursul secolului I p. Chr. pe teritoriul Pannoniei şi marchează de fapt, 
întărirea controlului roman asupra unor teritorii ale Imperiului cu populaţie autohtonă considerate mai 
puţin romanizate. Practica în sine este documentată încă de la începutul secolului I p. Chr., vezi Benea 
2015, p. 93–104. 
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Comărnicel etc.), sau prin mici castella cu trupe reduse numeric menite a asigura 
paza căilor de comunicaţie care se formau atunci, precum cele de la: Cornuţel, 
Tibiscum etc.  

De abia după anul 106, după încheierea celui de-al doilea război cu dacii, în 
care după cum menţionează o inscripţie descoperită în Corinth ...secunda e editione 

ua universa acia devicta est... 174 s-a trecut la organizarea provinciei romane. 
Dacia a devenit o provincie de sine stătătoare sub o conducere unică a unui le atus 
Au ustus ro raetore. Chiar dacă evenimentele militare s-au încheiat în vara 
anului 106, totuşi prezenţa împăratului în teritoriu se presupune că a fost prelungită 
câteva luni bune, până când s-a putut aplica acea le  rovinciae menită a efectua 
centuriaţia întregii provincii, a stabili obligaţiile populaţiei învinse şi prestaţiile ei 
şi mai ales de a o disloca din zona cetăţilor şi fortificaţiilor dacice. Aceste măsuri 
asociate cu altele ce prevedeau aducerea de colonişti şi mai ales de a stabili veterani în 
noul teritoriu cucerit trebuia să contribuie la formarea păturii conducătoare a 
provinciei. Armata avea locul ei distinct în structura acestei provincii. 

 Din întregul pământ al Daciei romane devenit a er ublicus, pentru nevoile 
armatei s-au acordat în folosinţă perpetuă locul amplasamentelor castrelor, a 
terenurilor de exerciţii, ale aşezărilor rurale proprii (numite canabae pentru legiune 
şi vici ilitares pentru trupele auxiliare). La acestea se adaugă terenurile aferente 
sub formă de păşuni, loturi agricole, păduri, cariere de piatră, toate preluate în 
detrimentul aşezărilor autohtone. Amplasamentele trupelor romane au fost stabilite 
în punctele strategice cele mai importante, de-a lungul frontierei romane sau în 
interior, pe căile de comunicaţii centrale. 

În timpul lui Traian, trei legiuni şi-au avut sediul în Dacia, anume legiunea  
a III-a emina, cu legiunea I Adiutrix la Apulum, iar legiunea a IIII-a Flavia Felix 
în sud-vestul provinciei. Această din urmă unitate militară şi-a avut sediul iniţial pe 
locul viitoarei capitale Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ara aţegului, colonie 
întemeiată în anul 108. Urmele staţionării ei aici sunt marcate de existenţa unei 
fortificaţii identificată prin mai multe sondaje175. Ca urmare a constituirii noului 
oraş, în anul 108, legiunea a IIII-a Flavia Felix a fost transferată la Berzobis şi a 
început organizarea întregului teritoriu de sud-vest al Daciei. Astfel, ştampile cu 
numele legiunii nu apar doar în principalele fortificaţii de la: Banatska Palanka, Cuvin 
(Serbia), Surducu Mare, e o i , i i cum, A cidava (punctul Chilii), o eta, 
dar şi în zone precum Aradul ou, Pătaş, Eftimie Murgu, Bocşa Română, Denta, 
Băile erculane176. 

Teritoriul anatului antic era delimitat geografic de trei cursuri de apă: la 
vest – Tisa, la sud – de Dunăre, la nord de râul Mureş, iar la est de latura vestică a 
Carpaţilor rientali formând astfel o unitate geografică compactă.  

Situaţia din zona de câmpie a sud-vestului Daciei este în bună măsură 
neclară. Dar într-o inscripţie descoperită la Ulpia Traiana (CIL III, 90 ) inclusă 
                                                 

174 IDRE, II, 367. 
175 Alicu 1980, p. 23–28. 
176 Protase 1967, p. 48–59; Benea 1983, p. 153–156. 
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între inscripţiile considerate a se a cărei lectură am reluat-o recent, ne-a permis a 
observa câteva lucruri care oferă o altă bază de discuţie pentru teritoriul cuprins 
între Tisa, Dunăre, Mureş din antichitate177. Inscripţia păstrată parţial reprezintă 
cariera unui a a er locuitor al Ulpiei Traiana cu numele de . apiri s  care 
după pri a i i ia cu calitatea de prae e s o or is I a o ior  în Dacia, a 
deţinut o a doua ca şi prae e s ripae a ii Tibissi şi apoi o a treia sau chiar 
concomitent pe cea de a treia de ra or po is A s i oesia, după care s-a 
retras în Capitala Daciei, unde a fost ir şi pa ro s al Coloniei178.  

rae e s ripae presupune o comanda militară asupra unui teritoriu care ar fi 
delimitat de malul râului Tisa şi al cursului Dunării179, numire care sugerează în 
cazul lui . apiri s acelaşi lucru. El trebuie să fi deţinut comanda asupra 
unui detaşament al flotei, care deservea acest sector. Menţionarea celor două cursuri de 
apă sugerează un teritoriu care se poate delimita în sens geografic, spaţiul cuprins 
între Tisa şi Dunăre ca un segment al provinciei Dacia. n acelaşi timp, precizarea 
Tibis s a bi s s-ar putea referi şi la o localizarea mai clară în teren a râului 
Tisa în apropiere de Dunăre. 

ona ar corespunde în sens larg cu regiunea Porţilor de ier, respectiv pe 
malul de nord al Dunării cu sectorul Banatului antic în principal pe un areal mai 
mult sau mai puţin extins pe cursul râului Tisa pe care nu îl putem nominaliza pe 
baza informaţiei epigrafice. uncţia deţinută de . apiri s  are un caracter 
                                                 

177 Benea 2015, p. 93–104 propunem următoarea lectură: ar o . apirio. ar ii . i io .
or e ia rib ... rae e o o or is a o ior i a ia prae e o ipae Tibissi
a ii ra ori. po is A s i i oesia iro op s . ebs e . piae Tra ia ae
ar ize e sae pa r o o b e e ere i p os i . Analiza propusă de noi demonstrează faptul că 

monumentul în cauză se datează spre sfârşitul anilor de domnie ai împăratului Traian şi reflectă o 
situaţie de fapt, din perioada de tranziţie spre domnia impăratului adrian. uncţiile deţinute de cavalerul 
. apiri s  prezintă la un moment dat un caracter excepţional şi anume în locul unei i i ia

se a pe aceea de rae e s ipae a ii Tibissi  ra or po is A s i i oesia. Monumentul 
este ridicat de pop s p eb s e din oraşul Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei Dacia, 
în semn de recunoştiinţă pentru felul cum a ajutat aşezarea în timpul activităţii sale. Modul de 
menţionare a dedicanţilor este neobişnuit într-un fel, întrucât apare pop s p ebs e probabil popor
se s e e e ii ro a i i p ebea, ceea ce sugerează într-un fel întreaga comunitate romană a 

oraşului. Maniera aceasta este neobişnuită. La Ulpia Traiana este însă cunoscută o inscripţie onorifică 
dedicată unui magistrat al oraşului cu numele de . pe i s A i or quaestor, edil, II vir, prefect al 
colegiului fabrilor ridicată de plebea. Inscripţia în discuţie este următoarea având un caracter aproape 
similar: IDR, III, 2, 116 ar o pe io ar i i io ap iria rib A aes ori ae i
i iro i ris i o prae e o o e i a br p ebs ae re o a o o o a o
e re o e rio . Astfel, încât apare oarecum firească ridicarea postamentului de monument de 

către poporul roman (deci cetăţenii romani) şi plebea (peregrinii) într-un cuvânt de întreaga populaţie a 
oraşului. Din punct de vedere epigrafic este insolită maniera de dedicare a monumentului, pe care 
deocamdată nu o cunoaştem decât la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.  

178 Benea 2015, p. 93–104. 
179 Vezi Ardevan 2012, p. 12. Susţinem acest lucru având în vedere şi funcţia următoare 

deţinută de . apiri s . Asemenea funcţii militare ce privesc prae e ra ripae sunt cunoscute 
pe Dunărea de Mijloc, în cursul secolului I p. Chr. pe teritoriul Pannoniei şi marchează de fapt, 
întărirea controlului roman asupra unor teritorii ale Imperiului cu populaţie autohtonă considerate mai 
puţin romanizate. Practica în sine este documentată încă de la începutul secolului I p. Chr., vezi Benea 
2015, p. 93–104. 
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temporar şi excepţional. Ea a fost instituită în urma unei situaţii neobişnuite în 
partea de vest a provinciei Dacia, care în opinia mea poate fi atribuită eveni-
mentelor din anii 117 118 din provincie. 

Curator ontis Au usti in Moesia a fost următoarea funcţie deţinută de către 
M. Papirius , după îndeplinirea celei de ra ectus ri ae. De data aceasta, funcţia 
curator are un caracter aparte. Calitatea de curatores este cunoscută în mediul 
militar mai ales pentru conducerea pe un timp limitat a unor trupe auxiliare (co ortes, 
alae  tur ae). De regulă, sunt atribuite unor ofiţeri în rang de centurioni, în cazuri 
excepţionale180. Se consideră că aceste funcţii intră în vigoare cam din timpul 
împăratului adrian181. n ca ul inscri iei de la l ia Traiana  unc ia de curator 
se re er  la ad inistrarea unui od i erial din Moesia  ceea ce su erea  n c i  
evident o unc ie e traordinar  n care li sa en iunii unei unit i ilitare ar 
conduce la i ote a reli inar  a atribuirii unui caracter civil al acesteia i nu 
unul ilitar. 

Cum singurul pod imperial cunoscut peste Dunăre în secolul II, în acest 
sector al fluviului era cel construit în vremea lui Traian, podul de la P -D , 
identificarea nu ridică probleme de atribuire182. Faptul că se menţionează localizarea 
podului în Moesia apare firească, întrucât lapicidul care a scris inscripţia folosea 
termenul consacrat pentru această construcţie. În momentul construirii podului, 
între Moesia Superior şi malul de nord al fluviului, care nu era pe deplin sub 
stăpânirea romană cu denumirea de provincia Dacia, singura provincia cunoscută 
era Moesia, la data construirii podului între anii 102–105. u există informaţii 
epigrafice despre vreun alt pod imperial construit pe teritoriul Moesiei Superior în 
cursul secolelor II–III. 

Funcţia de curator ontis Au usti in Moesia ar putea apare, în cazul podului 
de la Pontes-Drobeta şi ca o unc ie civil  atribuită unui cavaler183. Cele două 
funcţii deţinute de către M. Pa irius  sunt ambele legate de navigaţia pe Dunăre. i 
prin aceasta cele două funcţii ar fi putut fi chiar concomitente în timp sau 
succesive184 cu diferenţa că ultima, cea de curator poate fi apreciată şi ca o funcţie 
civilă. Funcţia de curator ontis sugerează şi un alt aspect important în opinia mea 
şi anume, pe acela că administrarea podului peste Dunăre a fost privită întotdeauna 
ca un lucru care aparţinea în mod curent Moesiei Superior, ceea ce este corect. i 
aceasta era probabil strâns legată de cea a canalului de navigaţie roman de Sip, ca 
un sistem complex unitar prezent pe teritoriul provinciei sud-dunărene. Aceste 
două funcţii pe care le atribuim cronologic primilor ani de domnie ai lui adrian, 

                                                 
180 ornemann 1901, sv. Curatores, col 1799–1801. 
181 ornemann 1901, sv. Curatores, col 1799–1800.  
182 În privinţa toponimului antic al localităţii aflată la capătul de sud al podului părerile 

specialiştilor sunt diferite.  ştampilă T A n eta  (AE, 1998,1115g, a ud Petolescu 2005, p. 123) 
este totuşi de data târzie, de la începutul secolului IV, pe când Pontes este amintit în epoca romană-
bizantină la Procopius, e Aedi iciis, IV, 6, 15–16. Modul de construire a podului antic sugerează mai 
plauzibil cel de al doilea toponim, întrucât în faţa malului de sud existau un braţ al fluviului care a 
permis deversarea parţială a apelor fluviului în vederea construirii pilonilor din piatră ai podului. 

183 ornemann 1901, sv. Curatores, col. 1802–1810. 
184 Aceasta ipoteză pe care o credem viabilă mi-a fost sugerată de C.C. Petolescu. 
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respectiv în timpul şi după evenimentele din anii 117 118 conduc la susţinerea 
ipotezei că ele reprezintă măsuri militare de apărare a sud-vestului Daciei şi mai 
ales ale apărării podului de la Drobeta – Pontes. 

Ca atare, textul inscripţiei ne sugerează existenţa unui control roman care se 
întindea până la malul Tisei. Acest lucru presupune că în vremea lui Traian întregul 
teritoriu de sud-vest al Daciei până la Tisa fusese ocupat de către armata romană, 
sub ce formă nu apare încă destul de clar185. Cât de mult se extindea acest lucru 
înspre nord de-a lungul râului Tisa acest lucru nu poate fi încă precizat după cum 
aminteam mai sus. udecând după indiciile arheologice şi numismatice prezente în 
zona Crişanei puse în legătură cu epoca lui Traian, această posibilitate trebuie avută 
în vedere186. 

Teritoriul mlăştinos din faţa râului Tisa făcea în bună măsură impenetrabil 
acest teritoriu, fiind o barieră naturală în faţa unor posibile atacuri barbare, care ar 
fi încercat să treacă râul Tisa înspre est, spre provincie, chiar dacă unităţile militare 
romane s-au stabilit pe linia vestică de comunicaţie ederata  i iscum şi, doar un 
presupus castru a fost amplasat în faţa acestei linii defensive şi anume cel de la Vârşeţ. 

În felul acesta teritoriul efectiv pe care erau amplasate unităţi militare romane 
era în zona colinară şi de munte în care erau construite cele două linii de 
fortificaţie. La acestea se adaugă şi fortificaţiile ridicate pe linia Dunării şi a râului 
Mureş, care închideau spre nord teritoriul Banatului.  

În primii ani după cucerire romană nu au fost prea multe evenimente majore 
politice sau militare în acest sector, în afara ridicării principalelor fortificaţii 
romane construite din pământ. Au fost construite căile de comunicaţie de-a lungul 
malului stâng al Dunării, respectiv drumurile imperiale şi cu caracter militar ierna 
 i iscum şi ederata  i iscum asociate cu mai multe drumuri secundare de 

legătură. 
i totuşi, o inscripţie descoperită la Vârşeţ dedicată lui ars ltor , pentru 

sănătatea împăratului Traian, de către Cohors II ispanorum187 sugerează un act 
votiv ca urmare a unui eveniment militar important, care ar putea fi reprezentat de 
incidentul din anii 107–108, pe când adrian era guvernator al provinciei Pannonia 
Inferior188. Un atac barbar a avut loc asupra Pannoniei Inferior care, se pare, a ajuns 
şi în faţa sudului extrem al Daciei romane. 

u deţinem prea multe informaţii despre istoria politică a sud-vestului Daciei 
în primii ani de după cucerire. A fost o perioadă intensă de organizare a princi-
palelor forme administrative bazate în primul rând pe armată. În cazul Banatului, 
legiunea a IIII-a lavia elix a avut un rol important. tampilele ei în mediul civil 

                                                 
185 Părerile specialistilor diferă conturându-se două sau chiar trei ipoteze în acest sens. Prima 

susţinută de A. Radnoti, prof. D. Protase afirmau că din provincia Dacia făcea parte doar teritoriul 
cuprins până la linia de fortificaţii Lederata – Tibiscum, de unde o alta ipoteza susţine chiar 
abandonarea acestei linii defensive până la culoarul Timiş-Cerna, ipoteză avansată mai nou de  
E. emeth. O a treia ipoteză a fost argumentată de către . Gudea în mai multe lucrări, ipoteză care a 
constituit o opinie generală acceptată până recent.  

186 Oprean 1998, p. 47–50. 
187 IDR, III 1, 106.  
188 Balla 1969, p. 111–113. 
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temporar şi excepţional. Ea a fost instituită în urma unei situaţii neobişnuite în 
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se re er  la ad inistrarea unui od i erial din Moesia  ceea ce su erea  n c i  
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unul ilitar. 
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sunt indicii ale implicării legiunii în protejarea unor zone de importanţă economică 
(de pildă, cele miniere, de la Bocşa, punctul Cracu cu Aur etc.), dar şi în zone 
rurale, cum ar fi: Aradul ou, Pătaş, Eftimie Murgu. u apare prea clar deocamdată ce 
anume a fost construit în punctele respective (Pătaş, Eftimie Murgu sau chiar Băile 

erculane), probabil staţii de drum care supravegheau traficul rutier, dar şi posibile 
aşezări rurale aflate într-o zonă foarte împădurită şi greu accesibilă. 

În anul 110, toate tipurile de monede romane din bronz emise de Senat 
(sestertius  du ondius şi as) reprezentau personificarea provinciei Dacia cu legenda 
DACIA AU UST(i) PR VI CIA189. Era un indiciu că provincia a fost pacificată 
şi inclusă în Imperiu.  

La conducerea provinciei Dacia în tot acest răstimp au fost mai mulţi le ati 
Au usti ro raetore. Primul care a îndeplinit această funcţie în teritoriul cucerit de 
către romani a fost on inu , care a fost comandantul trupelor romane între anii 
102–105, prins mai apoi de Decebal (cum relatează Dio Cassius), chiar în debutul 
celui de-al doilea război cu dacii. El s-a sinucis pentru a nu ajunge obiect  de 
şantaj pentru împăratul Traian căruia i se ceruse retragerea romanilor până la Istru, 
în schimbul predării generalului190. În anii 106–108, la conducerea noii provinciei 
Dacia a fost legatul Iuliu  a inu , urmat între anii 108–112 de ecimu  e entiu  

cau ianu 191.  diplomă militară recentă din anul 114, aminteşte numele unui nou 
legat în persoana lui  ae iu  Mace . Prezenţa sa în Dacia se datează cel mai 
probabil între anii 112–115192. Consularul C  Avidiu  Ni inu  atestat prin inscripţii a 
urmat în anii 115–117193, pentru ca, începând din vara anului 117, la conducerea 
Daciei să fie trimis I  uad atu  a u , care s-a prăpădit la scurt timp, după preluarea 
funcţiei194. 

Despre perioada de început a provinciei Dacia şi implicit a sectorului sud-
vestic al acesteia care cuprinde Banatul antic există deocamdată cum spuneam, 
puţine date epigrafice care să ateste anumite aşezări şi complexe de tipul fermelor 
rurale formate imediat în primii ani de existenţă ai provinciei. 

Prezenţa ştampilelor legiunii a VII-a Claudia (de tipul LE  VII C.P.F)195 la 
anats a Palan a, rsac în sudul Banatului demonstrează existenţa unor unităţi 

militare ale provinciei vecine Moesia Superior, care staţionau la nord de Dunăre, 
încă în vremea împăraţilor Traian – adrian. Ele ar putea fi puse în legătură cu 
perioada de pregătire a războaielor cu dacii din timpul împăratului Traian şi în perioada 
imediat următoare, evenimente la care legiunea a participat cu efective importante196. 

                                                 
189 Petolescu 2002, p. 25. 
190 Dio Cassius, L VIII, 12, 2. 
191 IDR, III 2, 1; Diaconescu 2006–2007, p. 95–101. 
192 Petolescu 2005, p. 25–27. 
193 IDR, III 2, 205. 
194 IDRE, II, 381. 
195 Maniera de ştampilare a numelor legiunii în această formă este folosită până în timpul lui 

adrian după care se trece la abrevierea simplă LE  VII CL (Benea 1983, passim cu bibliografia 
problemei). 

196 Vezi Benea 2008, p. 49–60.  
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Lăsarea la vatră a unui număr important de veterani a permis întemeierea 
Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa care, cu ajutorul soldaţilor legiunii a IIII-a 

lavia elix, a fost înzestrată cu un impunător or . La Apulum se conturează 
existenţa a abae-lor legiunii a XIII-a Gemina, în care locuiau şi mulţi civili, cetăţeni 
romani alături de veteranii unor trupe care participaseră la cucerirea Daciei. 

Aşa cum în Munţii Apuseni, minele de aur au început să fie exploatate în 
noul sistem roman cu mineri dalmatini şi traci (după cum rezultă din ultimele 
cercetări de la Alburnus Maior) şi în zona Banatului trebuie să fi fost iniţiate lucrările la 
minele de la Moldova ouă (bogate în fier şi cupru, argint), Bocşa (în locul numit 
ra A r pentru fier şi metale neferoase) etc. 

Pregătirea unei noi campanii militare îndreptată împotriva parţilor, în rient, 
de către Traian a afectat în bună măsură şi provinciile dunărene. Din toate zonele 
au fost retrase vexillaţii de legiune asociate cu trupe auxiliare. n acel moment 
împăratul era convins de stabilitatea sistemului defensiv existent. Din Dacia a fost 
retrasă complet, în anul 114, întreaga legiune I Adiutrix, o vexilaţie a legiunii  
a XIII-a Gemina, alături de următoarele trupe auxiliare: a a a ia o a is e a ea
(sediu necunoscut a a a o ior  (Gherla), a a Ba a or  (Războieni), 
o ors a pes ris (Drobeta), o ors ispa or  (Banats a Palan a)197.  

La acestea se adaugă şi o unitate de cavalerie formată de trupele auxiliare  
de cavalerie din cele două provincii Dacia şi Moesia Inferior comandată de către  
L. Paconius Proculus, care în timpul acestor evenimente a comandat o e i a io
e i oesiae erioris e a iae e is e i i e pe i io e
ar i a)198. 

n această situaţie, armata Daciei mult diminuată avea încă la dispoziţie două 
legiuni, a XIII-a Gemina şi a IIII-a lavia elix, cu anumite efective aflate în campanie, 
dar totuşi două legiuni, ceea ce asigura prezenţa unui legat consular la conducerea 
Daciei. Deci, prezenţa consularului I. uadratus Bassus în frunte provinciei apare 
firească. 

ntrucât din provincia Moesia Superior în această campanie a participat şi o 
vexillaţie din legiunea a VII-a Claudia, cu mult timp în urmă, am presupus că 
legiunea a IIII-a lavia elix a fost retrasă la sud de Dunăre încă din anul 114, ceea 
ce s-a dovedit a fi eronat doar parţial, întrucât probabil o vexillaţie din această 
legiune de pe teritoriul Banatului a fost retrasă la sud de Dunăre pentru a întări 
flancul de vest al provinciei, la Singidunum. 

Perioada de doar câţiva ani până în anul 117, când Traian moare în rient nu 
oferă prea multe date în afara celor de natură militară privind fortificaţiile de pământ 
construite la Surducu Mare, Vărădia (punctul Rovină), Tibiscum (castru mic II/1), 
rae ori  (Mehadia), A a o ios (Teregova) şi bineînţeles castrul legiunii  

a IIII-a lavia elix de la Bersobis. n acest din urmă caz, la Berzobis, se pare că 
                                                 

197 Benea 2008, p. 49–57. 
198 CIL, III, 32933, vezi şi Macrea 1969, p. 42. 
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189 Petolescu 2002, p. 25. 
190 Dio Cassius, L VIII, 12, 2. 
191 IDR, III 2, 1; Diaconescu 2006–2007, p. 95–101. 
192 Petolescu 2005, p. 25–27. 
193 IDR, III 2, 205. 
194 IDRE, II, 381. 
195 Maniera de ştampilare a numelor legiunii în această formă este folosită până în timpul lui 

adrian după care se trece la abrevierea simplă LE  VII CL (Benea 1983, passim cu bibliografia 
problemei). 

196 Vezi Benea 2008, p. 49–60.  
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Lăsarea la vatră a unui număr important de veterani a permis întemeierea 
Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa care, cu ajutorul soldaţilor legiunii a IIII-a 

lavia elix, a fost înzestrată cu un impunător or . La Apulum se conturează 
existenţa a abae-lor legiunii a XIII-a Gemina, în care locuiau şi mulţi civili, cetăţeni 
romani alături de veteranii unor trupe care participaseră la cucerirea Daciei. 

Aşa cum în Munţii Apuseni, minele de aur au început să fie exploatate în 
noul sistem roman cu mineri dalmatini şi traci (după cum rezultă din ultimele 
cercetări de la Alburnus Maior) şi în zona Banatului trebuie să fi fost iniţiate lucrările la 
minele de la Moldova ouă (bogate în fier şi cupru, argint), Bocşa (în locul numit 
ra A r pentru fier şi metale neferoase) etc. 

Pregătirea unei noi campanii militare îndreptată împotriva parţilor, în rient, 
de către Traian a afectat în bună măsură şi provinciile dunărene. Din toate zonele 
au fost retrase vexillaţii de legiune asociate cu trupe auxiliare. n acel moment 
împăratul era convins de stabilitatea sistemului defensiv existent. Din Dacia a fost 
retrasă complet, în anul 114, întreaga legiune I Adiutrix, o vexilaţie a legiunii  
a XIII-a Gemina, alături de următoarele trupe auxiliare: a a a ia o a is e a ea
(sediu necunoscut a a a o ior  (Gherla), a a Ba a or  (Războieni), 
o ors a pes ris (Drobeta), o ors ispa or  (Banats a Palan a)197.  

La acestea se adaugă şi o unitate de cavalerie formată de trupele auxiliare  
de cavalerie din cele două provincii Dacia şi Moesia Inferior comandată de către  
L. Paconius Proculus, care în timpul acestor evenimente a comandat o e i a io
e i oesiae erioris e a iae e is e i i e pe i io e
ar i a)198. 

n această situaţie, armata Daciei mult diminuată avea încă la dispoziţie două 
legiuni, a XIII-a Gemina şi a IIII-a lavia elix, cu anumite efective aflate în campanie, 
dar totuşi două legiuni, ceea ce asigura prezenţa unui legat consular la conducerea 
Daciei. Deci, prezenţa consularului I. uadratus Bassus în frunte provinciei apare 
firească. 

ntrucât din provincia Moesia Superior în această campanie a participat şi o 
vexillaţie din legiunea a VII-a Claudia, cu mult timp în urmă, am presupus că 
legiunea a IIII-a lavia elix a fost retrasă la sud de Dunăre încă din anul 114, ceea 
ce s-a dovedit a fi eronat doar parţial, întrucât probabil o vexillaţie din această 
legiune de pe teritoriul Banatului a fost retrasă la sud de Dunăre pentru a întări 
flancul de vest al provinciei, la Singidunum. 

Perioada de doar câţiva ani până în anul 117, când Traian moare în rient nu 
oferă prea multe date în afara celor de natură militară privind fortificaţiile de pământ 
construite la Surducu Mare, Vărădia (punctul Rovină), Tibiscum (castru mic II/1), 
rae ori  (Mehadia), A a o ios (Teregova) şi bineînţeles castrul legiunii  

a IIII-a lavia elix de la Bersobis. n acest din urmă caz, la Berzobis, se pare că 
                                                 

197 Benea 2008, p. 49–57. 
198 CIL, III, 32933, vezi şi Macrea 1969, p. 42. 
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legiunea şi-a stabilit ca obiectiv staţionarea îndelungată în Dacia, întrucât a fost 
refăcută în piatră rinci ia castrului şi mai nou, ultimele cercetări demonstrează şi 
refacerea unor barăci ( ) din raetentura199.  

În preajma fortificaţiilor romane s-au format aşezări cu caracter civil, în care 
s-au instalat grupuri de colonişti veniţi în urma unităţilor militare; astfel s-a 
conturat vicus-ul militar de la Tibiscum, cel de la Mehadia, şi probabil Berzobis. 
Ca urmare a acestui fapt au fost construite şi primele edificii de cult. În timpul lui 
Traian la Tibiscu  a fost construit de cohors I Sagittariorum templul dedicat lui 
Apollo Conservator200. Pe lângă aşezările de tip vici ilitares formate în preajma 
castrelor auxiliare şi a canabelor de la er obis  nu avem prea multe indicii asupra 
prezenţei unor aşezări cu caracter roman.  

Cartografic este menţionată pe Tabula Peutingeriana o aşezare denumită  
Ad Pannonios (identificată la Teregova), formată poate din colonişti veniţi din 
Pannonia. Deocamdată nu sunt cercetări arheologice care să confirme acest lucru. 

În zona colinară a Banatului s-ar părea că se ridică în această perioadă primele 
ferme rurale: o villa rustica la Dalboşeţ201 şi o alta la Lăpuşnicel202 de dimensiuni 
impresionante, a căror cercetare este încă nefinalizată.  

Probabil, înainte de anul 117 legiunea a IIII-a Flavia Felix a fost retrasă din 
Banat, la Singidunum, înainte de finalizarea războiului cu parţii203. 

Întrucât C. Iulius uadratus Bassus a ajuns în Dacia probabil în vara anului 117, 
putem concluziona că evenimentele militare s-au declanşat înaintea morţii împăratului 
Traian (în august 117). 

-V I I I I I I I I

( ). Campania din rient a lui Traian a slăbit sistemul defensiv 
al provinciei Dacia şi al sectorului de sud-vest, în mod special. Evenimentele 
militare care urmează în urma atacurilor întreprinse de sarmaţii iazigi, sarmaţii 
roxolani şi dacii liberi sunt menţionate de izvoarele antice. Pericolul va afecta toate 
graniţele provinciei204. Sarmaţii roxolani erau nemulţumiţi de reducerea subsidiilor, 
iar iazigii probabil după eşecul din anii 106 107, revendicau un teritoriu ocupat de 
                                                 

199 Bozu, Rancu 2005, p. 159–200. 
200 Benea, Bona 1994, p. 107–112; Rusu-Pescaru, Alicu 2000, passim. 
201 Protase 1975, p. 345–350; pentru edificiul de la Dalboşeţ există şi o altă atribuire că ar fost 

sediul unei ansio (Benea 2006, p. 279–282). 
202 Protase 1967, p. 49–67; Bozu, Petrovszk  1977, p. 151–154.  
203 Într-o lucrare mai veche presupuneam că legiunea a fost retrasă în preajma pregătirilor 

prilejuite de campania lui Traian în rient, undeva în anul 114. Supoziţia nu a fost acceptată în literatura de 
specialitate românească deşi în momentul izbucnirii evenimentelor de la sfârşitul anului 117, legiunea 
nu mai era cantonată în Dacia, altfel nu s-ar explica uşurinţa cu care barbarii au putut pătrunde în 
provincie. (Benea 1983, passim). 

204 S A, Vita adriani, 6, 8. 
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Decebal în timpul său pe care împăratul Traian nu l-a retrocedat după primul război 
cu dacii205. u avem informaţii directe asupra dacilor liberi, doar că în această 
vreme ei formează populaţia cea mai numeroasă concentrată în arealul vestic (până 
la Tisa) şi ca atare şi în sectorul de sud-vest al Daciei. Se apreciază în general 
faptul că la acest atac general s-a adăugat şi o revoltă a dacilor din interiorul 
provinciei, greu de identificat în lipsa izvoarelor literare. 

n timpul acestor evenimente, la Tibis , care reprezenta un ultim avanpost 
în faţa capitalei provinciei o o ia a i a pia Traia a, se constată incendieri 
masive în castrul mic de pământ (II/1), dar şi în i s-ul militar unde toate barăcile 
de lemn de sub clădirile I, II, III, XI au fost distruse prin violenţă206.  

Surprinzătoare sunt descoperirile de mici tezaure monetare mai ales din metal 
preţios, constatate în această perioadă pe întreg teritoriul Banatului, cum sunt cele 
de la Ba a s a a a a (Serbia) formate din 53 de aurei imperiali şi denari imperiali 
(de la Tiberius la adrian)207, p i  (com. Bara, jud. Timiş), tezaur din care  
s-au recuperat doar 2 monede de la adrian; localitatea se află în zona colinară a 
Banatului208. La aceste depozite se adaugă o descoperire recentă de la Tibis  din 
nivelul fazei de lemn a clădirii XI din i s. Tezaurul format din 11 denari se 
păstra într-o punguţă din piele (cu monede de la Vespasian- adrian), care s-a 
distrus la descoperire209. n general, numismaţii nu opinează pentru un orizont de 
tezaurizare atribuit evenimentelor care au avut loc în anii 117–118210. 

Alte trei mici depozite, dintre care unul de la Medveş (jud. Alba) datat cu 
monede de la Traian (anii 112–117)211, sugerează o acţiune directă asupra zonei 
centrale a provinciei, care s-a desfăşurat prin pătrunderea barbarilor pe cursul 
râului Mureş. n schimb, alte două depozite de la Brăbeţi (jud. Dolj) şi lămânda-
Cremenari (jud. Vâlcea) indică o altă posibilă pătrundere a inamicului pe linia 

ltului, înspre interiorul arcului carpatic. Se conturează totuşi mai multe direcţii de 
atac ale barbarilor asupra Daciei. 

 cale de pătrundere spre Dacia a putut avea loc prin centrul Banatului, 
profitându-se de lipsa legiunii a IIII-a lavia elix ajungând până la Tibiscum şi de 
aici, mai departe, la Ulpia Traiana. Pentru prima dată apărea evidentă fragilitatea 
sistemului defensiv în acest sector pentru centrul provinciei. 

Pe linia Mureşului a înaintat o a doua coloană barbară daco-sarmatică spre 
centrul apulens.  

A treia direcţie, dinspre Muntenia, urmează linia râului lt, în intenţia vădită 
de a pătrunde spre interiorul arcului carpatic, după cum sugerează cele două 
depozite monetare. 
                                                 

205 Dio Cassius, LXVIII, 10, 3. 
206 Benea, Bona 1994, p. 19. 
207 Suciu 2000, p. 124–125. 
208 Suciu 2000, p. 44. 
209 Regep, Matei, 2011, passim. 
210 Regep, Matei, 2011, passim. 
211 Suciu 2000, p. 46, 125. 
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legiunea şi-a stabilit ca obiectiv staţionarea îndelungată în Dacia, întrucât a fost 
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impresionante, a căror cercetare este încă nefinalizată.  

Probabil, înainte de anul 117 legiunea a IIII-a Flavia Felix a fost retrasă din 
Banat, la Singidunum, înainte de finalizarea războiului cu parţii203. 

Întrucât C. Iulius uadratus Bassus a ajuns în Dacia probabil în vara anului 117, 
putem concluziona că evenimentele militare s-au declanşat înaintea morţii împăratului 
Traian (în august 117). 
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( ). Campania din rient a lui Traian a slăbit sistemul defensiv 
al provinciei Dacia şi al sectorului de sud-vest, în mod special. Evenimentele 
militare care urmează în urma atacurilor întreprinse de sarmaţii iazigi, sarmaţii 
roxolani şi dacii liberi sunt menţionate de izvoarele antice. Pericolul va afecta toate 
graniţele provinciei204. Sarmaţii roxolani erau nemulţumiţi de reducerea subsidiilor, 
iar iazigii probabil după eşecul din anii 106 107, revendicau un teritoriu ocupat de 
                                                 

199 Bozu, Rancu 2005, p. 159–200. 
200 Benea, Bona 1994, p. 107–112; Rusu-Pescaru, Alicu 2000, passim. 
201 Protase 1975, p. 345–350; pentru edificiul de la Dalboşeţ există şi o altă atribuire că ar fost 

sediul unei ansio (Benea 2006, p. 279–282). 
202 Protase 1967, p. 49–67; Bozu, Petrovszk  1977, p. 151–154.  
203 Într-o lucrare mai veche presupuneam că legiunea a fost retrasă în preajma pregătirilor 

prilejuite de campania lui Traian în rient, undeva în anul 114. Supoziţia nu a fost acceptată în literatura de 
specialitate românească deşi în momentul izbucnirii evenimentelor de la sfârşitul anului 117, legiunea 
nu mai era cantonată în Dacia, altfel nu s-ar explica uşurinţa cu care barbarii au putut pătrunde în 
provincie. (Benea 1983, passim). 

204 S A, Vita adriani, 6, 8. 
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205 Dio Cassius, LXVIII, 10, 3. 
206 Benea, Bona 1994, p. 19. 
207 Suciu 2000, p. 124–125. 
208 Suciu 2000, p. 44. 
209 Regep, Matei, 2011, passim. 
210 Regep, Matei, 2011, passim. 
211 Suciu 2000, p. 46, 125. 
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Dificultăţile mari create de aceste atacuri care se concentrează mai ales pe 
aliniamentul de vest al Daciei şi în zona Munteniei au reprezentat zonele de atac 
asupra provinciei. C.C. Petolescu contestă chiar existenţa unui pericol venind dinspre 
Muntenia212. Însă, distrugerile de castre constatate în Muntenia care au avut loc în 
iarna anului 117 118 contrazic această supoziţie (vezi Drajna de Sus)213. 

Trimiterea în Dacia a lui . Marcius Turbo pentru pacificarea provinciei de 
către noul împărat adrian a avut ca urmare restabilirea situaţiei la frontierele 
provinciei. Chiar venirea lui adrian la Dunăre şi încheierea păcii cu roxolanii a 
echilibrat situaţia în această zonă (acordarea cetăţeniei romane pentru un ostatic 
sarmat din familia regală, numit as ara anus şi alte facilităţi pecuniare au influenţat 
în acest sens)214. 

Dificultăţile militare constatate în sectorul vestic al Daciei romane s-au datorat în 
parte iazigilor, dar şi dacilor liberi masaţi în apropierea li es-ului. Aşa se explică şi 
aducerea în Dacia a unui masiv corp expediţionar format din al reni sa ittari  
care după aceste evenimente primesc cetăţenia romană ante e erita sti endia în 
anul 120, ei făcând parte dintr-o categorie de trupe inferioare, pentru care nu se 
acorda aşa ceva215.  

Evenimentele din anii 117–118, au determinat între altele, autorităţile romane 
să incendieze partea superioară a podului roman de la Drobeta refăcut după aceste 
evenimente. Aceasta explică numirea unui în persoana lui

 menţionată mai sus216 pentru restabilirea ordinii în provincie. 
Situaţia creată a impus o reorganizare administrativă a provinciei Dacia care 

a fost împărţită în alte trei. Astfel, se formează în nord, , în 
centru cuprinzând interiorul arcului carpatic, Banatul şi vestul lteniei până la iu –  
a fost organizată în , iar teritoriul cuprins între iu şi lt a fost 
integrat I 217.  

 apare amintită prima dată, în diploma militară din 12 noiembrie 
119218 şi în alte trei diplome fragmentare de la Porolissum, Căşeiu şi Româneşti  
din iunie 120219. I  este amintită de abia, în anul 122220, iar 

 în anul 123221. Teritoriile adiacente din Muntenia, sudul Moldovei au 
fost abandonate încercându-se menţinerea provinciei în anumite limite mai riguros 
stabilite. Linia defensivă în sud-est a fost stabilită pe lt şi s-a menţinut neschimbată 
graniţa în zona de est, nord şi vest în mare parte. 
                                                 

212 Petolescu 1993, p. 159–162; prean 1998, p. 62. 
213 Strobel 1994–1995, p. 905–967. 
214 preanu 1998, p. 63. 
215 Benea 1994, p. 45–63. 
216 Benea 2015, p. 93–104. 
217 Petolescu 2002, p. 27–28. 
218 Eck, Mac Donald, Pangerl 2001, p. 27–48  ILD, 14. 
219 IDR, I, 4, 5, 6. 
220 ILD, 17, 18 cu bibliografia aferentă. 
221 IDR, I, 7; ILD, 20 cu bibliografia aferentă. 
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Abandonarea castrului de la Berzobis, ca de altfel situaţia neclară a multora 
dintre castrele de pe linia de fortificaţii e era a Tibis  determină o slabă 
cunoaştere a situaţiei Banatului după această perioadă. De aici s-a ajuns la ideea 
avansată de A. Radnoti, potrivit căreia întreg teritoriul Banatului ar fi fost părăsit 
de romani până la culoarul Timiş – Cerna, care s-au retras pe linia fortificată 
ier a Tibis 222. Cu o serie de amendamente la această ipoteză a aderat şi 

Dumitru Protase223. 
Recent, pe baza săpăturilor arheologice întreprinse la Vărădia (Ar i a a) în 

punctul s a sau o i , . Bozu şi E. emeth susţin şi ei abandonarea fortificaţiei 
din piatră la începutul domniei lui adrian în anii 117–118224. Argumentaţia lor se 
bazează pe inventarul arheologic şi numismatic constatat în nivelul respectiv. 

i în cazul fortificaţiei de pământ de la Surducu Mare, sondajul efectuat a 
condus la părerea abandonării timpurii a castrului în care ar fi staţionat un detaşament 
al legiunii a IIII-a lavia elix225. Desigur, la prima vedere, ipoteza părăsirii liniei 
de fortificaţii Lederata – Tibiscum pare viabilă, dar este greu explicabilă menţinerea 
unei linii fortificate de-a lungul Dunării de la Baziaş – Pojejena, Moldova Veche, 
Gornea (s a io), la ier a şi o altă linie fortificată de-a lungul Mureşului: i ia, 
Bulci, Cladova, Aradul ou, Sânnicolaul Mare, Cenad, chiar dacă în ultimul caz 
avem de a face mai mult cu s a io es226. Este absolut nefiresc ca între cele două 
linii defensive teritoriul roman muntos, bogat în resurse minerale să rămână sub 
control barbar.  astfel de situaţie, nu se întâlneşte niciunde la graniţa Imperiului 
roman şi, conform principiilor de strategie romană, face ipoteza de neacceptat. 

Pe de altă parte, mai multe ferme romane cum ar fi cele de la Ramna, Brebu, 
sau Lăpuşnicel, Dalboşeţ ar fi rămas în afara provinciei romane.  

Probabil din această vreme, romanii au gândit un sistem defensiv, care a 
restrâns mult teritoriul ce urma să fie apărat. n această vreme se realizează con-
centrarea mai multor trupe într-un singur castru, atât la Tibiscum, cât şi la Micia, 
formate mai ales din trupe de cavalerie, care trebuiau să asigure supravegherea 
întregului sector. rontiera pe râul Tisa nu se mai dovedeşte viabilă după evenimentele 
din anul 118 sau câteva decenii mai târziu şi se va trece la ridicarea unui sistem 
defensiv bazat pe val şi pe şanţ227. 

ără a putea aduce dovezi peremptorii în acest sens, din lipsa unor săpături 
efectuate pe traseul valurilor romane (cu excepţia sondajelor de la Covăsânţ şi 
Dumbrăviţa de pe valul median), credem că unul sau chiar amândouă valurile 
aflate în faţa liniei Lederata-Tibiscum datează din timpul provinciei Dacia. 

 situaţie specială se constată în faţa provinciei Moesia Superior, la nord de 
Dunăre, chiar în zona de câmpie. Astfel, de la vărsarea Tisei în Dunăre, de-a lungul 
                                                 

222 Radnoti 1975, p. 203–210. 
223 Protase 1967, p. 47–71. 
224 emeth 2005, p. 689–691; emeth, Bozu 2005a, p. 201–210; vezi cap. următor. 
225 Protase 1975, p. 345–348, vezi Benea 2008, p. 49–60. 
226 Benea 2011, p. 85–98. 
227 Vezi cap. următor. 
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Dificultăţile mari create de aceste atacuri care se concentrează mai ales pe 
aliniamentul de vest al Daciei şi în zona Munteniei au reprezentat zonele de atac 
asupra provinciei. C.C. Petolescu contestă chiar existenţa unui pericol venind dinspre 
Muntenia212. Însă, distrugerile de castre constatate în Muntenia care au avut loc în 
iarna anului 117 118 contrazic această supoziţie (vezi Drajna de Sus)213. 

Trimiterea în Dacia a lui . Marcius Turbo pentru pacificarea provinciei de 
către noul împărat adrian a avut ca urmare restabilirea situaţiei la frontierele 
provinciei. Chiar venirea lui adrian la Dunăre şi încheierea păcii cu roxolanii a 
echilibrat situaţia în această zonă (acordarea cetăţeniei romane pentru un ostatic 
sarmat din familia regală, numit as ara anus şi alte facilităţi pecuniare au influenţat 
în acest sens)214. 

Dificultăţile militare constatate în sectorul vestic al Daciei romane s-au datorat în 
parte iazigilor, dar şi dacilor liberi masaţi în apropierea li es-ului. Aşa se explică şi 
aducerea în Dacia a unui masiv corp expediţionar format din al reni sa ittari  
care după aceste evenimente primesc cetăţenia romană ante e erita sti endia în 
anul 120, ei făcând parte dintr-o categorie de trupe inferioare, pentru care nu se 
acorda aşa ceva215.  

Evenimentele din anii 117–118, au determinat între altele, autorităţile romane 
să incendieze partea superioară a podului roman de la Drobeta refăcut după aceste 
evenimente. Aceasta explică numirea unui în persoana lui

 menţionată mai sus216 pentru restabilirea ordinii în provincie. 
Situaţia creată a impus o reorganizare administrativă a provinciei Dacia care 

a fost împărţită în alte trei. Astfel, se formează în nord, , în 
centru cuprinzând interiorul arcului carpatic, Banatul şi vestul lteniei până la iu –  
a fost organizată în , iar teritoriul cuprins între iu şi lt a fost 
integrat I 217.  

 apare amintită prima dată, în diploma militară din 12 noiembrie 
119218 şi în alte trei diplome fragmentare de la Porolissum, Căşeiu şi Româneşti  
din iunie 120219. I  este amintită de abia, în anul 122220, iar 

 în anul 123221. Teritoriile adiacente din Muntenia, sudul Moldovei au 
fost abandonate încercându-se menţinerea provinciei în anumite limite mai riguros 
stabilite. Linia defensivă în sud-est a fost stabilită pe lt şi s-a menţinut neschimbată 
graniţa în zona de est, nord şi vest în mare parte. 
                                                 

212 Petolescu 1993, p. 159–162; prean 1998, p. 62. 
213 Strobel 1994–1995, p. 905–967. 
214 preanu 1998, p. 63. 
215 Benea 1994, p. 45–63. 
216 Benea 2015, p. 93–104. 
217 Petolescu 2002, p. 27–28. 
218 Eck, Mac Donald, Pangerl 2001, p. 27–48  ILD, 14. 
219 IDR, I, 4, 5, 6. 
220 ILD, 17, 18 cu bibliografia aferentă. 
221 IDR, I, 7; ILD, 20 cu bibliografia aferentă. 
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Abandonarea castrului de la Berzobis, ca de altfel situaţia neclară a multora 
dintre castrele de pe linia de fortificaţii e era a Tibis  determină o slabă 
cunoaştere a situaţiei Banatului după această perioadă. De aici s-a ajuns la ideea 
avansată de A. Radnoti, potrivit căreia întreg teritoriul Banatului ar fi fost părăsit 
de romani până la culoarul Timiş – Cerna, care s-au retras pe linia fortificată 
ier a Tibis 222. Cu o serie de amendamente la această ipoteză a aderat şi 

Dumitru Protase223. 
Recent, pe baza săpăturilor arheologice întreprinse la Vărădia (Ar i a a) în 

punctul s a sau o i , . Bozu şi E. emeth susţin şi ei abandonarea fortificaţiei 
din piatră la începutul domniei lui adrian în anii 117–118224. Argumentaţia lor se 
bazează pe inventarul arheologic şi numismatic constatat în nivelul respectiv. 

i în cazul fortificaţiei de pământ de la Surducu Mare, sondajul efectuat a 
condus la părerea abandonării timpurii a castrului în care ar fi staţionat un detaşament 
al legiunii a IIII-a lavia elix225. Desigur, la prima vedere, ipoteza părăsirii liniei 
de fortificaţii Lederata – Tibiscum pare viabilă, dar este greu explicabilă menţinerea 
unei linii fortificate de-a lungul Dunării de la Baziaş – Pojejena, Moldova Veche, 
Gornea (s a io), la ier a şi o altă linie fortificată de-a lungul Mureşului: i ia, 
Bulci, Cladova, Aradul ou, Sânnicolaul Mare, Cenad, chiar dacă în ultimul caz 
avem de a face mai mult cu s a io es226. Este absolut nefiresc ca între cele două 
linii defensive teritoriul roman muntos, bogat în resurse minerale să rămână sub 
control barbar.  astfel de situaţie, nu se întâlneşte niciunde la graniţa Imperiului 
roman şi, conform principiilor de strategie romană, face ipoteza de neacceptat. 

Pe de altă parte, mai multe ferme romane cum ar fi cele de la Ramna, Brebu, 
sau Lăpuşnicel, Dalboşeţ ar fi rămas în afara provinciei romane.  

Probabil din această vreme, romanii au gândit un sistem defensiv, care a 
restrâns mult teritoriul ce urma să fie apărat. n această vreme se realizează con-
centrarea mai multor trupe într-un singur castru, atât la Tibiscum, cât şi la Micia, 
formate mai ales din trupe de cavalerie, care trebuiau să asigure supravegherea 
întregului sector. rontiera pe râul Tisa nu se mai dovedeşte viabilă după evenimentele 
din anul 118 sau câteva decenii mai târziu şi se va trece la ridicarea unui sistem 
defensiv bazat pe val şi pe şanţ227. 

ără a putea aduce dovezi peremptorii în acest sens, din lipsa unor săpături 
efectuate pe traseul valurilor romane (cu excepţia sondajelor de la Covăsânţ şi 
Dumbrăviţa de pe valul median), credem că unul sau chiar amândouă valurile 
aflate în faţa liniei Lederata-Tibiscum datează din timpul provinciei Dacia. 

 situaţie specială se constată în faţa provinciei Moesia Superior, la nord de 
Dunăre, chiar în zona de câmpie. Astfel, de la vărsarea Tisei în Dunăre, de-a lungul 
                                                 

222 Radnoti 1975, p. 203–210. 
223 Protase 1967, p. 47–71. 
224 emeth 2005, p. 689–691; emeth, Bozu 2005a, p. 201–210; vezi cap. următor. 
225 Protase 1975, p. 345–348, vezi Benea 2008, p. 49–60. 
226 Benea 2011, p. 85–98. 
227 Vezi cap. următor. 
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malului de nord al fluviului, pe o fâşie mai lată sau mai îngustă de la graniţa cu 
provincia Moesia Superior se observă în secolele II–III prezenţa unor construcţii 
ridicate din cărămizi romane şi piatră. Din păcate, în majoritate descoperirile au un 
caracter întâmplător sau sunt urmarea unor mici sondaje şi astfel caracterul lor 
militar sau civil nu este precizat în vreun fel, nici chiar destinaţia clădirii. Prezenţa 
unor tegule ştampilate ale legiunilor a IIII-a Flavia şi a VII-a Claudia denotă o 
implicare militară la edificarea lor. Cele mai reprezentative descoperiri provin de la 

n 228, din mai multe puncte: la Berăria lui eifert, pe str. Brace Iovanović 15, 
în centrul oraşului etc. În majoritatea cazurilor s-au constatat cărămizi ştampilate 
aparţinând legiunilor a VII–a Claudia şi a IIII-a Flavia, alături de ceramică fragmentară 
romană, monede etc.229.  

Tot ştampile ale legiunii a VII Claudia au fost descoperite la C in230, 231, 
n  n 232,  C 233, 234. Este o situaţie interesantă, 

asemănătoare cu cea din faţa limesului Pannoniei Inferior, înspre Slovacia, unde 
apar mai multe construcţii rurale clar ridicate sub protecţie militară235. Am cita doar 
descoperirile de la Devin236, Bratislava-Dubravka237, Muso , Stupava238. Acolo ele 
apar mai ales după războaiele marcomanice. În cazul nostru, acest lucru nu se poate 
fi încă prea bine precizat. În ce măsură, avem de a face cu un control militar al 
provinciei Moesia Superior, acest lucru a fost presupus şi probabil să fi reprezentat 
o realitate în antichitate239, mai ales pentru Pancevo, Cuvin, aj, localităţi situate în 
faţa al l i me ia 240. 

În timpul lui adrian (117–138) se constată că la vest de aliniamentul de 
fortificaţii Lederata – Tibiscum, a fost construit în imediata apropiere un element 
de fortificaţie format din val cu şanţ, menit a constitui probabil o linie de 
demarcaţie între teritoriul ocupat de romani şi zona de câmpie care se întindea până 
la Tisa. Traseul valului era orientat de la sud spre nord. 

al l roma  pornea de la Dunăre, de la  de localitatea Banatska Palanka 
(Serbia), înainta spre nord, paralel cu linia castrelor i  (prin 
localităţile de azi amul Mic, amul Mare, Butin, Berecuţa, Birda, Stamora Română, 
Sacoşul Turcesc, Ianova, Bencecu de Sus, Remetea Mică, eudorf) şi continuă 
până la Mureş. Traseul valului nu depăşeşte linia Mureşului, delimitând astfel spaţiul 
antic controlat.  
                                                 

228 or ević 2007, p. 98–99. 
229 or ević 2007, p. 98–99; Benea 2011, p.85–98. 
230 or ević 2007, p. 98–99. 
231 or ević 2007, p. 98–99. 
232 or ević 2007, p. 102. 
233 or ević 2007, p. 106. 
234 or ević 2007, p. 107. 
235 Vada  2003, p. 213–216. 
236 Pieta 2003, p. 216–218. 
237 Elschek 2003, p. 218–220. 
238 Elschek 2003, p. 218–219. 
239 udea 2001, passim. 
240 Vezi mai jos în acest capitol. 
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Pe teritoriul românesc şi al Serbiei, de-a lungul acestui val şi şanţ nu au fost 
întreprinse până acum nici un fel de săpături arheologice. Implicit, nu deţinem nici 
un fel de date cronologice precise. El apare cel mai apropiat de linia de fortificaţii 
e era a Tibis . Aplatizarea valului şi lipsa unor cercetări de teren pe traseul 

valului ne determină a crede că acesta putea reprezenta o pr  l e e e  e 
pro e are a or a lor a e, are pu ea apar e epo  lu  a r a . n 
acest caz, retragerea romană până în faţa câmpiei inundabile a fost mai timpurie şi, 
din punct de vedere militar, a fost gândită corect. 

Astfel, se conturează în mod clar două zone: una muntoasă – colinară aflată 
sub ocupaţie romană şi o a doua – de câmpie, la vest de prima, ca o zonă tampon 
până la Tisa, unde nu sunt documentate niciun fel de aşezări rurale în acea vreme, 
judecând după descoperirile arheologice de până acum şi cercetările de teren. Se 
evidenţiază faptul că în prima jumătate a secolului II, în acest teritoriu de câmpie al 
Banatului până la râul Tisa, romanii a menţinut o erra eser a supravegheată atent 
de către trupele aflate de aliniamentul Lederata-Tibiscum din spatele valului median. 
Lipsa unor aşezări rurale, care se datează de abia spre sfârşitul secolului II p. Chr. 
conduc spre această idee241. Acceptarea stabilirii unor comunităţi locale a fost 
consemnată în mentalitatea epocii ca un eveniment important din moment ce Dio 
Cassius o menţionează în vremea legatului Severianus între anii 180–182242. Aducerea 
celor 12.000 de daci trebuie poate pusă în legătură chiar cu stabilirea lor în spaţiul 
cunoscut între valuri şi râul Tisa243. 

 

Prin reforma administrativă realizată de adrian, Dacia Superior acum cu o 
singură legiune era condusă de un e a s A s i pro prae ore de rang ir
                                                 

241 Cercetările arheologice de la Sânnicolau Mare – p. Selişte, publicate în 2011, au evidenţiat 
lor un mormânt sarmatic cu un bogat inventar de aur format dintr-un colier compus din mărgele 
tubulare, pandantive în formă de ovală şi un pandantiv central – de tip a, toate în aur şi sticlă. 
Inventarul mormântului aparţine aşa numitului orizo e a r, inventar caracteristic perioadei de 
început a sarmatilor iazigi, după stabilirea lor în Câmpia Pannoniei (Bejan, Măruia, Tanase 2011,  
p. 163–181). Prezenţa izolată a unui mormânt sarmatic cu inventar de aur de sorginte sarmatică în 
punctul Selişte de la Sânnicolaul Mare databil spre sfârşitul secolului I – începutul secolului II este 
descoperire cu totul şi cu totul izolată şi, nu poate constitui un indiciu al pătrunderii masive sarmatice 
pe arealul Banatului prin trecerea râului Tisa şi apoi pe cursul râului Mureş aşa cum presupunea  
A. Vaday şi mai nou L. Grumeza (Vaday 1989, p. 205–209; Vaday 2001, p. 176, Grumeza, 2015,  
p. 17). Trebuie menţionat faptul că alături de acest mormânt au mai apărut 3 morminte, parţial 
distruse de un cimitir medieval al căror inventar nu permite o încadrare cronologică timpurie similară, 
cum presupune L. Grumeza în lucrarea recent publicată.  

242 Dio Cassius, LXXII, 3: ... abi ia s a se s b s p irea sa i o spreze e ii e a i
a a i i ara or e ba i i are se pre ea s ea a or a ora i e o ri e
p a ia ro a ...; Piso 1993, p. 131–137. 

243 ricum, prezenţa unor comunităţi dacice noi nu apare arheologic identificată până acum pe 
teritoriul provinciei Dacia. Pe de altă parte, materialul ceramic de factură dacică prezintă anumite 
elemente de decor , ale formei şi ale pastei mai rudimentare care sugerează observaţia aşezării lor în 
preajma frontierelor de vest ale Daciei romane. 
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malului de nord al fluviului, pe o fâşie mai lată sau mai îngustă de la graniţa cu 
provincia Moesia Superior se observă în secolele II–III prezenţa unor construcţii 
ridicate din cărămizi romane şi piatră. Din păcate, în majoritate descoperirile au un 
caracter întâmplător sau sunt urmarea unor mici sondaje şi astfel caracterul lor 
militar sau civil nu este precizat în vreun fel, nici chiar destinaţia clădirii. Prezenţa 
unor tegule ştampilate ale legiunilor a IIII-a Flavia şi a VII-a Claudia denotă o 
implicare militară la edificarea lor. Cele mai reprezentative descoperiri provin de la 

n 228, din mai multe puncte: la Berăria lui eifert, pe str. Brace Iovanović 15, 
în centrul oraşului etc. În majoritatea cazurilor s-au constatat cărămizi ştampilate 
aparţinând legiunilor a VII–a Claudia şi a IIII-a Flavia, alături de ceramică fragmentară 
romană, monede etc.229.  

Tot ştampile ale legiunii a VII Claudia au fost descoperite la C in230, 231, 
n  n 232,  C 233, 234. Este o situaţie interesantă, 

asemănătoare cu cea din faţa limesului Pannoniei Inferior, înspre Slovacia, unde 
apar mai multe construcţii rurale clar ridicate sub protecţie militară235. Am cita doar 
descoperirile de la Devin236, Bratislava-Dubravka237, Muso , Stupava238. Acolo ele 
apar mai ales după războaiele marcomanice. În cazul nostru, acest lucru nu se poate 
fi încă prea bine precizat. În ce măsură, avem de a face cu un control militar al 
provinciei Moesia Superior, acest lucru a fost presupus şi probabil să fi reprezentat 
o realitate în antichitate239, mai ales pentru Pancevo, Cuvin, aj, localităţi situate în 
faţa al l i me ia 240. 

În timpul lui adrian (117–138) se constată că la vest de aliniamentul de 
fortificaţii Lederata – Tibiscum, a fost construit în imediata apropiere un element 
de fortificaţie format din val cu şanţ, menit a constitui probabil o linie de 
demarcaţie între teritoriul ocupat de romani şi zona de câmpie care se întindea până 
la Tisa. Traseul valului era orientat de la sud spre nord. 

al l roma  pornea de la Dunăre, de la  de localitatea Banatska Palanka 
(Serbia), înainta spre nord, paralel cu linia castrelor i  (prin 
localităţile de azi amul Mic, amul Mare, Butin, Berecuţa, Birda, Stamora Română, 
Sacoşul Turcesc, Ianova, Bencecu de Sus, Remetea Mică, eudorf) şi continuă 
până la Mureş. Traseul valului nu depăşeşte linia Mureşului, delimitând astfel spaţiul 
antic controlat.  
                                                 

228 or ević 2007, p. 98–99. 
229 or ević 2007, p. 98–99; Benea 2011, p.85–98. 
230 or ević 2007, p. 98–99. 
231 or ević 2007, p. 98–99. 
232 or ević 2007, p. 102. 
233 or ević 2007, p. 106. 
234 or ević 2007, p. 107. 
235 Vada  2003, p. 213–216. 
236 Pieta 2003, p. 216–218. 
237 Elschek 2003, p. 218–220. 
238 Elschek 2003, p. 218–219. 
239 udea 2001, passim. 
240 Vezi mai jos în acest capitol. 
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Pe teritoriul românesc şi al Serbiei, de-a lungul acestui val şi şanţ nu au fost 
întreprinse până acum nici un fel de săpături arheologice. Implicit, nu deţinem nici 
un fel de date cronologice precise. El apare cel mai apropiat de linia de fortificaţii 
e era a Tibis . Aplatizarea valului şi lipsa unor cercetări de teren pe traseul 

valului ne determină a crede că acesta putea reprezenta o pr  l e e e  e 
pro e are a or a lor a e, are pu ea apar e epo  lu  a r a . n 
acest caz, retragerea romană până în faţa câmpiei inundabile a fost mai timpurie şi, 
din punct de vedere militar, a fost gândită corect. 

Astfel, se conturează în mod clar două zone: una muntoasă – colinară aflată 
sub ocupaţie romană şi o a doua – de câmpie, la vest de prima, ca o zonă tampon 
până la Tisa, unde nu sunt documentate niciun fel de aşezări rurale în acea vreme, 
judecând după descoperirile arheologice de până acum şi cercetările de teren. Se 
evidenţiază faptul că în prima jumătate a secolului II, în acest teritoriu de câmpie al 
Banatului până la râul Tisa, romanii a menţinut o erra eser a supravegheată atent 
de către trupele aflate de aliniamentul Lederata-Tibiscum din spatele valului median. 
Lipsa unor aşezări rurale, care se datează de abia spre sfârşitul secolului II p. Chr. 
conduc spre această idee241. Acceptarea stabilirii unor comunităţi locale a fost 
consemnată în mentalitatea epocii ca un eveniment important din moment ce Dio 
Cassius o menţionează în vremea legatului Severianus între anii 180–182242. Aducerea 
celor 12.000 de daci trebuie poate pusă în legătură chiar cu stabilirea lor în spaţiul 
cunoscut între valuri şi râul Tisa243. 

 

Prin reforma administrativă realizată de adrian, Dacia Superior acum cu o 
singură legiune era condusă de un e a s A s i pro prae ore de rang ir
                                                 

241 Cercetările arheologice de la Sânnicolau Mare – p. Selişte, publicate în 2011, au evidenţiat 
lor un mormânt sarmatic cu un bogat inventar de aur format dintr-un colier compus din mărgele 
tubulare, pandantive în formă de ovală şi un pandantiv central – de tip a, toate în aur şi sticlă. 
Inventarul mormântului aparţine aşa numitului orizo e a r, inventar caracteristic perioadei de 
început a sarmatilor iazigi, după stabilirea lor în Câmpia Pannoniei (Bejan, Măruia, Tanase 2011,  
p. 163–181). Prezenţa izolată a unui mormânt sarmatic cu inventar de aur de sorginte sarmatică în 
punctul Selişte de la Sânnicolaul Mare databil spre sfârşitul secolului I – începutul secolului II este 
descoperire cu totul şi cu totul izolată şi, nu poate constitui un indiciu al pătrunderii masive sarmatice 
pe arealul Banatului prin trecerea râului Tisa şi apoi pe cursul râului Mureş aşa cum presupunea  
A. Vaday şi mai nou L. Grumeza (Vaday 1989, p. 205–209; Vaday 2001, p. 176, Grumeza, 2015,  
p. 17). Trebuie menţionat faptul că alături de acest mormânt au mai apărut 3 morminte, parţial 
distruse de un cimitir medieval al căror inventar nu permite o încadrare cronologică timpurie similară, 
cum presupune L. Grumeza în lucrarea recent publicată.  

242 Dio Cassius, LXXII, 3: ... abi ia s a se s b s p irea sa i o spreze e ii e a i
a a i i ara or e ba i i are se pre ea s ea a or a ora i e o ri e
p a ia ro a ...; Piso 1993, p. 131–137. 

243 ricum, prezenţa unor comunităţi dacice noi nu apare arheologic identificată până acum pe 
teritoriul provinciei Dacia. Pe de altă parte, materialul ceramic de factură dacică prezintă anumite 
elemente de decor , ale formei şi ale pastei mai rudimentare care sugerează observaţia aşezării lor în 
preajma frontierelor de vest ale Daciei romane. 
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raetorius, iar Dacia Porolissensis şi Dacia Inferior de câte un rocurator Au usti, 
ca şi raeses, comandând trupele auxiliare de pe teritoriul lor. Banatul, după cum 
menţionam mai sus, făcea parte din Dacia Superior. Fiecare provincie era condusă 
separat. 

Cert este că după pacificarea barbarilor daci şi sarmaţi în anul 119, domnia 
lui adrian (117–138) a însemnat o perioadă de linişte şi de dezvoltare armonioasă 
economică a tuturor celor trei provincii. În zona de sud-vest îşi fac apariţia primele 
construcţii din piatră ridicate pe locul celor din lemn în aşezările vicane militare. 
Ele erau dispuse de-a lungul mai multor trame stradale proprii, aşa cum au demonstrat 
descoperirile de la Tibiscu , Micia şi mai nou de la Praetoriu  (Mehadia)244. 
Edificiile cu caracter privat, casele de locuit se încadrează în categoria celor ridicate pe 
parcele de teren cu dezvoltare în adâncimea lotului (Strei en aus), tipice pentru 
aşezările din teritoriul castrului de la Tibiscum şi Praetorium. 

În mediul rural, în aceste aşezări civile de pe lângă castre sunt documentate 
primele edificii cu caracter public, cum ar fi cele trei complexe de băi de la Micia, 
alte două de la Tibiscum, realizate de către armată, dar folosite şi de către civili245. 
Tot în această vreme este ridicat templul lui Apollo de la Mehadia (Praetoriu )246.  

Se conturează acum începuturile staţiunii thermale de la Ad Media  (Băile 
erculane) cu mai multe complexe de băi, staţiune importantă judecând după 

inscripţiile ridicate pentru apele termale calde, pentru ercule, Diana şi imfele 
protectoare247. Se remarcă mai ales monumentele ridicate de elemente provenind 
din elita provincială. Staţiunea balneară de aici, prin importanţa şi valoarea apelor 
sale depăşea, graniţele provinciei Dacia. 

Primele ferme rurale descoperite la Iaz, Caransebeş-Măhala, Caransebeş-Triaj, 
Criciova sunt formate din clădiri simple de locuit fără anexe deosebite, evidenţiate 
arheologic. Probabil aici ar trebui adăugată şi o descoperire recentă de la Bucoşniţa. 

Mediul rural nu a fost prea mult cercetat în sud-vestul Daciei.  singură 
aşezare romană a fost identificată la aproximativ 550 metri nord de castrul roman 
de la Tibiscum, la Zăgujeni, în punctul Balastieră. Prin săpături arheologice au fost 
descoperite mai multe clădiri şi anexe din lemn, dispuse de-a lungul unui drum248. 

 densitate mai mare a aşezărilor rurale se constată înspre sfârşitul secolului al  
II-lea p. Chr., cel puţin aşa dovedesc cercetările arheologice de până acum. 

Cum în această vreme Dacia nu dispunea decât de trei oraşe: Colonia l ia 
aiana a mi e etu  şi municipiile o eta şi Na oca, sud-vestul provinciei a 

fost integrat capitalei Daciei din ara aţegului. Aşa se explică prezenţa unor 
magistraţi ai Capitalei, veterani stabiliţi la Mehadia sau augustali locuind la Tibiscum. 
Întinderea mare a teritoriului urban al Coloniei Ulpia Traiana până aproape de 
Dunăre s-a menţinut în această formă până spre sfârşitul secolului II, în preajma 
                                                 

244 Benea, Lalescu, Regep, 2006, p. 81–96. 
245 Benea, Regep-Vlascici 2005, p. 235–245. 
246 Benea 2008, passim. 
247 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 
248 Cercetări efectuate în anii 1998–2000, încă inedite.  
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domniei lui Septimius Severus, când a fost redus în urma apariţiei aici a două oraşe 
noi, municipiile ibiscum şi ierna, care la rândul lor au avut un teritoriul urban 
propriu. 

Sub raport economic se cuvine menţionată pătrunderea pe cale comercială a 
primelor vase de tip terra sigillata provenind din Gallia centrală, de la Lezoux şi 
Rheinzabern, a amforelor din Italia şi ispania pentru vin, ulei, mai rar măsline sau 
alte produse solide. 

Între alte obiecte se cuvin menţionate opaiţele (Italia), vasele de bronz de lux 
sau de uz comun şi bineînţeles diferite accesorii vestimentare precum fibule, aplici etc. 

Alături de relaţiile interprovinciale fireşti se cuvine amintită şi apariţia primelor 
ateliere locale meşteşugăreşti de olărie şi materiale de construcţie din lut (Tibiscum, 
Ramna), un atelier de fierărie (Tibiscum), începerea activităţii atelierelor de sticlă 
de la Tibiscum. 

u mai puţin importante sunt atelierele de prelucrare a metalelor (bronz, aur, 
argint), identificate în această perioadă la Tibiscum (2 ateliere), Dierna (un atelier) 
etc. Descoperirile arheologice, deşi sunt modeste, reprezintă în acest moment doar 
un reper pentru a gândi o producţie meşteşugărească care în mod obligatoriu trebuia să 
existe în acest teritoriu, cum ar fi atelierele de fierărie indispensabile în fiecare aşezare 
pentru producerea accesoriilor necesare construcţiilor sau chiar în alte domenii. 

În timpul lui adrian, Dacia apare menţionată pe monedele de bronz emise 
de Senat (sestertius, u on ius i aes)249, cu legenda AC A, dar se pare că împăratul 
nu a vizitat Dacia în afara momentului din primăvara anului 118, când a venit la 
Dunăre pentru a grăbi pacificarea barbarilor care atacaseră provincia. 

Împăratul Antoninus ius ( ) a fost ridicat la tron prin adopţie, de 
către adrian în ultimele luni de domnie. El a fost împăratul care s-a confruntat cu 
începuturile unor mari convulsii la graniţele europene ale Imperiului, determinate 
de primele migraţii ale triburilor germanice dinspre nord spre est. În drumul lor, 
aceste triburi au dislocat din sălaşurile lor alte triburi şi această mişcare de masă 
continuă s-a apropiat astfel de graniţele Imperiului, unde triburile mărginaşe au 
cerut dreptul de a se stabili în provincii pentru a se proteja. În faţa opoziţiei Imperiului 
roman s-a declanşat cel mai virulent eveniment militar al secolului al II-lea. 

Specialiştii sunt unanimi în aprecierea că în timpul lui Antoninus Pius a avut 
loc „debutul” acestor evenimente. 

Pentru Dacia anumite confruntări cu barbarii încep încă din anii 143–144, 
când în Dacia Inferior a fost trimis T. lavius Priscus Gallonius ronto uintus 
Marcius Turbo cu un mandat special de ro l egato et rae ectus aciae n erioris250, 
ceea ce înseamnă că deţinea dreptul să conducă efective militare formate chiar din 
vexillaţii din legiuni, pentru a putea face faţă situaţiei militare, determinate 
probabil, de un atac al sarmaţilor dinspre Muntenia sau din altă parte. 

Provincia Dacia a fost afectată în anii ce au urmat, de atacurile dacilor liberi 
care s-au desfăşurat în două etape. 
                                                 

249 BMC, Emp. III, 510–511, 1735–1746 a u  Petolescu 2002, p. 28.  
250 IDRE, II, 461 Caesarea Mauretaniei; Petolescu 2002, p. 28. 
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244 Benea, Lalescu, Regep, 2006, p. 81–96. 
245 Benea, Regep-Vlascici 2005, p. 235–245. 
246 Benea 2008, passim. 
247 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 
248 Cercetări efectuate în anii 1998–2000, încă inedite.  
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249 BMC, Emp. III, 510–511, 1735–1746 a u  Petolescu 2002, p. 28.  
250 IDRE, II, 461 Caesarea Mauretaniei; Petolescu 2002, p. 28. 
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i  i i  într-unul din discursurile sale intitulat a a omei  datat 
în anul 144 menţionează următoarele: ... oaiele  prici ite e e ia eţilor  

e soarta efericit  a li ie ilor sa  e smi teala celor i  r l m rii o ii care 
 ti  s  se c re e rile ce le sta  la em  aceste r oaie trec c  

tot l el ate  seam  repe e  i la fel i cele sp se espre ele251. 
ist ia Augusta  ita ii, 5, 4, relatează: ...cele mai m lte r oaie le a 

s pri  e eralii s i  e rita i i a i s pri  e eral l olli s r ic s ri ic  
p  ce a respi s pe ar ari   alt i  e p m t e a l l ra iţei  e ma ri i

a silit s  cear  pace  e erma i  pe daci n  i pe m lte alte eam ri  ca i pe 
i eii r sc laţi  i a respi s pri  er atori i e erali  

Evoluţia descoperirilor, mai ales a celor numismatice, sugerează două mari 
etape în evoluţia conflictului dintre dacii liberi şi provinciile romane de la Dunărea 
de os. Într-o prima etapă care a avut loc în anii 143–144, atacul dacilor liberi a 
venit dinspre Moldova, el se pare că nu a afectat în mare măsură provincia Daciei, 
ci a fost orientat mai ales spre teritoriul sud-dunărean al Moesiei Inferior.  

udecând după modul de amplasare al descoperirilor numismatice dispuse în 
i  n i , de-a lungul fluviului Dunărea şi mai ales pe căile de acces spre 

interiorul provinciei, ar trebui să presupunem că într-acolo au fost îndreptate 
principalele atacuri ale dacilor liberi şi ale aliaţilor lor pornite din nordul Moldovei. 
Ele au continuat pe Dunăre cu corăbiile apropiindu-se de malul sudic al fluviului, 
unde, unele zone erau vulnerabile şi nepăzite şi au oferit posibilitatea de a pătrunde 
de-a lungul unor cursuri de apă, în interiorul provinciei. Momentul când a avut loc 
acest atac al dacilor trebuie să fie apropiat în timp, de cel petrecut în Dacia, dar 
ulterior acestuia, dovadă diploma militară din decembrie 145 146 acordată Moesiei 
Inferior252.  

Deplasarea ar arilor c  cor iile pe D re s a reali at foarte or  c  
at t mai m lt c  c t mal l st  al fl i l i p  la Dro eta  era fortificat  
re  fel  c  e cepţia sector l i e la orţile e ier. Acum a apărut necesitatea de 

fortificare a castrelor de pe ambele maluri ale fluviului pentru întărirea controlului 
asupra navigaţiei. 

Ca urmare a acestui conflict armat, măsurile cu caracter militar au vizat în 
primul rând întărirea provinciilor sud-dunărene, Dacia fiind considerată stabilă din 
punct de vedere militar, ceea ce însă s-a dovedit a fi greşit. Aşa se face că în anii 
145–155 au avut loc mai multe dislocări de trupe auxiliare din Dacia în Moesia 
Superior. 

Din provincia Dacia au fost transferate în Moesia Superior mai multe unităţi 
auxiliare după anul 150 sau mai bine-zis în preajma anului 155. În diplomele militare 
din anii 155 157253, apoi din anii 158 159, 159 160, 161, ele reapar ca făcând parte 
din armata acestei provincii254. Datarea diplomelor militare ale Moesiei Superior în 
                                                 

251 Aelius Aristides, Disc rs ri, VI, 70. 
252 eiss, 1999, p. 279–286. 
253 Petolescu 2002, p. 92, nota 10. 
254 Ann p. 1998, 1617; Petolescu 2002, 92, nota 10; Ann p. 1999, 1315; CIL, VI, 111; 

RMD, 55. 
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anii ce urmează după anul 155, argumentează în chip evident momente legate de 
aceleaşi evenimente. Retragerea celor 11 trupe auxiliare din Dacia în sudul un rii 
venea pro a il dup  prima inva ia ar ar  din anii  care va i a ectat 
cele dou  provincii oesia n erior i par ial oesia Superior  

În acelaşi timp, au fost aduse în Dacia, efective de aurii gentiles păzite de 
ve illarii ricae et auretaniae aesarensis pentru întărirea sistemului militar al 
provinciei255. Ele apar amintite în armata Daciei Superior deja în anul 152, indiciu 
al faptului că aducerea lor a fost urmarea înfrângerii revoltei barbare din nordul 
Africii.  

Pe baza descoperirilor arheologice, P. Petrovi  a propus o analiză asupra unor 
posibile sedii ale unor unităţi ale flotei de pe teritoriul Moesiei Superior, în sectorul 
Dunării cuprins între localităţile Singidunum şi atiaria256, identificând urmele 
unor amplasamente portuare militare în punctele: Porečka Reka, Brza Palanka, 

ajdučka Vodenica şi usjlak. Instalaţii portuare au fost descoperite arheologic pe 
malul românesc al Dunării la ro eta, Ostrovul Mare şi poate Gârla Mare257, la care 
trebuie adăugate ierna, Gornea şi probabil Pojejena. Ele demonstrează existenţa 
unor amenajări speciale militare ale flotei pentru supravegherea navigaţiei pe Dunăre.  

 Prezenţa unor centre militare în care staţionau unităţi de flotă sau unităţi 
terestre presupunea supravegherea şi paza traficului pe Dunăre, care trebuie să fi 
avut un caracter „internaţional”, unde alături de corăbiile romane participau la 
trafic în interes comercial şi corăbii barbare258, dar care, tot aşa de bine puteau 
ataca pentru a jefui aşezările de pe ambele maluri, în lipsa unei apărări militare. Un 
astfel de caz îl oferă, în timpul domniei lui Antoninus Pius, situaţia care a determinat 
transferarea unor trupe auxiliare, la sud de Dunăre pentru a completa sistemul 
defensiv al provinciei, dispuse în bună măsură în castrele de pe linia fluviului.  

Între anii 155–157 158, spre sfârşitul domniei lui Antoninus Pius, izbucneşte 
un nou război cu dacii liberi, care va afecta de data aceasta în mod direct doar 
provincia Dacia.  

Aceste evenimente militare au fost intuite de administraţia romană, judecând 
după transferările de trupe efectuate dintr-o provincie în alta şi, mai ales, după 
numeroasele refaceri cu caracter militar care au avut loc la castrele din zona vestică 
a Daciei. 

irec ia de atac a dacilor liberi spre provincie a avut loc dinspre Moldova, 
judecând după prezenţa unor depozite monetare în partea de est a provinciei259. Ele 
au apărut la: ereni260, riste ti261, S la uri262, Sig i oara263, Vi ea sugerând un 
                                                 

255 Eck, Pangerl 2008, p. 198–202. 
256 Petrovi , 1989–1990, p. 207–216.  
257 Stîngă 1996, p. 75–82. 
258 Dio Cassius, storia oman , I , 37, 6, atribuie bărcile monoxile folosite de pannoni 

în timpul lui Octavianus ca ambarcaţiuni aparţinând populaţiei băştinaşe. 
259 Chiţescu 1971, p. 403. 
260 Suciu 2000, p. 26. 
261 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000  p. 34.  
262 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000, p. 52. 
263 Suciu 2000, p. 53–54. 
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interiorul provinciei, ar trebui să presupunem că într-acolo au fost îndreptate 
principalele atacuri ale dacilor liberi şi ale aliaţilor lor pornite din nordul Moldovei. 
Ele au continuat pe Dunăre cu corăbiile apropiindu-se de malul sudic al fluviului, 
unde, unele zone erau vulnerabile şi nepăzite şi au oferit posibilitatea de a pătrunde 
de-a lungul unor cursuri de apă, în interiorul provinciei. Momentul când a avut loc 
acest atac al dacilor trebuie să fie apropiat în timp, de cel petrecut în Dacia, dar 
ulterior acestuia, dovadă diploma militară din decembrie 145 146 acordată Moesiei 
Inferior252.  

Deplasarea ar arilor c  cor iile pe D re s a reali at foarte or  c  
at t mai m lt c  c t mal l st  al fl i l i p  la Dro eta  era fortificat  
re  fel  c  e cepţia sector l i e la orţile e ier. Acum a apărut necesitatea de 

fortificare a castrelor de pe ambele maluri ale fluviului pentru întărirea controlului 
asupra navigaţiei. 

Ca urmare a acestui conflict armat, măsurile cu caracter militar au vizat în 
primul rând întărirea provinciilor sud-dunărene, Dacia fiind considerată stabilă din 
punct de vedere militar, ceea ce însă s-a dovedit a fi greşit. Aşa se face că în anii 
145–155 au avut loc mai multe dislocări de trupe auxiliare din Dacia în Moesia 
Superior. 

Din provincia Dacia au fost transferate în Moesia Superior mai multe unităţi 
auxiliare după anul 150 sau mai bine-zis în preajma anului 155. În diplomele militare 
din anii 155 157253, apoi din anii 158 159, 159 160, 161, ele reapar ca făcând parte 
din armata acestei provincii254. Datarea diplomelor militare ale Moesiei Superior în 
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252 eiss, 1999, p. 279–286. 
253 Petolescu 2002, p. 92, nota 10. 
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anii ce urmează după anul 155, argumentează în chip evident momente legate de 
aceleaşi evenimente. Retragerea celor 11 trupe auxiliare din Dacia în sudul un rii 
venea pro a il dup  prima inva ia ar ar  din anii  care va i a ectat 
cele dou  provincii oesia n erior i par ial oesia Superior  

În acelaşi timp, au fost aduse în Dacia, efective de aurii gentiles păzite de 
ve illarii ricae et auretaniae aesarensis pentru întărirea sistemului militar al 
provinciei255. Ele apar amintite în armata Daciei Superior deja în anul 152, indiciu 
al faptului că aducerea lor a fost urmarea înfrângerii revoltei barbare din nordul 
Africii.  

Pe baza descoperirilor arheologice, P. Petrovi  a propus o analiză asupra unor 
posibile sedii ale unor unităţi ale flotei de pe teritoriul Moesiei Superior, în sectorul 
Dunării cuprins între localităţile Singidunum şi atiaria256, identificând urmele 
unor amplasamente portuare militare în punctele: Porečka Reka, Brza Palanka, 

ajdučka Vodenica şi usjlak. Instalaţii portuare au fost descoperite arheologic pe 
malul românesc al Dunării la ro eta, Ostrovul Mare şi poate Gârla Mare257, la care 
trebuie adăugate ierna, Gornea şi probabil Pojejena. Ele demonstrează existenţa 
unor amenajări speciale militare ale flotei pentru supravegherea navigaţiei pe Dunăre.  

 Prezenţa unor centre militare în care staţionau unităţi de flotă sau unităţi 
terestre presupunea supravegherea şi paza traficului pe Dunăre, care trebuie să fi 
avut un caracter „internaţional”, unde alături de corăbiile romane participau la 
trafic în interes comercial şi corăbii barbare258, dar care, tot aşa de bine puteau 
ataca pentru a jefui aşezările de pe ambele maluri, în lipsa unei apărări militare. Un 
astfel de caz îl oferă, în timpul domniei lui Antoninus Pius, situaţia care a determinat 
transferarea unor trupe auxiliare, la sud de Dunăre pentru a completa sistemul 
defensiv al provinciei, dispuse în bună măsură în castrele de pe linia fluviului.  

Între anii 155–157 158, spre sfârşitul domniei lui Antoninus Pius, izbucneşte 
un nou război cu dacii liberi, care va afecta de data aceasta în mod direct doar 
provincia Dacia.  

Aceste evenimente militare au fost intuite de administraţia romană, judecând 
după transferările de trupe efectuate dintr-o provincie în alta şi, mai ales, după 
numeroasele refaceri cu caracter militar care au avut loc la castrele din zona vestică 
a Daciei. 

irec ia de atac a dacilor liberi spre provincie a avut loc dinspre Moldova, 
judecând după prezenţa unor depozite monetare în partea de est a provinciei259. Ele 
au apărut la: ereni260, riste ti261, S la uri262, Sig i oara263, Vi ea sugerând un 
                                                 

255 Eck, Pangerl 2008, p. 198–202. 
256 Petrovi , 1989–1990, p. 207–216.  
257 Stîngă 1996, p. 75–82. 
258 Dio Cassius, storia oman , I , 37, 6, atribuie bărcile monoxile folosite de pannoni 

în timpul lui Octavianus ca ambarcaţiuni aparţinând populaţiei băştinaşe. 
259 Chiţescu 1971, p. 403. 
260 Suciu 2000, p. 26. 
261 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000  p. 34.  
262 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000, p. 52. 
263 Suciu 2000, p. 53–54. 
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pericol venit din zonele Moldovei de nord şi centrale264. Un argument indirect 
pentru acest eveniment militar îl constituie depozitul de vase din bronz şi unelte din 
fier (agricole) asociate cu o monedă de la Antoninus Pius, descoperit în castrul de 
la rheiul Bistriţei (jud. Bistriţa)265. 

La Covăsânţ (jud. Arad) a fost descoperit în secolul al I -lea un depozit de 
500 de denari imperiali având o compoziţie începând de la ero şi până Antoninus 
Pius cu o monedă pentru Faustina Senior266. Depozitul monetar se afla în barbaricu , 
la nord de Mureş şi constituie indirect un indiciu al unei stări de nelinişte în acest 
areal. 

În bună măsură, atacurile dacilor liberi şi ale aliaţilor lor au avut loc în timpul 
legatului Daciei Superior, M. Statius Priscus267. Două inscripţii ridicate în timpul 
acestui legat au fost puse în legătură cu anumite evenimente militare268. 

Pe de altă parte, având în vedere lăsările la vatră constatate după anul 155,  
s-ar părea că şi provincia Moesia Superior a fost afectată. În atare situaţie, nu trebuie 
exclusă posibilitatea unei pătrunderi barbare pe linia Tisei până la Dunăre. Implicit 
aceasta a afectat şi zona sudică a Banatului antic. Un atac daco-sarmatic a putut 
veni din punga iazigă , termen consacrat pentru spaţiul dintre Tisa şi Dunăre. 

Pe teritoriul Banatului nu avem prea multe indicii în acest sens, doar o 
inscripţie onorifică este ridicată de cohors III Delmatarum la Praetoriu  pentru 
sănătatea împăratului Antoninus Pius, în anul 160269. Chiar dacă evenimentele 
trecuseră deja de doi–trei ani, unitatea de la Mehadia a considerat necesară omagierea 
împăratului ca un gest de fidelitate. 

În timpul domniei îndelungate a lui Antoninus Pius, cu toate problemele 
militare care au avut loc, se constată refacerea şi construirea castrului mare de la 
Tibiscum, refacerea castrului de la Micia, semn că se impuneau măsuri importante 
de întărire a frontierelor; probabil tot acum a fost ridicat şi valul median cu şanţ, 
care a fost amplasat mai la vest de primul, dublându-l practic prin traseu şi mod de 
construcţie270. 

În sud-vestul Daciei au fost instalate mai multe puncte vamale menţionate 
parţial în timpul lui Antoninus Pius. . udea presupune pe bună dreptate prezenţa 
mai multor puncte vamale de-a lungul Dunării, atestate epigrafic respectiv: Moldova 

ouă, alături de ierna271, iar spre interiorul provinciei la Pons Au usti. Alte două 
puncte vamale urmează cursul râului Mureş: Micia272 şi Partiscu  (Szeged) la 
                                                 

264 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000, p. 62. 
265 aiu 2005, p. 215–225, depozitul descoperit în anul 1904, s-a fragmentat. El a fost reconstituit 

de către C. aiu. Relaţia cu evenimentele în discuţie este însă relativă şi o apreciez ca nesigură.  
266 gel, Barbu 1997, p. 579. 
267 Thomasson 1977, p. 38; Piso, 1993, p. 66–73. 
268 IDR, III, 5, 185; IDR, III 3, 276. 
269 IDR, III 1, 75 
270 Benea 2009, p. 113–132.  
271 IDR, III, 1, 35, 60, vezi şi udea 1996, p. 129–131. 
272 IDR, III, 3, 102. 
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confluenţa râului Tisei cu Mureşul273. ecent, un alt punct vamal a fost identificat 
epigrafic la i iscum printr-un i icus ermes274. 

Doi sclavi din serviciul vamal al Daciei de la Dierna  e i  şi ut ches ridică 
două monumente votive pentru Iulius Saturninus anul 157  şi respectiv P. Aelius 
Antipater, arendaşi ai vămilor con uctores u ici ortorii rici 275. Un al 
doilea punct vamal era instalat într-un loc numit ons u usti neidentificat încă 
corect pe teren undeva între Marga şi Voislova , unde un sclav i icus cu numele 
de Felix a fost promovat şi transferat de la punctul vamal icia 276.  

Legat de această organizare nu este lipsit de interes un postament de statuie 
descoperit la rans ierna dedicat lui Iunona egina de către Ulpius Antonius uintus 
ecurio, ae i is şi aestor în municipiul Dierna, care a făcut dovadă de evergetism 

în numele unei corporaţii, probabil a navicularilor ... honorem uin uenna itatis
ortus .. 277. Întregirea propusă de C. C. Petolescu, după Lietta de Salvo este corectă şi 

trebuie să avem astfel în vedere o organizare a unei corporaţii de naviculari cu 
sediul la Dierna.  

Prea puţine informaţii sub raport arheologic deţinem în acest moment despre 
staţiunea termală de la e iam. Dar s-a păstrat un plan topografic al staţiunii 
realizat târziu, în secolul al XVIII-lea, pe care sunt marcate cu o destulă precizie 
planurile mai multor construcţii vizibile la suprafaţa terenului, care se păstrau din 
antichitate278. Chiar în centrul staţiunii apare clar reprezentat un complex mare de 
thermae în care se poate recunoaşte cu destulă claritate locul bazinelor de apă 
caldă, al celor de apă rece etc. În prea ma complexului termal au fost unul sau două 
temple, din care unul atribuit lui Hercules279. Conductele de aducţiune a apei 
termale, relaţiile cu alte construcţii aflate aproximativ în prea ma hotelului oman 
de astăzi, unde era amplasat un al doilea complex termal  dovedesc existenţa unor 
importante edificii de tratament. 

În anul 1744, generalul A. Hamilton, guvernatorul militar al Banatului, va decide 
transportarea cu o corabie o unei mari părţi a monumentelor antice descoperite în 
Banat, deci şi de la e iam, spre Viena. Din păcate, din motive necunoscute 
corabia s-a scufundat în faţa oraşului Budapesta. Alte transporturi au a uns la 
Viena, din acestea puţine la număr sunt prezentate de către Fr. risellini într-una 
din scrisorile sale dedicate Banatului280. Între piesele păstrate până în vremea 
                                                 

273 ID , III, 1, 281. 
274 Piso, Benea, 1999, p. 98–108. 
275 ID , III, 1, 60, 65. 
276 ID , III, 3, 102. 
277 ILD, 2005, 183. Piesa călătoare  a a uns la sud de Dunăre în decursul istoriei ea 

păstrându-se la Muzeul Naţional din Belgrad. 
278 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–304, planul topografic consemna grafic toate construcţiile 

vizibile pe teren încă în secolul XVIII, când austriecii au efectuat primele lucrări de amena are pentru 
armată. Acest lucru reprezintă un aspect cu totul inedit de investigare şi redescoperire a unor 
construcţii antice aflate actualmente sub clădirile moderne actuale. 
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pericol venit din zonele Moldovei de nord şi centrale264. Un argument indirect 
pentru acest eveniment militar îl constituie depozitul de vase din bronz şi unelte din 
fier (agricole) asociate cu o monedă de la Antoninus Pius, descoperit în castrul de 
la rheiul Bistriţei (jud. Bistriţa)265. 

La Covăsânţ (jud. Arad) a fost descoperit în secolul al I -lea un depozit de 
500 de denari imperiali având o compoziţie începând de la ero şi până Antoninus 
Pius cu o monedă pentru Faustina Senior266. Depozitul monetar se afla în barbaricu , 
la nord de Mureş şi constituie indirect un indiciu al unei stări de nelinişte în acest 
areal. 

În bună măsură, atacurile dacilor liberi şi ale aliaţilor lor au avut loc în timpul 
legatului Daciei Superior, M. Statius Priscus267. Două inscripţii ridicate în timpul 
acestui legat au fost puse în legătură cu anumite evenimente militare268. 

Pe de altă parte, având în vedere lăsările la vatră constatate după anul 155,  
s-ar părea că şi provincia Moesia Superior a fost afectată. În atare situaţie, nu trebuie 
exclusă posibilitatea unei pătrunderi barbare pe linia Tisei până la Dunăre. Implicit 
aceasta a afectat şi zona sudică a Banatului antic. Un atac daco-sarmatic a putut 
veni din punga iazigă , termen consacrat pentru spaţiul dintre Tisa şi Dunăre. 

Pe teritoriul Banatului nu avem prea multe indicii în acest sens, doar o 
inscripţie onorifică este ridicată de cohors III Delmatarum la Praetoriu  pentru 
sănătatea împăratului Antoninus Pius, în anul 160269. Chiar dacă evenimentele 
trecuseră deja de doi–trei ani, unitatea de la Mehadia a considerat necesară omagierea 
împăratului ca un gest de fidelitate. 

În timpul domniei îndelungate a lui Antoninus Pius, cu toate problemele 
militare care au avut loc, se constată refacerea şi construirea castrului mare de la 
Tibiscum, refacerea castrului de la Micia, semn că se impuneau măsuri importante 
de întărire a frontierelor; probabil tot acum a fost ridicat şi valul median cu şanţ, 
care a fost amplasat mai la vest de primul, dublându-l practic prin traseu şi mod de 
construcţie270. 

În sud-vestul Daciei au fost instalate mai multe puncte vamale menţionate 
parţial în timpul lui Antoninus Pius. . udea presupune pe bună dreptate prezenţa 
mai multor puncte vamale de-a lungul Dunării, atestate epigrafic respectiv: Moldova 

ouă, alături de ierna271, iar spre interiorul provinciei la Pons Au usti. Alte două 
puncte vamale urmează cursul râului Mureş: Micia272 şi Partiscu  (Szeged) la 
                                                 

264 Chiţescu 1971, p. 403; Suciu 2000, p. 62. 
265 aiu 2005, p. 215–225, depozitul descoperit în anul 1904, s-a fragmentat. El a fost reconstituit 

de către C. aiu. Relaţia cu evenimentele în discuţie este însă relativă şi o apreciez ca nesigură.  
266 gel, Barbu 1997, p. 579. 
267 Thomasson 1977, p. 38; Piso, 1993, p. 66–73. 
268 IDR, III, 5, 185; IDR, III 3, 276. 
269 IDR, III 1, 75 
270 Benea 2009, p. 113–132.  
271 IDR, III, 1, 35, 60, vezi şi udea 1996, p. 129–131. 
272 IDR, III, 3, 102. 

 63

confluenţa râului Tisei cu Mureşul273. ecent, un alt punct vamal a fost identificat 
epigrafic la i iscum printr-un i icus ermes274. 

Doi sclavi din serviciul vamal al Daciei de la Dierna  e i  şi ut ches ridică 
două monumente votive pentru Iulius Saturninus anul 157  şi respectiv P. Aelius 
Antipater, arendaşi ai vămilor con uctores u ici ortorii rici 275. Un al 
doilea punct vamal era instalat într-un loc numit ons u usti neidentificat încă 
corect pe teren undeva între Marga şi Voislova , unde un sclav i icus cu numele 
de Felix a fost promovat şi transferat de la punctul vamal icia 276.  

Legat de această organizare nu este lipsit de interes un postament de statuie 
descoperit la rans ierna dedicat lui Iunona egina de către Ulpius Antonius uintus 
ecurio, ae i is şi aestor în municipiul Dierna, care a făcut dovadă de evergetism 

în numele unei corporaţii, probabil a navicularilor ... honorem uin uenna itatis
ortus .. 277. Întregirea propusă de C. C. Petolescu, după Lietta de Salvo este corectă şi 

trebuie să avem astfel în vedere o organizare a unei corporaţii de naviculari cu 
sediul la Dierna.  

Prea puţine informaţii sub raport arheologic deţinem în acest moment despre 
staţiunea termală de la e iam. Dar s-a păstrat un plan topografic al staţiunii 
realizat târziu, în secolul al XVIII-lea, pe care sunt marcate cu o destulă precizie 
planurile mai multor construcţii vizibile la suprafaţa terenului, care se păstrau din 
antichitate278. Chiar în centrul staţiunii apare clar reprezentat un complex mare de 
thermae în care se poate recunoaşte cu destulă claritate locul bazinelor de apă 
caldă, al celor de apă rece etc. În prea ma complexului termal au fost unul sau două 
temple, din care unul atribuit lui Hercules279. Conductele de aducţiune a apei 
termale, relaţiile cu alte construcţii aflate aproximativ în prea ma hotelului oman 
de astăzi, unde era amplasat un al doilea complex termal  dovedesc existenţa unor 
importante edificii de tratament. 

În anul 1744, generalul A. Hamilton, guvernatorul militar al Banatului, va decide 
transportarea cu o corabie o unei mari părţi a monumentelor antice descoperite în 
Banat, deci şi de la e iam, spre Viena. Din păcate, din motive necunoscute 
corabia s-a scufundat în faţa oraşului Budapesta. Alte transporturi au a uns la 
Viena, din acestea puţine la număr sunt prezentate de către Fr. risellini într-una 
din scrisorile sale dedicate Banatului280. Între piesele păstrate până în vremea 
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noastră, după anumite reprezentări grafice în planşele lucrării lui risellini se 
remarcă câteva statui de marmură ale lui ercules, un relief cu reprezentarea unei 

imfe, asociată cu Diana şi ercule etc.281, găsite pe locul templelor identificate pe 
plan, păstrate doar parţial.  

i tot de aici provenea o inscripţie păstrată într-o copie a lui Car ophilus282 
dedicată lui Marcus Sedatius Severianus, fost guvernator al Daciei Superior. Aşa 
că, nu este de mirare, de pildă, când cinci fruntaşi  ai elitei provinciale din Dacia 
pe numele lor: l ius Secundinus  Marius alens  Po eius Hae us  ulius Carus  

alerius alens la întoarcerea de la Roma unde asistaseră la ridicarea în consulat a 
fostului legat al Daciei Superior, Marcus Sedatius Severianus (150–153), s-au oprit 
pentru a se odihni la apele tămăduitoare ale staţiunii. 

u apar pe planul păstrat indicii ale unor locuinţe, dar acest lucru nu este 
întotdeauna obligatoriu niciunde în Imperiu. De obicei, staţiunile thermale ofereau 
condiţii de tratament în interiorul unor temple cum ar fi cel al lui ercules, poate 
sau chiar în complexele mari termale. Cazarea celor veniţi la tratament avea loc, 
poate, în aşezarea vicană de la Praetoriu  (Mehadia) aflată la câţiva km spre nord. 

Dezvoltarea civilă a sud-vestului Daciei a fost determinată în bună măsură de 
existenţa unor condiţii favorabile politice, dar şi de gospodărirea locală a provinciei. 
Epoca lui Antoninus Pius a fost o perioadă de prosperitate în general, deşi sunt 
cunoscute trei evenimente militare cauzate de atacurile barbare, rezolvate de armata 
provinciei fără a crea mari dificultăţi populaţiei civile.  

Marcus Statius Priscus Licinius Italicus, legatul Daciei Superior va aniversa 
printr-un monument 50 de ani de la cucerirea Daciei romane, amplasat în locul 
numit Sub Cununi  de la rădiştea Muncelului. Monumentul era dedicat Victoriei 
Augusta şi eniului legiunii a III-a emina283. Ipoteza aceasta avansată cu ceva 
timp în urmă de către M. Bărbulescu este interesantă şi chiar originală aş spune. 

Extinderea spre vest a teritoriului Daciei în acest sector aflat sub control 
roman din timpul lui Antoninus Pius, prin ridicarea unui nou val de apărare denumit 
valul edian întărit cu şanţuri, a lăsat o zonă în faţa frontierei romane formată 
dintr-o câmpie joasă în care habitatul uman aparţineau unor comunităţi interesate în 
relaţii bune cu provincia Dacia (economice în primul rând).  

 La vest de valul median, în partea de nord-vest se constată pe teren alte două 
segmente de valuri de apărare menite să protejeze zona de câmpie a Banatului. Valul 
cel mai de vest porneşte de la Cenei şi se sprijină până la cursul vechi al Mureşului 
(deci are o direcţie nord-sud), iar între ele un segment de val apare orientat nord-
sud între localităţile adani- ag.  

Un alt segment a fost surprins între localităţile Periam-Satchinez, pe direcţia 
nord-vest – sud-est284. u putem în acest moment să evaluăm precis când anume a 
fost construit fiecare în parte, cu excepţia  median pe traseul căruia s-au 
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efectuat cele două sondaje pe care îl datăm în timpul provinciei Dacia285. Asocierea 
cu domnia lui Antoninus Pius se datorează analogiilor ce apar atât în Britannia, 
Raetia, cât şi în Moesia Inferior, în sudul Dobrogei286. Analiza sistemului defensiv 
de pe linia Dunării, între Ulm-Augsburg şi castrul legionar de la Regensburg 
întreprinsă cu acurateţe de către C.S Sommer pe baza unor descoperiri mai vechi a 
evidenţiat avansarea sistemului de apărare printr-un val si şanţ înspre nord în plin 
barbari . Acest sistem era menit să asigure protejare a liniei fluviului Dunărea 
de-a lungul căreia se întindeau mai multe fortificaţii construite succesiv în secolele 
I–II, apoi între domnia lui Traian şi Antoninus Pius inclusiv a fost iniţiat un sistem 
de apărare bazat pe un val şi şanţ, întărite din loc în loc cu turnuri şi mici burguri. 
Sistemul de valuri a fost avansat în barbari  pe linia Rothebach-Eining a cunoscut o 
evouţie în timp de mai multe refaceri prin întărirea în final a valului cu o palisadă 
din lemn înspre nord287. Acest sistem de protejare preventivă din faţa frontierei 
provinciei Raetia şi parţial a sudului limesului germanic făcea parte dintr-un complex 
de măsuri iniţiate în vremea lui Antoninus Pius în sectorul european al Imperiului 
Roman, măsuri care vizau supravegherea îndeaproape a teritoriilor spre lumea 
barbară. r a es or s ri se i e reaz i a e ea o s a a e es
a iei ro a e eo a a ai bi e s es a iei s b or a e or o a
a ri pri a a a aproape e a i ia e e era a Tibis iar a oi ea a
a. es e pri .  

pia i re Tisa i a e ia  nu au fost descoperite până în prezent 
urmele unor aşezări rurale databile în prima jumătate a secolului II, aparţinând 
populaţiei indigene, sau barbare, în speţă a sarmaţilor iazigi.  

b e a unor a ez ri r ra e în spaţiul de sud-vest al Daciei romane nu poate 
fi explicată decât prin aceea că, în momentul stabilirii puterii romane la nord de 
Dunăre, aceasta a căutat să aibe în faţa teritoriului cucerit un spaţiu liber, nelocuit, 
pentru mai multă siguranţă288. Trebuie menţionat că nu avem informaţii arheologice 
asupra existenţei unor aşezări rurale indigene databile nici în cursul secolului 
I p. Chr289. i totuşi, izvoarele literare şi numismatice menţionează anumite atacuri 
ale dacilor la sud de Dunăre. Primele indicii de locuire a teritoriului de câmpie 
dintre valul median şi râul Tisa apar mult mai târziu, după războaiele marcomanice, 
înspre sfârşitul secolului II p. Chr. 

n acest context, analiza surselor de informaţie arheologică alături de cele 
numismatice conduc spre supoziţia că, în prima jumătate a secolului II – până la 
războaiele marcomanice,  zona de câmpie a Banatului romanii nu au permis 
stabilirea unor aşezări rurale barbare, fie ele dacice sau sarmatice. 

ar u  urel u  (161–180). o o u  (180–192). Adoptat de Antoninus 
Pius încă în timpul vieţii, Marcus Aurelius a fost ginerele lui, fiind căsătorit cu una 
                                                 

285 Vezi mai jos în capitolul următor. 
286 Vezi capitolul dedicat sistemului defensiv. 
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noastră, după anumite reprezentări grafice în planşele lucrării lui risellini se 
remarcă câteva statui de marmură ale lui ercules, un relief cu reprezentarea unei 

imfe, asociată cu Diana şi ercule etc.281, găsite pe locul templelor identificate pe 
plan, păstrate doar parţial.  

i tot de aici provenea o inscripţie păstrată într-o copie a lui Car ophilus282 
dedicată lui Marcus Sedatius Severianus, fost guvernator al Daciei Superior. Aşa 
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pe numele lor: l ius Secundinus  Marius alens  Po eius Hae us  ulius Carus  

alerius alens la întoarcerea de la Roma unde asistaseră la ridicarea în consulat a 
fostului legat al Daciei Superior, Marcus Sedatius Severianus (150–153), s-au oprit 
pentru a se odihni la apele tămăduitoare ale staţiunii. 
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numit Sub Cununi  de la rădiştea Muncelului. Monumentul era dedicat Victoriei 
Augusta şi eniului legiunii a III-a emina283. Ipoteza aceasta avansată cu ceva 
timp în urmă de către M. Bărbulescu este interesantă şi chiar originală aş spune. 

Extinderea spre vest a teritoriului Daciei în acest sector aflat sub control 
roman din timpul lui Antoninus Pius, prin ridicarea unui nou val de apărare denumit 
valul edian întărit cu şanţuri, a lăsat o zonă în faţa frontierei romane formată 
dintr-o câmpie joasă în care habitatul uman aparţineau unor comunităţi interesate în 
relaţii bune cu provincia Dacia (economice în primul rând).  

 La vest de valul median, în partea de nord-vest se constată pe teren alte două 
segmente de valuri de apărare menite să protejeze zona de câmpie a Banatului. Valul 
cel mai de vest porneşte de la Cenei şi se sprijină până la cursul vechi al Mureşului 
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sud între localităţile adani- ag.  

Un alt segment a fost surprins între localităţile Periam-Satchinez, pe direcţia 
nord-vest – sud-est284. u putem în acest moment să evaluăm precis când anume a 
fost construit fiecare în parte, cu excepţia  median pe traseul căruia s-au 
                                                 

281 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–304. 
282 IDR, III, 1, 70. 
283 Bărbulescu 2006, passim. 
284 Am preluat informaţia după Borza 1942, p. 375–393. 

 65
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din fiicele sale, Faustina. După moartea lui Antoninus Pius, Marcus Aurelius 
respectând decizia lui adrian, l-a asociat la domnie pe Lucius Verus (161–169), 
fiul lui Ceionius Commodus, care fusese primul co-împărat al acestuia care a murit 
în timpul discursului susţinut în Senat la 1 ianuarie 138. 

Marcus Aurelius era deja o personalitate consacrată în momentul ridicării la 
tron; nu era militar, dar era decis să continue activitatea lui Antoninus Pius de bună 
administrare a Imperiului roman. 

În Dacia, primii ani de domnie ai lui Marcus Aurelius nu au adus schimbări 
importante în organizarea provinciei. După legatul Marcus Statius Priscus (anii 
155 156–158) în Dacia Superior, la conducerea provinciei este adus P. urius 
Saturninus (159–161 162), menţionat de mai multe inscripţii ridicate în Dacia290.  
inscripţie îi este ridicată chiar de capitala Daciei Colonia Ulpia Traiana, după 
plecarea sa din provincie şi ridicarea la rangul de consul291.  altă epigrafă a fost 
dedicată de Capitala Daciei devotată numelui şi virtuţilor deosebite ale lui P. urius 
Saturninus care a dat dovadă, pe durata mandatului său, de bunătate faţă de locuitori292. 

T. Cal urnius Proculus, a urmat ca legat al Daciei Superior (161–164( )) cu 
acelaşi rang de vir raetorius293. Se cunosc puţine lucruri despre activitatea sa în 
provincie. Prea multe informaţii despre sectorul de sud-vest al Daciei nu avem. 

Încă de la începutul domniei comune, cei doi împăraţi Marcus Aurelius şi 
Lucius Verus, au fost obligaţi să pregătească o campanie de mare anvergură la 
graniţa de răsărit a Imperiului, unde parţii conduşi de Vologeses al III-lea atacaseră 
provincia Siria, dar interveniseră şi în regatele clientelare instalând la conducere, 
prinţi favorabili lor. În anul 161, trei legiuni: I Minervia, I Adiutrix şi a V-a 
Macedonica cu toate efectivele lor şi alte detaşamente din legiunile dunărene, 
însoţite şi de trupele auxiliare din provinciile respective au format armata de campanie. 
Din cadrul armatei de campanie nu a lipsit provincia Dacia. Comanda generală a 
trupelor o deţinea oficial co-împăratul Lucius Verus, dar, de fapt, generalii romani 
au fost cei care au condus armata pe câmpul de luptă. Pe durata evenimentelor 
militare din rient, Lucius Verus nu şi-a părăsit cartierul general de la Antiochia. 

Începând cu o campanie în Armenia pentru a reinstala la conducerea ei un 
rege pro-roman, una din armatele romane s-a îndreptat înspre sud împotriva parţilor. 
Luptele au fost înverşunate şi au durat până în anul 166, când, în sfârşit, regatul 
parthic s-a recunoscut înfrânt. 

Lucius Verus nici nu ajunsese bine la Roma când la graniţele europene ale 
Imperiului a izbucnit un atac general barbar, care a surprins armata romană întrucât 
o mare parte din efective, nici nu se întorsese din rient294. 

S A, ita M. Aurelii, 221 arată că au cons irat toate nea urile de la 
rani a ll ricului n  n allia  ca arco anii  varistii  erulii... i cva ii  
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sue ii sarma ii acrin ii urii i an a ii ace tia i a ii ca ictora ii sosi ii
sico atii ro o anii eucinii i costo ocii

Într-un izvor literar din secolul al IV-lea, Eusebius menţionează luptele cu 
germanii, marcomanii, uazii, sarmaţii şi dacii295. Datorită virulenţei atacurilor unei 
seminţii şi anume a marcomanilor, întregul război purtat în mai multe etape a 
primit numele de războiul marcomanic. El s-a prelungit până în anul 180. 

Acest mare conflict militar a fost generat de începutul mişcării triburilor 
germanice dinspre nord înspre Câmpia rusă, în nordul Mării Negre. Tăvălugul 
barbar va antrena în drumul său alte triburi care vor ataca seminţiile aflate în prea ma 
graniţei, cu care romanii erau în relaţii clientelare. Începuturile acestor mişcări au 
fost observate de a în timpul domniei lui Antoninus Pius la graniţa Pannoniei, 
Daciei şi a Moesiei, ele prefigurau marele pericol reprezentat de aceste coaliţii de 
neamuri barbare. 

În prea ma izbucnirii conflictelor militare la conducerea Daciei Superior s-a 
aflat legatul i u ius acinus 164  – 168 . Într-o inscripţie ridicată la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, de către soldaţi transferaţi în legiunea XIII emina pentru 
sănătatea legatului au fost invocaţi zeii  şi ars u ustus296. Acest lucru 
evidenţiază anumite pregătiri în provincie, de completare a efectivelor legiunii  
a XIII-a emina cu elemente provenind probabil din rândul trupelor auxiliare 
regulate din provincia Dacia. Transferarea lor trebuie să fi avut caracterul unei 
avansări prin selectarea pentru legiune. Lipseşte posibilitatea datării mai riguroase 
când anume a avut loc acest eveniment, în răstimpul dintre anii 164–168. Indiferent 
de aceasta, completarea efectivelor din legiunea XIII emina premerge cu puţin sau 
are loc în timpul evenimentelor militare care vor afecta provincia Dacia. Pe de altă 
parte, acest lucru poate indica faptul că şi legiunea a XIII-a emina a trimis efective în 
războiul parthic în anii 162–166, deşi precizări epigrafice nu se cunosc în acest sens. 

Dacia era o provincie romană al cărui teritoriu avansa într-o zonă terestră în 
faţa Dunării, fiind încon urată din trei părţi de lumea barbară. De aceea, în 
momentul atacului generalizat asupra Pannoniei Superior şi Pannoniei Inferior s-a 
produs şi un altul asupra Daciei. Primul indiciu îl reprezintă ascunderea arhivei  
de tăbliţe cerate în galeriile de la Alburnus Maior în anul 167297, ceea ce dovedeşte 
că apărarea provinciei în partea de vest a fost destul de fragilă şi uşor de penetrat.  

Mai multe tezaure monetare descoperite în vestul provinciei Dacia în localităţile 
a u a, alea sului – Brad ud. Hunedoara , u iu  ud. Alba  susţin 

argumentaţia noastră298. udecând după datările oferite de tăbliţele cerate de la 
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argumentaţia noastră298. udecând după datările oferite de tăbliţele cerate de la 
                                                 

295 Eusebius, ieron im Chronicon, p. 205. 
296 ID , III, 2, 245  Piso 1993, p. 77–79 atrage atenţia că este posibil că în perioada anilor 

164–168, Dacia Superior să fi avut doi e ati. Nesigură este prezenţa lui Sex. Calpurnius Iulianus. 
297 Macrea 1969, p. 68–71. 
298 Suciu 2000, p. 80–87. Tezaurul de la Barbura se încheie cu o monedă datând în anul 165, 

cel de la Valea Arsului – Brad cu una datând în anul 164. Ele sunt indicii ale unui atac general asupra 
vestului provinciei Dacia. Alte tezaure precum cele de la Tibodu, Sighişoara, Diviciorii Mari, Archiud 
sugerează un atac venit dinspre estul Daciei concentrat prin cel puţin două direcţii  nord-est şi pasul 
Oituz tezaurul de la Tibodu . În schimb, alte trei depozite provenind de la ostovăţ II, âmnicu 
Vâlcea, Viişoara I dovedesc pătrunderi ale barbarilor dinspre sud, dinspre Dunăre. 
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Alburnus Maior, în care ultima se datează în ziua de 29 mai 167299, acesta ar 
reprezenta primul val de atacuri barbare ce-au avut loc imediat după această dată. 
La aceste argumente se adaugă şi tezaurele monetare descoperite în partea de vest a 
Daciei, în zona montană (Bucium, Barbura, Valea Arsului-Brad) care sugerează 
acest lucru.  

În zona de sud-vest a Daciei romane, atacurile triburilor barbare care locuiau 
între Tisa şi Dunăre s-au resimţit violent. Cel puţin trei direcţii de atac au avut loc 
în acest sector.  cale de pătrundere barbară trebuie să fi avut loc de-a lungul 
Mureşului, întrucât în castrul de la Micia se constată un nivel de distrugere masivă 
prin incendiu, databil în această perioadă300. Aceasta trebuie să fi fost calea care a 
permis accesul şi la minele din Apuseni, dar şi spre Apulum.  

 a doua direcţie de atac a avut loc prin centrul Banatului, peste linia defensivă 
Lederata-Tibiscum, înspre Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La Tibiscum castrul mare 
ridicat înaintea acestor evenimente suferă anumite stricăciuni, alături de mai multe 
edificii din vicus (I, II, VII etc.), toate argumentează posibila pătrundere a unor 
eşaloane barbare spre Ulpia Traiana301.  

Pe Dunăre, corăbiile barbare au atacat aşezările romane aflate pe ambele 
maluri ale fluviului, aceasta fiind a treia direcţie de atac desfăşurată în timpul 
acestor evenimente302. 

Începutul evenimentelor a surprins Dacia prin agresivitatea lor, astfel castrele 
din nordul Daciei, precum cel de la Porolissum (de pe dealul Citera)303 a fost chiar 
abandonat, iar cel de la herla a suferit un incendiu puternic304. 

Cu ocazia publicării unei inscripţii descoperite în templul lui Liber Pater de la 
Ulpia Traiana, . Daicoviciu şi I. Piso au avansat ipoteza potrivit căreia atacul 
general asupra Daciei ar fi avut loc în anii 169 170305.Textul inscripţiei este 
următorul: iber Patri Au usto  Sac ru  ucius  A ul eius  Marcus. dec urio  
Col oniae  uaestor  orticus cu  cubiculis a vi ostiu  e ustos ecunia  sua ob 
scribatu  restituit  er ittente ordine. Refacerea porticului şi a unui cubiculu  
distrus de către ostes sunt indicii clare ale distrugerii edificiului respectiv 
provocate de un duşman extern din afara provinciei. Evenimentul a fost pus în 
legătură cu războaiele marcomanice. 

 a doua inscripţie descoperită tot la Ulpia Traiana a fost dedicată împăraţilor 
Marcus Aurelius şi divinului Lucius Verus de către Colonia Augusta Dacica 
Sarmizegetusa care s-a aflat sub un pericol ( ...anci iti ericulo virtutibus 
restituta...) 306. Menţionarea lui Lucius Verus cu epitetul de divus susţine 
argumentaţia că monumentul a fost ridicat în anul 169, după moartea sa. De aici, 
                                                 

299 IDR, I, Tab. cer. VII. 
300 udea 1994, p. 67–70. 
301 Benea, Bona 1994, p. 21–22. 
302 Benea 1987, p. 67–70. 
303 udea 1994, p. 72. 
304 udea 1994, p. 72.  
305 Daicoviciu, Piso 1975, p. 159–163. 
306 CIL, III, 7969 IDR, III, 2, 276. 
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ideea că anul 170 a fost apogeul evenimentelor în discuţie pentru Dacia, ceea ce 
este adevărat doar parţial. Atacurile asupra Daciei s-au desfăşurat în mai multe 
etape, începând din anul 167. 

Anumite distrugeri şi refaceri efectuate cu plombe  în zidul de incintă de pe 
latura de vest a castrului mare de la Tibiscum au fost atribuite aceloraşi atacuri 
barbare307. La aceste evenimente face probabil referire o inscripţie votivă dedicată 
lui IOM şi un relief votiv cu reprezentarea lui upiter, ambele descoperite la 
Tibiscum. Ele au fost găsite în icus-ul militar, în apropierea colţului de nord-vest 
al castrului mare. Dedicantul, al cărui nume se păstrează parţial, l-a invocat pe 
upiter pentru salvarea sa dintr-un mare pericol uo e u erit ericu um... 308. 

Menţiunea inscripţiei a fost pusă în legătură cu atacurile dacilor şi sarmaţilor din 
timpul acestor evenimente. 

Pe de altă parte, acum se produce o schimbare vizibilă în organizarea admi-
nistrativă a provinciei Dacia. În anul 168, legatul consular al Moesiei Superior, 
arcus C au ius ronto primeşte şi comanda Daciei Apulensis, care luase locul 

Daciei Superior, cel puţin ca denumire  funcţie deţinută până în februarie 169309. 
Această perioadă scurtă de conducere simultană venea ca urmare a unor dificultăţi 
de natură militară existente între cele două provincii, respectiv pe linia Dunării, şi 
în continuare în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre. 

 În sud-vestul Daciei romane atrage atenţia o descoperire epigrafică 
provenind de pe teritoriul Serbiei de astăzi, de la Ka tasevo, în apropiere de 
Bela Crkva. Monumentul votiv are următorul conţinut  ictor iae ictricis
atern us Cassian us e ues urmae umeri urorum 310. Inscripţia fusese 

descoperită în anul 1948, în locul numit avoleg Most , într-un loc lipsit de orice 
urme de aşezare romană. Completarea numelui unităţii atribuită de editorii 
volumului ID , III 1, cu umerus urorum nu pare a fi corectă în condiţiile în care 
nici o trupă auxiliară neregulată cu acest nume nu a staţionat în Dacia Superior. 

Invocarea pentru Victoria Victrix, conferă monumentului un caracter oficial, 
chiar dacă el a fost ridicat de o persoană participantă la acest eveniment. Dedicantul 
monumentului era călăreţ în acest numerus si u arium cu numele de Vaternus 
Cassianus.

Locul este izolat, fără menţiunea vreunei aşezări romane sau doar a unui 
punct fortificat, după cum menţionam. Aşezarea monumentului în acel loc, trebuie 
să fi avut o semnificaţie aparte pentru dedicant, care a participat la un eveniment 
militar care l-a marcat în mod deosebit. Localitatea Ka tasevo este amplasată chiar 
pe traseu rimu ui a cu an res ecti ce ins re est a ro iat e inia orti icat
e erata i iscum311. 

                                                 
307 Moga, Benea, 1978, p. 136–140. 
308 Moga, Benea, 1978, p. 136–140.  
309 CIL,VI, 1377  CIL, III, 1457 ID , III, 2, 90 Ulpia Traiana Sarmizegetusa.  
310 ID , III, 1, 2. vezi Benea 2011, p. 203–211. 
311 Benea 2007, p. 297–301. 
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 Este aproape imposibil de stabilit când anume a putut ajunge aici garda 
legatului Daciei în această parte a provinciei, aproape de Dunăre la vărsarea râului 
Caraş în fluviu. 

Prezenţa gărzii de sin ulares a consularului provinciei în acest areal denotă 
faptul că l-a însoţit în zona respectivă. Întâmplător, aitasevo apare topografic 
chiar pe traseul primului val dinspre est, care dublează linia de fortificaţii Lederata –
Tibiscum.  

Evenimentul militar poate fi pus în legătură cu o altă descoperire provenind 
de la Periam (jud. Timiş), aproape de cursul vechi al Mureşului (numit Mureşul 
Bătrân), unde a fost descoperită o cărămidă cu ştampila I , 
descoperită cu mult timp în urmă în săpăturile efectuate de către M. Roska312. Prof. 
I. I. Rusu considera că este vorba de o cărămidă călătoare , putând ajunge aici de 
la Apulum. Acest element argumentează prezenţa aici a unităţii din Dacia romană.  

Desigur, apare greu explicabilă prezenţa unui detaşament din nu erus 
Sin ulariu , care forma, de fapt, garda ecvestră a legatului provinciei Dacia, 
întrucât presupunea prezenţa guvernatorului la un moment dat, în acest loc. Poate 
că aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare şi ele marchează momentul în care  
M. Claudius Fronto a preluat conducerea provinciei Dacia Apulensis. Ipoteza avansată 
de noi este plauzibilă. 

 Cele două descoperiri care menţionează numele gărzii consularului provinciei în 
sectorul de sud-vest sunt indicii că aici au avut loc evenimente militare cu barbarii 
în apropierea celor două provincii Moesia Superior şi Dacia. Prezenţa cărămizii cu 
numele acestei unităţi presupune staţionarea timp mai îndelungată a unui detaşament în 
nordul Banatului pentru supravegherea teritoriului din preajma râului Tisa.  

Evenimentele militare trebuie să fi fost provocate de dacii liberi aliaţi cu 
sarmaţii iazigi. Funcţia imediat următoare deţinută de M. Claudius Fronto a fost 
aceea de le atus Au usti ro raetore  triu  aciaru 313 (în februarie 169–
170), ceea ce ar sugera faptul că Dacia era din nou o provincie unitară, reunită sub 
o singură comandă, dar, lucru extrem de important, pentru ca legatul provinciei să 
deţină calitate de consular, cum a fost şi cazul M. Claudius Fronto, provincia 
trebuia să deţină în armata ei, două legiuni. În Dacia fusese adusă, deja în anul 168, 
de la Troesmis din Moesia Inferior, legiunea a V-a Macedonica314. 

De la Ad Media  (Băile erculane) provine o inscripţie ridicată de un legat 
al legiunii a V-a Macedonica cu numele de Cal urnius ulianus315, chiar în vremea 
în care a fost transferată legiunea în Dacia. 

Prezenţa lui Fronto în Dacia dovedeşte faptul că situaţia militară se schimbase. 
De acum, forţele barbare atacau concentric provincia Dacia, judecând după 
                                                 

312 IDR, III,1, 243. I. I. Russu în comentariul său presupunea că ar putea fi vorba de o cărămidă 
călătoare  putând ajunge aici de la Apulum; vezi şi IDR, III, 6, 270. 

313 CIL,VII,1377, Roma. 
314 Bărbulescu 1987, passim. 
315 IDR, III, 1, 67 
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anumite tezaure monetare ascunse, dispersate pe întreg teritoriul provinciei Dacia. 
Implicit şi castrul de la Tibiscum a fost din nou afectat dacă ţinem cont de difi-
cultăţile pe care le avea Ulpia Traiana. 

Ultima funcţie deţinută de legatul M. Claudius ronto în Dacia a fost din nou 
o comandă excepţională, conducerea celor trei Dacii şi a Moesiei Superior (în anul 
170)316. n fruntea unui corp expediţionar format din unităţile din Dacia ronto a 
întrat în barbari . Dar, la scurt timp, legatul a murit în această campanie: 
...pos a i o se a proe ia a ers er a os e az es a pos re pro
r. p. or i er p a s e i eri ... 317. Inscripţia menţionează campania la care 
participă ronto şi anume a doua bătălie împotriva germanilor şi iazigilor, eveniment 
cunoscut a fi avut loc în anul 170, undeva în faţa Pannoniei Superior şi Inferior, pe 
teritoriul Slovaciei de astăzi. 

Acest moment reprezintă un indiciu ferm al faptului că luptele s-au desfăşurat 
în afara frontierelor Daciei romane. Armatele romane participante la aceste evenimente 
militare au fost aduse înapoi de legatul Sex. Cornelius Clemens (170–172( )).  
inscripţie din Caesarea Mauretaniei, ridicată de un centurion din legiunea a XIII-a 
Gemina în onoarea lui Sex. Cornelius Clemens, menţionează şi calitatea sa de 
o s ar e ri a iar 318. 

n anul 170, Dacia se afla încă sub un pericol major reprezentat de atacurile 
barbare. Cartierul general al împăratului Marcus Aurelius pentru scurt timp a fost 
aproape de fruntariile Daciei la ir i (Pannonia Inferior), după care s-a mutat la 
ar (Pannonia Superior). 

Dio Cassius319 relatează alte evenimente cu barbarii în nordul Daciei în 
timpul legatului Cornelius Clemens, care a urmat generalului ronto la conducerea 
celor trei provincii Dacia, ceea ce conduce la ideea că provincia nu era încă 
pacificată întru-totul. Astfel, se menţionează demersul lui Tarbos, un conducător 
barbar care ameninţa cu atacarea provinciei în cazul în care nu i se oferă subsidiile 
solicitate. umele său nu mai apare menţionat ulterior, el trebuie să fi reprezentat 
un neam barbar ajuns pentru scurt timp într-o poziţie militară avantajoasă. Mult 
mai cunoscut în literatura de specialitate este episodul cu Rhaos şi Rhaptos, 
conducătorii astingiilor, care au solicitat legatului Clemens permisiunea de a se 
stabili în provincie şi de a primi subsidii320. Guvernatorul Clemens le va solicita 
atacarea ţinuturilor locuite de costoboci, în schimbul promisiunii că va avea grijă 
de familiile lor. n urma înfrângerii costobocilor, astingii vor ataca Dacia, dar la 
rândul lor vor fi înfrânţi de o altă seminţie, cea a lacringilor321. 
                                                 

316 Macrea 1969, p. 138–139. 
317 CIL, VII, 1377, Roma. 
318 CIL, VIII, 20944; Piso 1993, p.103–104. 
319 Dio Cassius, LXXI, 3, 5. 
320 Dio Cassius, LXXI, 3, 5.  
321 Asupra originii lor există încă discuţii, după unii specialişti, ar fi un neam germanic din 

marea familie a vandalilor, după alţii dimpotrivă numele lor ar fi o formă coruptă de la dacringi şi ar 
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 Este aproape imposibil de stabilit când anume a putut ajunge aici garda 
legatului Daciei în această parte a provinciei, aproape de Dunăre la vărsarea râului 
Caraş în fluviu. 

Prezenţa gărzii de sin ulares a consularului provinciei în acest areal denotă 
faptul că l-a însoţit în zona respectivă. Întâmplător, aitasevo apare topografic 
chiar pe traseul primului val dinspre est, care dublează linia de fortificaţii Lederata –
Tibiscum.  

Evenimentul militar poate fi pus în legătură cu o altă descoperire provenind 
de la Periam (jud. Timiş), aproape de cursul vechi al Mureşului (numit Mureşul 
Bătrân), unde a fost descoperită o cărămidă cu ştampila I , 
descoperită cu mult timp în urmă în săpăturile efectuate de către M. Roska312. Prof. 
I. I. Rusu considera că este vorba de o cărămidă călătoare , putând ajunge aici de 
la Apulum. Acest element argumentează prezenţa aici a unităţii din Dacia romană.  

Desigur, apare greu explicabilă prezenţa unui detaşament din nu erus 
Sin ulariu , care forma, de fapt, garda ecvestră a legatului provinciei Dacia, 
întrucât presupunea prezenţa guvernatorului la un moment dat, în acest loc. Poate 
că aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare şi ele marchează momentul în care  
M. Claudius Fronto a preluat conducerea provinciei Dacia Apulensis. Ipoteza avansată 
de noi este plauzibilă. 

 Cele două descoperiri care menţionează numele gărzii consularului provinciei în 
sectorul de sud-vest sunt indicii că aici au avut loc evenimente militare cu barbarii 
în apropierea celor două provincii Moesia Superior şi Dacia. Prezenţa cărămizii cu 
numele acestei unităţi presupune staţionarea timp mai îndelungată a unui detaşament în 
nordul Banatului pentru supravegherea teritoriului din preajma râului Tisa.  

Evenimentele militare trebuie să fi fost provocate de dacii liberi aliaţi cu 
sarmaţii iazigi. Funcţia imediat următoare deţinută de M. Claudius Fronto a fost 
aceea de le atus Au usti ro raetore  triu  aciaru 313 (în februarie 169–
170), ceea ce ar sugera faptul că Dacia era din nou o provincie unitară, reunită sub 
o singură comandă, dar, lucru extrem de important, pentru ca legatul provinciei să 
deţină calitate de consular, cum a fost şi cazul M. Claudius Fronto, provincia 
trebuia să deţină în armata ei, două legiuni. În Dacia fusese adusă, deja în anul 168, 
de la Troesmis din Moesia Inferior, legiunea a V-a Macedonica314. 

De la Ad Media  (Băile erculane) provine o inscripţie ridicată de un legat 
al legiunii a V-a Macedonica cu numele de Cal urnius ulianus315, chiar în vremea 
în care a fost transferată legiunea în Dacia. 

Prezenţa lui Fronto în Dacia dovedeşte faptul că situaţia militară se schimbase. 
De acum, forţele barbare atacau concentric provincia Dacia, judecând după 
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anumite tezaure monetare ascunse, dispersate pe întreg teritoriul provinciei Dacia. 
Implicit şi castrul de la Tibiscum a fost din nou afectat dacă ţinem cont de difi-
cultăţile pe care le avea Ulpia Traiana. 

Ultima funcţie deţinută de legatul M. Claudius ronto în Dacia a fost din nou 
o comandă excepţională, conducerea celor trei Dacii şi a Moesiei Superior (în anul 
170)316. n fruntea unui corp expediţionar format din unităţile din Dacia ronto a 
întrat în barbari . Dar, la scurt timp, legatul a murit în această campanie: 
...pos a i o se a proe ia a ers er a os e az es a pos re pro
r. p. or i er p a s e i eri ... 317. Inscripţia menţionează campania la care 
participă ronto şi anume a doua bătălie împotriva germanilor şi iazigilor, eveniment 
cunoscut a fi avut loc în anul 170, undeva în faţa Pannoniei Superior şi Inferior, pe 
teritoriul Slovaciei de astăzi. 

Acest moment reprezintă un indiciu ferm al faptului că luptele s-au desfăşurat 
în afara frontierelor Daciei romane. Armatele romane participante la aceste evenimente 
militare au fost aduse înapoi de legatul Sex. Cornelius Clemens (170–172( )).  
inscripţie din Caesarea Mauretaniei, ridicată de un centurion din legiunea a XIII-a 
Gemina în onoarea lui Sex. Cornelius Clemens, menţionează şi calitatea sa de 
o s ar e ri a iar 318. 

n anul 170, Dacia se afla încă sub un pericol major reprezentat de atacurile 
barbare. Cartierul general al împăratului Marcus Aurelius pentru scurt timp a fost 
aproape de fruntariile Daciei la ir i (Pannonia Inferior), după care s-a mutat la 
ar (Pannonia Superior). 

Dio Cassius319 relatează alte evenimente cu barbarii în nordul Daciei în 
timpul legatului Cornelius Clemens, care a urmat generalului ronto la conducerea 
celor trei provincii Dacia, ceea ce conduce la ideea că provincia nu era încă 
pacificată întru-totul. Astfel, se menţionează demersul lui Tarbos, un conducător 
barbar care ameninţa cu atacarea provinciei în cazul în care nu i se oferă subsidiile 
solicitate. umele său nu mai apare menţionat ulterior, el trebuie să fi reprezentat 
un neam barbar ajuns pentru scurt timp într-o poziţie militară avantajoasă. Mult 
mai cunoscut în literatura de specialitate este episodul cu Rhaos şi Rhaptos, 
conducătorii astingiilor, care au solicitat legatului Clemens permisiunea de a se 
stabili în provincie şi de a primi subsidii320. Guvernatorul Clemens le va solicita 
atacarea ţinuturilor locuite de costoboci, în schimbul promisiunii că va avea grijă 
de familiile lor. n urma înfrângerii costobocilor, astingii vor ataca Dacia, dar la 
rândul lor vor fi înfrânţi de o altă seminţie, cea a lacringilor321. 
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Evenimentele militare de la graniţa Daciei vor impune o nouă reformă 
administrativă. Ea trebuie să fi avut loc în anul 168, poate chiar odată cu venirea lui 
Fronto prin care cele trei provincii sunt denumite Dacia Apulensis, Porolissensis şi 
Malvensis aflate sub conducerea unui vir consularis  triu  aciaru . u se 
pot preciza încă ce modificări structurale au avut loc, cert este faptul că Banatul 
antic făcea parte în continuare din Dacia Apulensis. 

Într-o inscripţie descoperită la Termessos în L cia-Pamph lia, împăratul Marcus 
Aurelius apare amintit cu următoarele apelative: Ar eniacus  Part icus  Medicus  

acicus et er anicus322. Dacă în cazul primelor trei apelative apare evident 
faptul că ele se referă la războiul din rient încheiat în anul 166, următoarele 
evidenţiază o componentă dacică importantă în rândul neamurilor barbare, care au 
atacat Dacia, poate chiar Pannonia şi Moesia. În mod surprinzător,  nu 
apar amintiţi între seminţiile, care au atacat Imperiul, menţionate de istoria 
Augusta, ita Aurelii, 22,1. În schimb, titlul de er anicus Ma i us a fost luat de 
Marcus Aurelius, în anul 172. 

Un alt document epigrafic interesant doveditor în acest sens poate fi 
monumentul lui Sextus Vibius allus, adus în discuţie mai de mult de I. I. Russu şi 
mai nou de C. C. Petolescu323, datat în timpul lui Marcus Aurelius. Pe feţele laterale ale 
monumentului apar reprezentaţi căzuţi barbari învinşi, ale căror arme sunt sica 
dacica  în principal, ceea ce l-a determinat pe I.I. Russu să presupună că barbarii 
învinşi ar fi fost daci şi sarmaţi învinşi. Credem că este corectă ideea acceptată şi 
de C. C. Petolescu. 

După anul 170, deşi se constată o oarecare calmare a spiritelor barbare la 
frontierele Daciei romane, armata pregătea o nouă ofensivă în barbaricu  de data 
aceasta pentru pacificarea definitivă a triburilor, care a început în anul 172 şi se va 
prelungi până în anul 175324. Atacurile romane au vizat în principal pe marcomani, 

uazi şi narişti care atacaseră Pannonia Superior. Pacea încheiată cu marcomanii 
impunea retragerea lor din faţa limesului roman, astfel încât în faţa Dunării sa 
rămână un teritoriu al nimănui . Se constată colonizări barbare în Imperiu, atât cu 
elemente provenind din rândul cotinilor şi nariştilor. 

La conducerea Daciei, după Clemens, în anul 173, a fost numit . Ae ilius 
Carus325, asupra prestaţiei sale nu deţinem prea multe informaţii, iar din anul 175 a 
venit C. Arrius Antoninus326 menţionat în mai multe inscripţii cu o carieră bogată 
civilă şi militară. Revolta lui Avidius Cassius în rient l-a îndepărtat pentru scurt 
timp pe Marcus Aurelius de frontul barbar european. În anul 176, el va reveni la 
Roma pentru a sărbători triumful asupra germanilor şi sarmaţilor.  

În anul 175 se încheie pacea cu sarmaţii iazigi, seminţia barbară localizată în 
spaţiul dintre Tisa şi Dunăre, care a provocat cele mai multe necazuri în întreg 
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arealul de vest al frontierei Daciei Romane. Condiţiile impuse de imperiu au fost se 
pare, printre cele mai grele alături de cele avute de marcomani. n primul rând, nu 
mai aveau voie să folosească bărcile pe Dunăre şi nici să se apropie de aşezările 
romane aflate pe malul fluviului327. u mai aveau voie să facă comerţ cu roxolanii, 
nemaiputând trece prin provincie Dacia decât cu acordul legatului provinciei, nu 
aveau voie să participe la târguri neautorizate şi nesupravegheate de romani328. 
Lucrul cel mai important cerut de romani era o depărtare de două ori mai mare faţă 
de graniţa romană în comparaţie cu alte neamuri barbare329. nvăţămintele trase din 
aceste războaie cu barbarii i-au determinat pe romani la o atenţie sporită în această 
privinţă. 

Privind sud-vestul Daciei romane, respectiv Banatul, nu prea există dovezi 
arheologice asupra unor evenimente militare, cu excepţia celor constatate la Tibiscum 
şi în colţul sudic al teritoriului în discuţie, în apropierea Dunării, dar ele au afectat 
şi zonele limitrofe. Dar pentru zonele muntoase nu deţinem până în prezent date 
concludente. 

Al treilea război germanic izbucneşte în anul 177, prin atacurile marcomano-
quade asupra graniţei romane. Marcus Aurelius şi fiul său Commodus ajung la 
Vindobona. n anul 178, quazii sunt înfrânţi, marcomanii aşijderea. n anul 180, cu 
două zile înainte de pornirea campaniei militare propriu-zise, în 17 martie, împăratul 
Marcus Aurelius moare. 

Situaţia militară a spaţiului dintre Tisa şi Dunăre nu apare prea clar evidenţiată în 
vremea războaielor marcomanice sub aspectul mişcărilor de populaţie. Se constată 
într-adevăr o înaintare spre sud a triburilor de sarmaţi iazigi poate sub presiunea 
altor triburi sau datorită unei alte situaţii militare330. Ea putea fi determinată s  şi 
de un alt eveniment, pericolul includerii teritoriului locuit în bună parte de sarmaţi 
în provincia ar a ia plănuită de Marcus Aurelius a fi formată în barbari  
alături de ar o a ia.  

istoria Augusta relatează acest lucru în felul următor: ...a oi s a
arcomannia i armatia pro i ii ro a e i e ar i a i p o iei

sa e s ar i r s a A i i s assi s rie ... 331. Această afirmaţie sugerează 
datarea momentului organizării celor două provincii în barbari decis de către 
Marcus Aurelius undeva în preajma anului 177, când a avut loc revolta din rient a 
lui Avidius Cassius. Decizia formării celor două provincii venea după victoriile 
obţinute împotriva seminţiilor barbare între care ultimii fuseseră sarmaţii iazigi. 
Literatura de specialitate modernă nu este unanimă, chiar sceptică privind acest 
plan al lui Marcus Aurelius de formare al celor două provincii332. 
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u apare clar acum care ar fi fost întinderea plănuită a teritoriului provinciei 
Sar atia spre sud. Dar, în antichitate, acest lucru trebuie să fi fost cunoscut de 
triburile barbare care locuiau în arealul respectiv. Sarmaţii iazigi au început presiunea 
spre sud în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre, în încercarea de a evita includerea în 
provincia romană. Aceasta ar explica migrarea sarmaţilor iazigi în spaţiul dintre 
Tisa şi Dunăre până în dreptul vărsării Mureşului în Tisa. 

De ce era evitată includerea în noua provincie  Principala cauză ar fi aceea că 
aceste triburi, încă nesedentarizate şi nomade incluse într-o provincie romană, ar fi 
fost impuse la impozite şi dări ca orice provincial roman, lipsite astfel de subsidii şi 
de alte avantaje comerciale obţinute în relaţiile cu romanii, implicit lipsite de 
posibilitatea de mişcare pe o deţineau până atunci. Această rigoare trebuie să fi 
determinat încercarea de a se sustrage includerii în teritoriul noii provincii, prin 
retragerea lor spre sud. Înspre nord acest lucru era mai greu, pentru că teritoriul 
imediat era ocupat de marcomani şi uazi care încercau acelaşi lucru probabil, în 
condiţiile în care deja mai multe triburi barbare se stabiliseră în preajma lor şi 
puteau fi cu greutate mutate. În atare situaţie, soluţia sarmaţilor iazigi apărea cea 
mai facilă prin dislocarea triburilor locale de origine celtică şi dacică333. Aşa s-ar 
explica dispariţia unor aşezări precum cea de la urug aflată imediat la vest de Tisa. 
Este vorba chiar de încheierea – primului nivel de locuire al aşezării în vremea lui 
Commodus334. 

Sub această presiune sarmatică, comunităţile care locuiau spaţiul dintre Tisa 
şi Dunăre vor încerca să se adăpostească în teritoriile de la est de Tisa. u ştim de 
unde anume a început această mişcare a triburilor iazige, dar s-ar părea că ea a 
avansat în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre, dinspre A uincum spre sud. Comunităţile 
locale indigene din acest areal nu puteau forţa Dunărea înspre Pannonia Inferior, 
dar se puteau apropia de teritoriile aflate la est de Tisa, încercând să se stabilească 
aici. Triburile iazige au înaintat şi au ocupat un nou teritoriu şi s-au apropiat mai 
mult de sudul pungii , spre Dunăre. Aşezările indigene locale din acest spaţiu s-au 
văzut obligate să se retragă înspre estul Tisei, pentru a se salva din faţa noilor 
ocupanţi. Aceste mişcări de populaţie trebuie să fi determinat, în spaţiul dintre Tisa 
şi Dunăre, anumite conflicte militare, care să fi avut ca urmare intervenţia armatei 
din Dacia în scop de pacificare şi, în final, rezolvarea problemei prin acceptarea 
unor comunităţi locale în preajma frontierelor provinciei. Se pare că trebuie să 
deducem că pentru graniţa de vest a Daciei s-a preferat menţinerea în secolul II, 
până la Marcus Aurelius, a unei terra deserta până la Tisa. 

u deţinem informaţii prea clare cum s-a desfăşurat procesul de stabilire a 
triburilor locale în teritoriile de la est de Tisa în faţa limesului Daciei Romane, deşi 
pot fi luate în discuţie două mărturii literare mult discutate în literatura de 
specialitate, din Dio Cassius. 

Prima este oferită de Dio Cassius care menţionează, în timpul legatului  
C. ettius Sabinianus ulius Hos es (180–182), permisiunea pe care au primit-o 
                                                 

333 Benea 2011 a, passim. 
334 Vezi mai sus. 
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12.000 de daci liberi de a se stabili în provincie Dacia, alungaţi din teritoriile în 
care se locuiseră. Încă nu avem clare, zonele unde s-au stabilit aceste comunităţi335. 
Informaţia literară s-ar putea să se refere chiar la triburile indigene din spaţiul 
dintre Tisa şi Dunăre, care au fost dislocate din locurile lor de baştină de sarmaţii 
iazigi. Numai astfel sarmaţii iazigi au putut înainta ocupând habitatul unor 
comunităţi care au locuit anterior în acest areal. Acestea din urmă au trecut Tisa şi 
s-au stabilit în apropierea provinciei pentru o mai mare siguranţă336. 

Stabilirea unor comunităţi de daci liberi s-a făcut cu ermisiunea romani or 
care vedeau în această populaţie sedentară un element de stabilitate. Aşa s-ar 
explica şi apropierea de valul me ian, care delimita limesul de sud-vest al Daciei, 
în acest sector337. Se forma astfel o centură de comunităţi locale în faţa provinciei 
Dacia, cointeresată probabil material de către romani şi în acelaşi timp prote ată în 
faţa imixtiunii unor altor triburi barbare. 

C. Opreanu a avansat mai de mult ipoteza că aşezările dacice constatate în 
Crişana ar fi urmarea permisiunii legatului Severianus ca dacii liberi să se stabilească 
în prea ma frontierelor provinciei338. Acelaşi lucru era apreciat pentru zona de vest 
a Munţilor Apuseni, respectiv în Crişana de astăzi.  

Descoperirile arheologice întreprinse în sectorul de sud-vest al Daciei, în 
spaţiul dintre Tisa şi valul median, confirmă o astfel de situaţie, deşi până în prezent pe 
teritoriul românesc avem descoperiri databile cu certitudine în doar trei–patru astfel 
de aşezări şi în alte 4–7 cazuri pe teritoriul Serbiei, de astăzi. Aşezarea de la 
Freidorf-Timişoara se află la cca. 1000 m vest valul roman, pe când cea de la 
Dumbrăviţa, la nici 500 m.  

Protecţia romană nu a permis pătrunderea şi a altor triburi barbare, la est de 
râul Tisa. Aşa s-ar explica anumite evenimente militare sugerate tot de Dio Cassius. 

 Scriitorul antic339 aminteşte că succesorul lui Sabinianus la conducerea Daciei, 
consularul C escennius i er a avut de respins împreună cu C o ius inus, 
legatul legiunii a V Macedonica de la Potaissa, în aceeaşi vreme, pe barbarii de la 
frontierele provinciei Dacia, cândva în anii 183–184340. Implicarea directă a 
legatului legiunii a V-a Macedonica ar argumenta posibilitatea ca evenimentele să 
fi avut loc mai degrabă în vestul provinciei decât în estul acesteia. Sigur atunci apar 
şi anumite probleme în rândul locuitorilor din provincia Dacia. Aceste nemulţumiri 
pacificate  nu sunt prea clare în acest moment341. 
                                                 

335 Dio Cassius, LXXII, 3  ... a inianus a use su st nirea sa i ou s re ece mii e aci
a un a i in ara or e a tin i care se re teau s ea a utor a tora uin u e oturi e
m nt n Dacia roman  Piso 1993, p. 131–137. 

336 Pe teritoriul provinciei Dacia nu se cunosc deocamdată astfel de aşezări. Vezi Benea 2012, 
p. 222–235. 

337 Din acest punct de vedere, apare cu totul altfel înţeleasă existenţa valului roman median şi 
mai ales datarea sa într-o primă fază, încă din timpul Provinciei. Cert devine faptul că acesta exista 
de a înspre sfârşitul secolului II p. Chr. când apar aşezările rurale amintite. 

338 Opreanu 1998, p. 77–78, nu se aduc argumente în acest sens. 
339 Dio Cassius, LXXII, 8, 1. 
340 Piso 1993, p. 139–140. cu toată bibliografia şi interpretare evenimentelor. 
341 Benea 2012, p. 222–235. 
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u apare clar acum care ar fi fost întinderea plănuită a teritoriului provinciei 
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spre sud în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre, în încercarea de a evita includerea în 
provincia romană. Aceasta ar explica migrarea sarmaţilor iazigi în spaţiul dintre 
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333 Benea 2011 a, passim. 
334 Vezi mai sus. 
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12.000 de daci liberi de a se stabili în provincie Dacia, alungaţi din teritoriile în 
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explica şi apropierea de valul me ian, care delimita limesul de sud-vest al Daciei, 
în acest sector337. Se forma astfel o centură de comunităţi locale în faţa provinciei 
Dacia, cointeresată probabil material de către romani şi în acelaşi timp prote ată în 
faţa imixtiunii unor altor triburi barbare. 

C. Opreanu a avansat mai de mult ipoteza că aşezările dacice constatate în 
Crişana ar fi urmarea permisiunii legatului Severianus ca dacii liberi să se stabilească 
în prea ma frontierelor provinciei338. Acelaşi lucru era apreciat pentru zona de vest 
a Munţilor Apuseni, respectiv în Crişana de astăzi.  

Descoperirile arheologice întreprinse în sectorul de sud-vest al Daciei, în 
spaţiul dintre Tisa şi valul median, confirmă o astfel de situaţie, deşi până în prezent pe 
teritoriul românesc avem descoperiri databile cu certitudine în doar trei–patru astfel 
de aşezări şi în alte 4–7 cazuri pe teritoriul Serbiei, de astăzi. Aşezarea de la 
Freidorf-Timişoara se află la cca. 1000 m vest valul roman, pe când cea de la 
Dumbrăviţa, la nici 500 m.  

Protecţia romană nu a permis pătrunderea şi a altor triburi barbare, la est de 
râul Tisa. Aşa s-ar explica anumite evenimente militare sugerate tot de Dio Cassius. 

 Scriitorul antic339 aminteşte că succesorul lui Sabinianus la conducerea Daciei, 
consularul C escennius i er a avut de respins împreună cu C o ius inus, 
legatul legiunii a V Macedonica de la Potaissa, în aceeaşi vreme, pe barbarii de la 
frontierele provinciei Dacia, cândva în anii 183–184340. Implicarea directă a 
legatului legiunii a V-a Macedonica ar argumenta posibilitatea ca evenimentele să 
fi avut loc mai degrabă în vestul provinciei decât în estul acesteia. Sigur atunci apar 
şi anumite probleme în rândul locuitorilor din provincia Dacia. Aceste nemulţumiri 
pacificate  nu sunt prea clare în acest moment341. 
                                                 

335 Dio Cassius, LXXII, 3  ... a inianus a use su st nirea sa i ou s re ece mii e aci
a un a i in ara or e a tin i care se re teau s ea a utor a tora uin u e oturi e
m nt n Dacia roman  Piso 1993, p. 131–137. 

336 Pe teritoriul provinciei Dacia nu se cunosc deocamdată astfel de aşezări. Vezi Benea 2012, 
p. 222–235. 

337 Din acest punct de vedere, apare cu totul altfel înţeleasă existenţa valului roman median şi 
mai ales datarea sa într-o primă fază, încă din timpul Provinciei. Cert devine faptul că acesta exista 
de a înspre sfârşitul secolului II p. Chr. când apar aşezările rurale amintite. 

338 Opreanu 1998, p. 77–78, nu se aduc argumente în acest sens. 
339 Dio Cassius, LXXII, 8, 1. 
340 Piso 1993, p. 139–140. cu toată bibliografia şi interpretare evenimentelor. 
341 Benea 2012, p. 222–235. 
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Menţiunile literare oferă indicii clare asupra faptului, că în primii ani de 
domnie ai lui Commodus, au avut loc anumite permutări de populaţie în jumătatea 
de sud a spaţiului barbar dintre Tisa şi Dunăre, poate chiar datorită unor încercări 
ale puterii romane de a forma cele două provincii din barbaricu  Sar atia şi mai 
la nord Marco annia. poziţia triburilor din spaţiul locuit în mare parte de sarmaţii 
iazigi, care au început migrarea spre sudul pungii iazige, tocmai în ideea de a se 
sustrage includerii în aceste provincii romane plănuite, a determinat şi dislocările 
altor triburi, precum cele dacice. Dificultăţile militare create în anii 180–184, când 
avem ştiri despre participarea conducerii militare a Daciei romane, trebuie să-l fi 
determinat după câtva timp pe Commodus să renunţe la proiectul tatălui său de a 
forma provincia Sar atia în teritoriul cuprins între Tisa Superioară şi Dunăre, în 
care sarmaţii iazigi formau o majoritate. u se cunoaşte cât de întinsă se dorea să 
fie provincia Sar atia, dar în mod evident fusese gândită în continuarea provinciei 
Marco annia aflată la nord de colţul Dunării înspre vest. Ca atare, nu se cunoaşte 
până unde s-ar fi extins spre sud, plănuita provincie Sar atia, până în dreptul 
Moesiei Superior, ori undeva la mijlocul distanţei, aproape de vărsarea Mureşului 
în Tisa sau la nord de aceasta. Acest lucru este greu de reconstituit  Faptul că 
sarmaţii iazigi au iniţiat spre sud migraţia lor, ajungând aproape de Mureş, ar pleda 
pentru a considera ca limita inferioară a zonei ce trebuia inclusă în provincia 
Sarmatia se afla la nord de Mureş, ca limită a viitoarei provincii. Pe de altă parte, 
este evident c  n acele o ente  sar a ii ia i i nu au utut avansa la est de Tisa  
ci s au ul u it cu teritoriul avut la dis o i ie342. 

 Ulterior, în secolul III, sub presiunea altor seminţii, triburile de sarmaţi iazigi 
sunt obligate să încerce să se stabilească în teritoriile de la est de Tisa. 

  confirmarea a migraţiei spre sud a sarmaţilor iazigi în interiorul spaţiului 
dintre Tisa si Dunăre îl reprezintă situaţia constatată în aşezarea rurală de la . 
Aşezarea se afla imediat la vest de Tisa343 în teritoriul în discuţie. Cercetările 
arheologice au constatat mai multe nivele de locuire din care primul se încheie cu 
un incendiu puternic. În aşezarea cu un pronunţat caracter sedentar agricol, dar şi 
meşteşugăresc (ateliere de olărie, prelucrarea cornului şi a metalului), se constată la 
un moment dat, în vremea lui Commodus, ascunderea unui mic depozit monetar 
format din 16 piese, care se încheie cu monede datate în anii 187–188344. El 
marchează chiar încheierea primului nivel de locuire, după care o nouă aşezare se 
va reface pe acelaşi areal în secolele III–IV, dezvoltându-se pe un întins teritoriu.  

Fără a putea avansa ipoteza unui orizont de tezaurizare în barbaricu  se 
constată în această vreme ascunderea mai multor depozite montare romane cu o 
valoare intrinsecă mică.  
                                                 

342 Benea 2012, p. 222–235. 
343 Trifunović, Pasić 2003, p. 263–288, considerată aşezare sarmatică. 
344 Farcaş, Torbag i 2008, p. 255–266. Depozitul monetar descoperit la urug (Vojvodina-Serbia) 

era format din 16 denari provenind de la adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi Commodus, 
ultimele piese din anii 187–188. 
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n spaţiul cuprins între râul Tisa şi valul median, un astfel de depozit monetar 
a fost descoperit la sa , punctul Ludo . El era format din 160 de piese din care 
ultima de la Commodus345. 

La aceste două tezaure monetare menţionate se adaugă alte câteva descoperite în 
vestul României databile în aceiaşi perioadă: ileu (jud. Bihor), în peştera Igriţa346 

al n a (jud. Bihor) încheindu-se cu două monede de la Commodus347; l eni 
(jud, Maramureş)348, u  (comitat Szabolcs-Satmar, Ungaria) localitate aflată 
la est de Tisa, a fost descoperit un mic tezaur format din 37 de denari cu monede de 
la adrian până la Commodus (cea mai recentă piesă din anul 189 p. Chr.)349. 
Aceste mici depozite monetare nu oferă, în opinia noastră, un ori ont de te auri are 
clar pentru domnia lui ommodus  Ele reprezintă doar un reflex al unei stări de 
nesiguranţă care au afectat anumite mici comunităţi rurale.  

Depozitele monetare argumentează existenţa unor evenimente militare care, 
de fapt, au condus la ascunderea unor mici depozite familiale  formate din doar 
câteva monede. 

Poate chiar ideea abandonării organizării provinciei Sarmatia să se fi format, 
în acea vreme, cândva între anii 187/189, tocmai ca urmare a presiunilor sarmatice 
de migrare spre sud şi a turburărilor create la graniţele Pannoniei Inferior, Moesiei 
Superior şi a Daciei. i ast el  opo i ia tri urilor ar are  prin sustragerea la 
integrarea n noua provincie  s  i determinat renun area la aceast  idee350. 

S-ar părea că evenimentele, care au avut loc au afectat şi provincia Dacia. 
Cert apare un lucru şi anume că, cel puţin în sectorul de sud vest al aciei  ncepe 
o locuire ormat  din o uni i i e mutate din spa iul dintre isa i un re  
Comparând descoperirile monetare din spaţiul estic al Daciei, din Moldova, unde, 
în timpul lui Commodus, sunt ascunse 14 depozite monetare substanţial mai 
numeroase decât în vestul provinciei, unde până acum se cunosc doar 5. Situaţia nu 
poate deocamdată să ofere o explicaţie mulţumitoare, întrucât nici în spaţiul dintre 
Tisa şi Dunăre, în mediul considerat eronat Sarmatic la acea vreme, numărul lor nu 
este important. 

Câteva n lu ii eli ina e pot fi formulate punctual: în urma războaielor 
marcomanice, romanii au trebuit să renunţe la politica lor, prin care de-a lungul 
frontierei de vest a Daciei,în faţa valului median să existe o terra deserta până la 
Tisa, lucru impus încă de la cucerirea romană. Aşezări rurale au fost constatate 
arheologic deocamdată, de abia spre sfârşitul secolului II, ceea ce confirmă această 
ipoteză. Acceptarea unei astfel de situaţii trebuie să fi fost determinată tocmai de 
presiunea unor triburi, precum cele sarmatice, care au dislocat la rândul lor alte 
                                                 

345 Bori -Bres ovi , Crnobrnja 2005, p. 9. 
346 Săşianu 1980, p. 140. 
347 Vida 2006, p. 657–660. 
348 Stanciu 1992, p. 181. 
349 arcaş, Torbagyi 2008, p. 261. 
350 Benea 2011a, passim. 
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un moment dat, în vremea lui Commodus, ascunderea unui mic depozit monetar 
format din 16 piese, care se încheie cu monede datate în anii 187–188344. El 
marchează chiar încheierea primului nivel de locuire, după care o nouă aşezare se 
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342 Benea 2012, p. 222–235. 
343 Trifunović, Pasić 2003, p. 263–288, considerată aşezare sarmatică. 
344 Farcaş, Torbag i 2008, p. 255–266. Depozitul monetar descoperit la urug (Vojvodina-Serbia) 

era format din 16 denari provenind de la adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi Commodus, 
ultimele piese din anii 187–188. 
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345 Bori -Bres ovi , Crnobrnja 2005, p. 9. 
346 Săşianu 1980, p. 140. 
347 Vida 2006, p. 657–660. 
348 Stanciu 1992, p. 181. 
349 arcaş, Torbagyi 2008, p. 261. 
350 Benea 2011a, passim. 



 78 

seminţii locale celto-pannonice şi dacice ce locuiau acest teritoriu, asemenea 
aşezării de la urug. Acceptarea stabilirii unor comunităţi dacice a fost consemnată 
în mentalitatea epocii ca un eveniment important, din moment ce Dio Cassius o 
menţionează în vremea legatului Severianus în anii 180–182351. 

U U  C   U    

p i i   1 1  C  11 17   11 1  
i  1   n  . Războiul civil declanşat 

prin uciderea lui Commodus a fost urmat de pro-clamarea mai multor împăraţi de 
către armată. Evenimentele militare si politice astfel pornite au coincis în final cu 
lupta între trei pretendenţi (după uciderea lui Pertinax şi Didius Iulianus): Clodius 
Albinus, Septimius Severus, Pescennius iger. Sorţi de izbândă a avut Septimius 
Severus, un general originar din Leptis Magna (Africa) sprijinit de armata provinciilor 
dunărene şi ridicat la tron în anul 193. Rând pe rând, prin două campanii victorioase 
Septimius Severus a reuşit să elimine pe ceilalţi pretendenţi. În anii 193–195, armata 
celor trei provincii Dacia l-a sprijinit de la început pe noul împărat în ascensiunea sa 
la putere. 

În campania împotriva lui Pescennius iger, efectivele care formau corpul 
expediţionar din Dacia au fost incluse în cel al provinciei Moesiei Inferior aflat sub 
comanda lui L. Marius Maximus, legatul legiunii I Italica, în calitate de 352. 

În anul 196, o e illatio Daciscar m formată de trupele provinciei participă 
la campania împotriva lui Clodius Albinus, în allia şi este implicată în bătălia 
decisivă de la Lugdunum, din 19 februarie 197. Ea era condusă de i  la i s 

la ia s având calitatea de praeposit s353. 
Între anii 197–199, un alt corp expediţionar format din trupele Daciei, 

menţionat într-o inscripţie cu numele de e illatio Dacor m art ica  condus de  
 li s ori t ia s354, participă la campania din rient a lui Septimius Severus 

împotriva parţilor. Comandantul va fi decorat pentru faptele sale cu o coro a 
m ralis, asta p ra şi un e ill m de argint. 

Primul guvernator al Daciei în timpul lui Septimius Severus a fost  reli s 
olli s ere ti ia s (191–194 195). Activitatea sa a început încă din timpul lui 

Commodus355, judecând după inscripţiile ridicate pentru acest demnitar.  
                                                 

351 ricum, prezenţa unor comunităţi dacice noi nu apare identificată arheologic până acum pe 
teritoriul provinciei Dacia. Pe de altă parte, materialul ceramic de factură dacică descoperit în 
aşezările din faţa provinciei Dacia prezintă anumite elemente de decor, de formă şi pastă mai 
rudimentară care sugerează această observaţie. 

352 CIL,VI, 1450. 
353 CIL, III, 905 (Potaissa), CIL,VIII, 7978 (Rusicade)  IDRE, II, 441. 
354 CIL,III, 1193  IDR, III, 5, 542. 
355 Piso 1993, p. 145–146. 

 79

n anul 194, la conducerea Daciei ajunge legatul . ep i i s e a (194/195–
197), fratele împăratului. Prezenţa sa trebuie să fi influenţat pozitiv viaţa provinciei 
din acea perioadă. Armata era mult slăbită prin participarea celor două eşaloane în 
campaniile împotriva lui Pescennius iger şi Clodius Albinus. Pe de altă parte, în 
anul 196, descoperirile monetare de tezaure oferă un indiciu asupra unei stări de 
nesiguranţă în provincie. Mai multe tezaure au fost descoperite la Lujerdiu (jud. Cluj), 
Alecuşi (jud. Alba), pia Traia a ar ize e sa, Lonea şi Băiţa (jud. unedoara)356 
dovedind o stare de nesiguranţă în centrul provinciei Dacia. 

n aceiaşi perioadă se înscrie şi un tezaur de 43 de monede descoperit la 
Timişoara, cuprinzând monede de la împăraţii Vitellius şi până la Septimius Severus 
(Iulia Domna), alături de câteva monede republicane357. Acest din urmă depozit 
monetar reflectă o stare de nelinişte în lumea barbară din spaţiul de sud-vest al 
Daciei, cauzat de posibile presiuni barbare în această parte a sectorului. 

Dio Cassius, LXXV, 3, 1 relatează despre un posibil atac în anul 196, al unor 
sciţi  din estul Daciei, dar care în final nu s-a mai produs. 

ntre anii 197–199, Septimius Severus va organiza o nouă campanie împotriva 
parţilor. La întoarcere din acest război Septimius Severus va inspecta fortificaţiile 
din sectorul Porţilor de ier dispunând în principal refacerea fortificaţiilor 
principale de pe malul de sud la Dunării, ceea ce denotă necesitatea supravegherii 
mult mai atente a navigaţiei pe Dunăre. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul 
detaşamentelor legiunii a VII-a Claudia. Descoperirile de ştampile provenind de la: 
Rama, ppae, o ae ( ezava), a , Boljetin-Ravna, Ta ia a, Tra s ier a ( ), 
o es etc. dovedesc acest lucru. La or rii, ştampile ale legiunii a VII-a 

Claudia au fost descoperite fără o posibilitate de datare mai riguroasă, în afară de 
cadrul larg al secolelor II–III la Pojejena358, Moldova ouă – gaşul Băieşului – în 
exploatarea minieră359, Gornea360, Drobeta etc.361. 

Vizita împăratului la Viminacium, la fiecare întoarcere după campaniile din 
rient este un indiciu al atenţiei acordate acestui sector de frontieră. 

 

idelitatea trupelor din Dacia faţă de noul împărat a marcat pozitiv ulterior, 
viaţa provincialilor şi chiar a trupelor din provincie. Astfel, în timpul legatului  
. ep i i s e a, sau la puţin timp după aceasta, prin legatul . e i s r s 

(198–199) au loc schimbări importante în structura urbană a Daciei. Mai multe 
aşezări precum: Ap , robe a, o aissa devin o o iae iar alte aşezări de tip 
i i i i ares precum: oro iss , Tibis ier a, poate şi A pe  şi a abae 

                                                 
356 Suciu 2000, p. 87–89. 
357 Suciu 2000, p. 87. 
358 Gudea 2001, passim. 
359 Benea 2007, p. 537–554. 
360 Benea 1983, p. 57–60. 
361 Benea 1983, p. 57–60. 



 78 

seminţii locale celto-pannonice şi dacice ce locuiau acest teritoriu, asemenea 
aşezării de la urug. Acceptarea stabilirii unor comunităţi dacice a fost consemnată 
în mentalitatea epocii ca un eveniment important, din moment ce Dio Cassius o 
menţionează în vremea legatului Severianus în anii 180–182351. 

U U  C   U    

p i i   1 1  C  11 17   11 1  
i  1   n  . Războiul civil declanşat 

prin uciderea lui Commodus a fost urmat de pro-clamarea mai multor împăraţi de 
către armată. Evenimentele militare si politice astfel pornite au coincis în final cu 
lupta între trei pretendenţi (după uciderea lui Pertinax şi Didius Iulianus): Clodius 
Albinus, Septimius Severus, Pescennius iger. Sorţi de izbândă a avut Septimius 
Severus, un general originar din Leptis Magna (Africa) sprijinit de armata provinciilor 
dunărene şi ridicat la tron în anul 193. Rând pe rând, prin două campanii victorioase 
Septimius Severus a reuşit să elimine pe ceilalţi pretendenţi. În anii 193–195, armata 
celor trei provincii Dacia l-a sprijinit de la început pe noul împărat în ascensiunea sa 
la putere. 

În campania împotriva lui Pescennius iger, efectivele care formau corpul 
expediţionar din Dacia au fost incluse în cel al provinciei Moesiei Inferior aflat sub 
comanda lui L. Marius Maximus, legatul legiunii I Italica, în calitate de 352. 

În anul 196, o e illatio Daciscar m formată de trupele provinciei participă 
la campania împotriva lui Clodius Albinus, în allia şi este implicată în bătălia 
decisivă de la Lugdunum, din 19 februarie 197. Ea era condusă de i  la i s 

la ia s având calitatea de praeposit s353. 
Între anii 197–199, un alt corp expediţionar format din trupele Daciei, 

menţionat într-o inscripţie cu numele de e illatio Dacor m art ica  condus de  
 li s ori t ia s354, participă la campania din rient a lui Septimius Severus 

împotriva parţilor. Comandantul va fi decorat pentru faptele sale cu o coro a 
m ralis, asta p ra şi un e ill m de argint. 

Primul guvernator al Daciei în timpul lui Septimius Severus a fost  reli s 
olli s ere ti ia s (191–194 195). Activitatea sa a început încă din timpul lui 

Commodus355, judecând după inscripţiile ridicate pentru acest demnitar.  
                                                 

351 ricum, prezenţa unor comunităţi dacice noi nu apare identificată arheologic până acum pe 
teritoriul provinciei Dacia. Pe de altă parte, materialul ceramic de factură dacică descoperit în 
aşezările din faţa provinciei Dacia prezintă anumite elemente de decor, de formă şi pastă mai 
rudimentară care sugerează această observaţie. 

352 CIL,VI, 1450. 
353 CIL, III, 905 (Potaissa), CIL,VIII, 7978 (Rusicade)  IDRE, II, 441. 
354 CIL,III, 1193  IDR, III, 5, 542. 
355 Piso 1993, p. 145–146. 

 79

n anul 194, la conducerea Daciei ajunge legatul . ep i i s e a (194/195–
197), fratele împăratului. Prezenţa sa trebuie să fi influenţat pozitiv viaţa provinciei 
din acea perioadă. Armata era mult slăbită prin participarea celor două eşaloane în 
campaniile împotriva lui Pescennius iger şi Clodius Albinus. Pe de altă parte, în 
anul 196, descoperirile monetare de tezaure oferă un indiciu asupra unei stări de 
nesiguranţă în provincie. Mai multe tezaure au fost descoperite la Lujerdiu (jud. Cluj), 
Alecuşi (jud. Alba), pia Traia a ar ize e sa, Lonea şi Băiţa (jud. unedoara)356 
dovedind o stare de nesiguranţă în centrul provinciei Dacia. 

n aceiaşi perioadă se înscrie şi un tezaur de 43 de monede descoperit la 
Timişoara, cuprinzând monede de la împăraţii Vitellius şi până la Septimius Severus 
(Iulia Domna), alături de câteva monede republicane357. Acest din urmă depozit 
monetar reflectă o stare de nelinişte în lumea barbară din spaţiul de sud-vest al 
Daciei, cauzat de posibile presiuni barbare în această parte a sectorului. 

Dio Cassius, LXXV, 3, 1 relatează despre un posibil atac în anul 196, al unor 
sciţi  din estul Daciei, dar care în final nu s-a mai produs. 

ntre anii 197–199, Septimius Severus va organiza o nouă campanie împotriva 
parţilor. La întoarcere din acest război Septimius Severus va inspecta fortificaţiile 
din sectorul Porţilor de ier dispunând în principal refacerea fortificaţiilor 
principale de pe malul de sud la Dunării, ceea ce denotă necesitatea supravegherii 
mult mai atente a navigaţiei pe Dunăre. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul 
detaşamentelor legiunii a VII-a Claudia. Descoperirile de ştampile provenind de la: 
Rama, ppae, o ae ( ezava), a , Boljetin-Ravna, Ta ia a, Tra s ier a ( ), 
o es etc. dovedesc acest lucru. La or rii, ştampile ale legiunii a VII-a 

Claudia au fost descoperite fără o posibilitate de datare mai riguroasă, în afară de 
cadrul larg al secolelor II–III la Pojejena358, Moldova ouă – gaşul Băieşului – în 
exploatarea minieră359, Gornea360, Drobeta etc.361. 

Vizita împăratului la Viminacium, la fiecare întoarcere după campaniile din 
rient este un indiciu al atenţiei acordate acestui sector de frontieră. 

 

idelitatea trupelor din Dacia faţă de noul împărat a marcat pozitiv ulterior, 
viaţa provincialilor şi chiar a trupelor din provincie. Astfel, în timpul legatului  
. ep i i s e a, sau la puţin timp după aceasta, prin legatul . e i s r s 

(198–199) au loc schimbări importante în structura urbană a Daciei. Mai multe 
aşezări precum: Ap , robe a, o aissa devin o o iae iar alte aşezări de tip 
i i i i ares precum: oro iss , Tibis ier a, poate şi A pe  şi a abae 
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357 Suciu 2000, p. 87. 
358 Gudea 2001, passim. 
359 Benea 2007, p. 537–554. 
360 Benea 1983, p. 57–60. 
361 Benea 1983, p. 57–60. 
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de la A ulu  primesc statutul de unici ia. Chiar dacă, organizarea administrativă 
a Daciei nu suferă schimbări sesizabile, în interiorul provinciilor apariţia noilor 
oraşe va duce la formarea unor structuri noi în fiecare din aceste provincii prin 
formarea teritoriilor urbane. Acest lucru va diminua în primul rând pe cel al Ulpiei 
Traiana Sarmizegetusa, care se întindea până aproape de Dunăre. 

Territoriu  în accepţiunea antică reprezenta conform definiţiei lui Pomponius 
( i estae L, 16, 239, 8) următoarele: Territoriu  est universitas a roru  intra 
ines cuius ue civitatis  uod a istratus eius loci intra eos ines terrendi id est 

su ovendi ius abent  adică ...territoriu  desi nea  totalitatea nturilor 
terenurilor  n interiorul rani elor oric rui ora  entru c  n interiorul acestor 

li ite  a istra ii au dre tul s  s erie  adic  s  nde rte e ul i ea 362. Limitele 
aşezării erau sub protecţia divină ale zeilor upiter Terminus şi Silvanus363. 

Teritoriul rural al unui oraş nu cuprindea aşezările vicane militare, care, încă 
din faza de început a existenţei lor, primesc un teritoriu pe care se stabilesc alături 
de unitatea militară din castru roman (de pildă: Tibiscu , Micia, Praetoriu  etc.). 
Acest areal redus ca întindere explică şi dezvoltarea lor economică cu un pronunţat 
caracter meşteşugăresc, negustoresc şi nu agricol364. 

În sud-vestul Daciei s-au format două oraşe: Tibiscu  şi ierna. Lipsa unor 
cercetări de amploare ne fac să presupunem doar anumite repere asupra întinderii 
teritoriului rural al celor două oraşe şi ale istoriei lor. 

Tibiscu  ( upa, jud. Caraş Severin). udecând după aria de răspândire a unor 
ştampile produse pe teritoriul oraşului putem presupune că din teritoriul oraşului 
făceau parte aşezări şi ferme rurale (precum: Iaz, Caransebeş, Petroşniţa, Criciova, 
Sacu, Brebu, Sânnicolaul Mare, Zăgujeni)365. Limitele teritoriului municipal l-ar fi 
format în sud – Porţile de Fier ale Transilvaniei, la nord  cursul râului Mureş( ), 
Ramna la vest, şi un teritoriu de cca. 30 km spre est366. Tibiscum apare în această 
perioadă ca o aşezare importantă din punct de vedere economic în care funcţionau 
câteva filiale ale unor corporaţii centrale, cum ar fi în primul rând cea privind 
exportul de sare sau de administrare a păşunilor în timpul lui C. Iulius Valentinus, 
la en al municipiului (cândva la sfârşitul secolului II – începutul secolului III)367. 

ierna ( rşova veche, jud. Mehedinţi). Informaţii în acest sens nu există, de 
aceea putem doar avansa anumite presupuneri asupra întinderii teritoriului oraşului: 
la est până la limitele coloniei Drobeta, neprecizate în această parte, spre vest linia 
aşezărilor dispuse de-a lungul Dunării până aproape de Moldova ouă, iar spre 
nord până la Slatina Timiş, judecând după o inscripţie descoperită aici368. 
                                                 

362 Leveau 1993, p. 463–464. 
363 Leveau 1993, p. 467. 
364 Sommer 1988, 622–627; Ardevan 1998, p. 69–70. 
365 Benea 2005, p. 151–154. Eronată introducerea aici a unor centre miniere ca de pildă Bocşa, 

Berzobis, Ciclova Română etc., care erau arondate unui district minier şi prin aceasta erau supuse 
direct conducerii provinciale. 

366 Benea 2005, p. 151–154. 
367 IDR, III, 1, 139. 
368 IDR, III, 1, 118. 
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Un istrict minier îngloba probabil aşezările aflate în zona muntoasă a Banatului 
care avea o organizare distinctă, dependentă de autoritate centrală administrativă a 
Daciei Apulensis. Sediul central al acestuia era la Moldova Nouă, udecând după 
descoperirile de până acum. 

 Limitele teritoriului roman în această parte a provinciei rămân deocamdată 
neschimbate, bazate pe a u me ian ce străbate întregul sector de la Dunăre până 
la Mureş. Importanţa economică a acestui segment al Daciei romane o reprezintă 
bogăţia resurselor sale minerale fier, cupru argint, aur etc. , care au contribuit la 
dezvoltarea corespunzătoare a aşezărilor locale. Importante sunt însă, centrele 
economice meşteşugăreşti dezvoltate în vici militari de pe lângă castrele auxiliare, 
cum ar fi de pildă  la Micia, Mehadia, Po e ena, Teregova poate şi Vărădia  etc.  

 Pe de altă parte, încă de la venirea la putere în anul 193, Septimius Severus a 
trecut la schimbări profunde în rândul armatei. În primul rând, cohortele pretoriene 
sunt de acum recrutate din elementele cele mai dotate şi fidele din legiunile 
provinciilor dunărene, iar e uites sin u ares care formează garda călare imperială, 
din trupele auxiliare ale aceloraşi provincii romane. Acest lucru a favorizat pătrunderea 
unor elemente dacice în cadrul acestor trupe atestate epigrafic la oma369. Măsurile 
cu caracter militar au dublat practic efectivele militare ale oraşului oma asigurând 
o pavăză pentru Curtea imperială a Severilor. Pentru mediul provincial al Daciei, 
această politică va contribui la ridicarea unor elemente din rândul populaţiei autohtone, 
care vor pătrunde în mediul ofiţerilor de carieră romani. Pe de altă parte, cu 
Septimius Severus se introduce o strategie nouă de apărare, prin care fiecare sector 
al frontierei romane trebuia să şi acopere propriile nevoi. În teritoriul vecin Daciei 
se conturează o apropiere de provincia sud-dunăreană Moesia Superior, care, în 
cazul unui pericol, intervenea cu vexillaţii ale unor legiuni în spaţiul de sud-vest şi 
sud-carpatic.  

cta ius u ianus 200–202 203  este legatul Daciei atestat mai ales prin 
mai multe inscripţii. În timpul său, la Tibiscum a avut loc refacerea templului lui 
Apollo, distrus de vechime370, apoi şi în castrul de la Bumbeşti au loc lucrări de 
refacere371. Mai multe monumente îl omagiază pe Apollo la otaissa m e um şi
ermisara372. 

C  u ius a us, legatul provinciei Dacia între anii 205 206–207373 este amintit 
prin două epigrafe ridicate pe teritoriul Banatului, la Voislova şi Băile Herculane, 
închinate lui Marte şi respectiv lui Hercules, pentru sănătatea împăraţilor Severi. În 
ambele inscripţii sunt invocaţi împăraţii Septimius Severus şi Caracalla374, ceea ce 
asigură o datare a monumentelor în anii 198–206 207.  

Cam în această vreme o inscripţie menţionează o comasare de trupe auxiliare 
pe linia Mureşului. Conţinutul textului epigrafic pierdut astăzi este deosebit de 
                                                 

369 Cităm selectiv  ID E, I, 50  CIL, VI, 3191  56  CIL, VI, 3238  54  CIL, VI, 3234  61  
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de la A ulu  primesc statutul de unici ia. Chiar dacă, organizarea administrativă 
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direct conducerii provinciale. 

366 Benea 2005, p. 151–154. 
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Un istrict minier îngloba probabil aşezările aflate în zona muntoasă a Banatului 
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interesant prin invocaţia sa către I M. Monumentul a fost descoperit la Micia375. 
Deşi textul inscripţiei este parţial păstrat, numele câtorva unităţi apar clar redate, 
astfel: ala  atavoru  (Războieni); ala  Ca a onu  (Micia) sub comanda lui 
Iulius Terentianus; cohortele:  Sa ittarionu  (Drobeta),  indelicoru  (Tibiscum)   

 lavia Co a enoru  (Micia),  Al inoru  (Sărăţeni)  Nu erus Mauroru  
Tibiscensiu  Nu erus er anicianoru  ( răştioara de Sus), Nu erus Ca estroru  
(sediu necunoscut) comandate de prefectul lui cohors II Flavia Commagenorum al 
cărui nume nu s-a păstrat.  

În anii 208–210, la conducerea Daciei se afla legatul consular C. ulius 
Ma i inus376, apoi între anii 211–212, l. Postu us377. 

. Marius Per etuus (212 213–215 )378 este legatul Daciei, care preia această 
funcţie după ce avusese una similară în Moesia Superior. Prezenţa sa în provincie 
se face remarcată prin mai multe inscripţii ridicate cu ocazia vizitei împăratului 
Caracalla în provincia Dacia. Această problematică a trezit un interes deosebit între 
cercetătorii români şi a fost tratată mai demult de prof. M. Macrea379, A. Bodor380, 
iar recent de Popescu Sabin381 etc. 

Ridicat la tron împreună cu fratele său, eta, în anul 211, împăratul Caracalla 
se va impune la conducerea Imperiului ca singur principe în 212, după uciderea 
fratelui său, eta. 

Caracalla va iniţia pregătirile pentru o campanie în rient împotriva parţilor. 
Împăratul va pleca din Italia trecând prin peninsula Balcanică spre B zantium, 
pentru a trece apoi în Asia Mică. Cu acest ocazie se pare că împăratul a ajuns să 
viziteze şi Dacia, deşi informaţii directe în acest sens lipsesc. În schimb, numărul 
monumentelor onorifice şi votive ridicate pentru Caracalla şi mama sa, Iulia 
Domna este impresionant. Ele dovedesc pregătirea vizitei imperiale care urma să 
aibă loc după multe decenii după cea presupusă a lui adrian. Inscripţiile menţionează 
reparaţii ale unor drumuri importante382, alături de lucrări la refacere ale unor 
castre, monumente publice (temple) precum cele de la Micia, Porolissum Inlăceni, 
Căşeiu, Tibiscum, care demonstrează pregătiri deosebite pentru vizita imperială383. 
Dar se păstrează şi invocaţii cu caracter particular ale unor civili din serviciul 
public sau din armată. care invocă familia imperială în dedicaţiile lor. 

M. Macrea presupunea că vizita împăratului în Dacia a avut loc ca urmare a 
unor pericole externe ce ameninţau nordul provinciei. 

Într-un alt studiu, A. Bodor ajungea la concluzia că, de fapt, împăratul a 
efectuat două călătorii în Dacia: prima în anul 213 şi o a doua în anul 214, pe când 

                                                 
375 IDR, II, 3, 77. 
376 Piso 1993, p. 166–168; Petolescu 2002, p. 34. 
377 Piso 1993, p. 168–169; Petolescu 2002, p. 34. 
378 Piso 1993, p. 176; Petolescu 2002, p. 34. 
379 Macrea 1957, p. 240–241. 
380 Bodor 1974, p. 39–48; recent şi de Popescu 2011, p. 53–64. 
381 Popescu 2011, p. 53–64. 
382 Macrea 1957, p. 240. 
383 Macrea 1957, p. 240–241. 
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se îndrepta spre Orient384. Prima vizită cea din anul 213, ar fi fost determinată de 
posibile pericole externe care s-au semnalat la graniţele de nord ale Daciei.  

Izvoarele literare sunt destul de confuze în acest sens, dar apare evident că au 
existat şi anumite conflicte cu dacii liberi, care au fost obligaţi să predea ostatici 
romanilor în urma evenimentelor, după cum rezultă dintr-o informaţie antică ulterioară 
morţii lui Caracalla385. În această vreme sunt însă cunoscute conflicte cu neamurile 
germanice în faţa Pannoniei386. 

Vizita din anul 214, în Dacia a fost făcută de Caracalla însoţit de mama sa. 
Intrarea în provincie a trebuie să fi avut loc probabil pe podul de la Drobeta şi a 
continuat apoi pe drumurile principale până la oro issum. Pledează pentru aceasta 
o inscripţie ridicată la Diana pentru Caracalla şi mama sa Iulia Domna, în numele 
lui arius er etuus de către un ma ister al icus-ului de la Diana 387. 

O inscripţie îi este închinată împăratului Caracalla în templul lui Apollo de la 
Tibiscum388, ceea ce indică drumul urmat de suita imperială prin defileul Timiş – 
Cerna pornind de la Dunăre, spre capitala provinciei. Ar însemna că deplasarea s-a 
efectuat pe Dunăre, până la podul de la Drobeta şi de acolo pe uscat mai departe 
spre interiorul provinciei, sau dimpotrivă debarcarea s-a făcut la Dierna prin 
trecerea Dunării. 

Drumul este eşalonat prin mai multe inscripţii puse în diferite aşezări sau 
castre până la oro issum, unde împăratul şi mama sa au beneficiat de monumente 
şi statui oro issum, Buciumi . Monumente închinate de armată au fost ridicate la  
u um m e um ia raiana otaissa, Ilişua, Inlăceni, Căşeiu, şi  e iam 

Băile Herculane  şi i iscum în sud-vestul Daciei. Această vizită se încadra în 
măsurile luate de inspectare a castrelor şi a situaţiei căilor de comunicaţie. 

Se pare că o stare de nesiguranţă exista la frontiera de nord a provinciei. Aici, 
la oro issum, Caracalla invitase pentru tratative pe regele uazilor, abriomarus 
care din ordinul său a fost ucis în faţa sa pentru trădare. Prezenţa împăratului în 
provincie a fost apreciată ca o inspecţie, în final, dar care s-a încheiat cu selectarea 
unor trupe pentru armata de campanie din Orient. 

Vizita a determinat şi acordarea, pentru un număr impresionant de trupe 
auxiliare alături de cele două legiuni XIII emina, V Macedonica  a apelativului 
de ntoniniana pentru fidelitate faţă de împărat. Trebuiesc amintite şi patru unităţi 
din sud-vestul provinciei  cohors in e icorum i iscum , cohors a ittariorum 
Dro eta , a a is anorum Cam a onum icia  şi Cohors a orum
Po e ena 389. Din aceste unităţi s-a făcut o selecţie pentru corpul expediţionar care 

l-a însoţit pe împărat în campania din Orient. Detaşamentele din Dacia vor reveni 
în provincie de abia după moartea împăratului şi ridicarea la tron a lui Macrinus 
217–218 . 

                                                 
384 Bodor 1974, p. 39–42. 
385 Dio Cassius , LXXVIII , 27, 5. 
386 M cs  1974, p. 198–200. 
387 Mirkovi  1977, p. 444. 
388 Piso, ogozea 1985, 214–218. Inscripţia era incizată pe o placă rotundă de marmoră dând 

aspectul unui c i eus  
389 Benea 1997, p. 127–128. 
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După . Marius Per etuus, la conducerea celor trei Dacii va fi numit un legat 
consular în persoana lui C. ulius Se ti ius Castinus amintit în trei inscripţii votive 
provenind de la Apulum, Porolissum şi Bumbeşti390. Activitatea sa nu este prea 
bine cunoscută. El a fost retras din funcţie fiind considerat fidel şi prieten al lui 
Caracalla şi înlocuit de împăratul , cu legatul Marcius Claudius A ri a 
(217–218), personaj de origine modestă ridicat la rangul senatorial de către noul 
împărat. El ar fi preluat noua provincie dar după o scurtă perioadă în care a înlocuit 
pe legatul Pannoniei Inferior. Se presupune, că a condus concomitent Dacia 
împreună cu Moesia Inferior pentru o scurtă vreme391.  

Potrivit unei informaţii din Dio Cassius (L VIII, 27, 5): ...dacii ustiir  o 
arte din acia ob inur  ostaticii  e care i luase de la ei Caracalla ca lo  al 

alian ei... . u apare foarte clar teritoriul în discuţie care a putut fi afectat cu 
ocazia acestor evenimente. Se presupune că este vorba de un puternic grup de daci 
din preajma nord-vestului Daciei, care în acea vreme locuiau până în preajma 
Pannoniei Inferior392.  

După moartea lui Caracalla, dacii liberi nu s-au mai considerat obligaţi să 
respecte tratatul încheiat anterior şi, ca atare, au revendicat restituirea ostaticilor. 
Domnia foarte scurtă a lui Macrinus nu a lăsat urme distincte în existenţa Daciei, 
altele faţă de cele amintite mai sus; la fel domnia lui  (218–222), 
împăratul care a urmat pentru o scurtă vreme. El a fost urmat de vărul său 

 (222–235), împăratul care va încheia dinastia Severilor. Domnia sa 
reprezintă o perioadă de linişte pentru provincia Dacia. Capitala Daciei, Ulpia Traiana 
primeşte titlul de Metro olis.  

Perioada mai bine cunoscută a Daciei se remarcă în timpul legatului consular 
asdius o itianus, când mai multe inscripţii sunt ridicate în cinstea familiei 

imperiale în numele său, la l ia Traiana, Ilişua, Râşnov şi Praetoriu  (Mehadia). 
În general, începând de acum informaţiile asupra unor magistraţi superiori ai statului, 
precum legaţi consulari sunt mult mai puţine. Astfel, pentru Dacia nu sunt cunoscuţi 
decât doi fără posibilitatea de precizare clară a anilor de activitate în provincie. 

Primul legat consular din timpul împăratului a fost Ti. Pollienus Aus e  
(222–235) atestat prin mai multe inscripţii descoperite însă în afara Daciei393. 
Datarea carierei legatului Iasdius Domitianus nu ne oferă nici un reper cronologic 
ferm al prezenţei sale în Dacia ( –235)394. Este posibil că serviciul său în Dacia să 
se încheie chiar în anul 235, odată cu venirea la tron a împăratului 

. Presupunem acest lucru, întrucât pe toate inscripţiile, care îi menţionează 
numele, acesta a fost martelat, indiciu că a suferit da natio e oriae. 

În timpul lui Severus Alexander nu sunt menţionate evenimente militare 
deosebite, deşi în sud-vestul Daciei două tezaure monetare se datează cam în 
aceeaşi perioadă: primul descoperit la Micia, era format din 2090 de piese din care 
                                                 

390 IDR,II, 175 (Bumbeşti); AE, 1980, 755 (Porolissum); IDR, III, 5, 71 (Apulum); vezi si Piso 
1993, 178–182. 

391 Dio Cassius , L VIII, 13, 2; Piso 1993, p. 182–186. 
392 La Brigetio apare un soldat M. Ulpius Celerinus inter re  acoru  in legiunea I Adiutrix 

( prean 1996, p. 83–85 cu bibliografia). 
393 Piso 1993, p. 186–192. 
394 Piso 1993, p. 192–196. 
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cele mai timpurii de la ero, iar cele mai recente de la Severus Alexander datând 
din anii 228–231 p. Chr395, iar al doilea tezaur, descoperit mai de mult, provine de 
la Ad Mediam (Băile erculane) şi se încheie cu monede din anul 230 p. Chr.396. 
Un alt tezaur apropiat de zona Mureşului, cel de la Tisa, se încheie cu o monedă 
din anul 229397.  

Un mic depozit monetar a fost descoperit în anul 1967, în imediata apropiere 
a castrului de la Micia. El era format din 15 denari cuprinzând monede de la tho (1), 
Vespasian (1), adrian (1), Antoninus Pius (1), Marcus Aurelius (1), Septimius 
Severus (2), Caracalla (2), Geta (1), Macrinius (19), eliogabal (2), Iulia Maesa (1), 
Severus Alexander (1)398. 

După cum se observă toate depozitele au date apropiate în timp, dar şi ca 
areal, ceea ce ar sugera tocmai în acest sector o posibilă stare de nelinişte determinată 
poate chiar de plecare unor trupe din provincie pentru campania din rient, lucru 
care putea determina posibile ameninţări barbare în zonă, pe care izvoarele literare 
nu le-au mai menţionat. 

 n anul 231, Severus Alexander însoţit de mama sa Iulia Mammaea au trecut 
prin provinciile balcanice în drum spre rient, de unde se va recruta o parte din 
armata de campanie pentru războiul cu parţii. n iarna anului 231/232, împăratul se 
va ocupa de organizarea campaniei. 

erodian, VI, 4 aminteşte faptul că armata de campanie pentru rient a fost 
recrutată din Illyria.  

i din Dacia au fost selectate unităţi care au fost incluse în armata de campanie. 
Problema care se pune este aceea a identificării trupelor participante la campanie, 
dacă este posibil. Una din posibilităţi ar putea fi epitetul imperial acordat în Dacia 
pentru puţine trupe, trebuie să recunoaştem. 

Singurele indicii sau informaţii în acest sens ni le oferă inscripţiile care se 
evidenţiază prin apelativele imperiale acordate trupelor din Dacia, de e eria a 
(224–230) acordat pentru legiunile a V-a Macedonica şi a XIII-a Gemina399 şi acela 
de e eria a A e a ria a acordat următoarelor trupe auxiliare: a a ro o ia a 
(Ilişua)400; o ors e a ar rae ori (Mehadia)401, o ors i e i or

i a e si A e a ria a (Râşnov)402. Datarea acordării celui de al doilea epitet 
imperial de A e a ria a sau e eria a A e a ria a este remarcabilă întrucât 
pentru toate cele trei a i ii de la Ilişua, Mehadia şi Tibiscum, Cumidava inscripţiile cu 
acelaşi text au fost puse concomitent, de către legatul celor trei provincii dacice, 
                                                 

395 Suciu, 2000, p. 61 depozit monetar descoperit în anul 1966, undeva la sud-est de castrul de 
la Micia. 

396 Suciu, 2000, p. 133–134. 
397 Suciu, 2000,p. 133–134. 
398 Suciu, 2000, p. 61. n anul 1968 , cu ocazia lucrărilor la termocentrală a fost descoperit un 

vas de bronz cu un număr neprecizat de monede de argint, din care s-au recuperat 5 piese, cea mai 
recentă provine de la eliogabal, fără a se putea susţine că depozitul s-a încheiat cu piese din timpul 
acestui împărat (Suciu, 2000,p.46). 

399 A , 1957, 329 (Căşei); CIL, III, 1019, 1020 (Apulum); CIL, VI, 32748 (Roma); IDR, III/2, 
113 (Ulpia Traiana); itz 1983, passim. 

400 CIL, III, 797, 798. 
401 IDR, III, 1, 76. 
402 IDR, III, 4, 221, vezi Benea 2006 a, p. 693–699. 
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După . Marius Per etuus, la conducerea celor trei Dacii va fi numit un legat 
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După moartea lui Caracalla, dacii liberi nu s-au mai considerat obligaţi să 
respecte tratatul încheiat anterior şi, ca atare, au revendicat restituirea ostaticilor. 
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(222–235) atestat prin mai multe inscripţii descoperite însă în afara Daciei393. 
Datarea carierei legatului Iasdius Domitianus nu ne oferă nici un reper cronologic 
ferm al prezenţei sale în Dacia ( –235)394. Este posibil că serviciul său în Dacia să 
se încheie chiar în anul 235, odată cu venirea la tron a împăratului 

. Presupunem acest lucru, întrucât pe toate inscripţiile, care îi menţionează 
numele, acesta a fost martelat, indiciu că a suferit da natio e oriae. 

În timpul lui Severus Alexander nu sunt menţionate evenimente militare 
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cele mai timpurii de la ero, iar cele mai recente de la Severus Alexander datând 
din anii 228–231 p. Chr395, iar al doilea tezaur, descoperit mai de mult, provine de 
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(224–230) acordat pentru legiunile a V-a Macedonica şi a XIII-a Gemina399 şi acela 
de e eria a A e a ria a acordat următoarelor trupe auxiliare: a a ro o ia a 
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foarte probabil în acelaşi timp cu ocazia revenirii trupelor în Dacia sau, dimpotrivă, 
a plecării lor în rient (fapt mai puţin credibil). Acordarea epitetului de Severiana 
Ale andriana se pare, că a putut avea loc în anii 234–235403. 

În cele trei centre Tibiscu  Praetoriu  şi Ilişua au fost descoperite emisiuni 
monetare ale oraşului icaea, datând din anii 232–233 din timpul campaniei din 

rient, ceea ce constituie un indiciu care sugerează faptul că unităţile militare din 
aceste castre au participat la campanie. Monedele emise la iceea erau monede 
care au fost bătute pentru plata soldaţilor din corpul expediţionar din rient. 

În atare situaţie, pe bună dreptate am putea considera că epitetele imperiale 
ale celor trei trupe auxiliare, mai sus menţionate, au fost acordate acelor unităţi 
combatante sau unor detaşamente din rândul acestora, care au participat în rient 
la campania parthică a lui Severus Alexander. u se poate exclude posibilitatea 
prezenţei şi a altor trupe auxiliare sau a vexillaţiilor lor pentru care nu deţinem nici 
un fel de informaţii de natura epigrafică (de pildă, de la Drobeta, unde din castru 
provin 18 monede emise de oraşul din Bith nia, icaea). 

Desigur, aceasta este o ipoteză pentru care în acest moment nu deţinem alte 
argumente. Dacă informaţia este corectă, atunci efectivul din Dacia trebuie să fi 
avut în jur de 2000–2500 de soldaţi din auxilii şi, probabil, alături de vexillaţii 
legionare (cele două cohorte aveau câte 1000 de soldaţi, iar ala 500 de călăreţi). 

Asocierea monedelor de icaea (emise în timpul campaniei din rient din 
anii 232 233) constituie un punct de plecare – credem noi în identificarea prezenţei 
acestui tip de monedă în Dacia. Reîntoarcerea trupelor participante de la asemenea 
expediţii putea dura 6 luni până la 1 an, ceea ce ar conduce la precizarea circulaţiei 
lor, un timp scurt după această dată şi, implicit, ar explica numărul poate redus de 
exemplare existente în Dacia, faţă de alte provincii404. Împăratul Severus Alexander 
va fi obligat să se îndrepte spre un nou front la Mo ontiacu  (Mainz), pentru a 
lupta împotriva unor invadatori germanici. Din păcate, aici indecizia imperială în 
purtarea războiului, va revolta soldaţii.  

Moartea ultimului reprezentant la dinastiei Severilor va însemna începutul 
unei etape grele în istoria Imperiului, cunoscută sub numele de anar ia ilitar . 
Instabilitatea politică internă dublată de cea externă vor determina nu numai 
declinul economic al provinciilor romane, dar şi scăderea demografică creând o 
nesiguranţă asupra individului în sine, al comunităţii în care trăieşte şi, pe plan 
general, al fiecărei provincii în parte. Relaţiile anterioare interprovinciale nu pot 
funcţiona şi, astfel, statul nu îşi mai poate asigura resursele de bază, atât în natură 
cât şi în bani (sub formă de impozite, taxe etc.).  

-V I I I I I I I

este împăratul care ajunge la putere după 
uciderea lui Severus Alexander şi a mamei sale Iulia Mammaea în ermania, cu 
                                                 

403 Fitz 1983, passim. 
404 Benea 2006 a, p. 698–699. 
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ocazia luptelor cu alamanii405. Deşi surprinzător, dinastul nu se îndreaptă spre 
Roma, ci spre noua ameninţare reprezentată de daci şi de sarmaţi, stabilindu-şi 
sediul la ir i 406. 

Menţionarea în inscripţii407 a celor două o o i a ri p a ia de a i s 
et ar a i s a i s denotă faptul că expediţia împotriva dacilor liberi a avut 
loc în vara anului 236, întrucât deja în toamna aceluiaşi an a avut loc repararea 
unor drumuri, menţionată de doi stâlpi miliari descoperiţi la Almaşu Mare (Dacia 
Porolissensis)408 şi Copăceni, pe lt409. 

 a doua campanie a avut loc împotriva sarmaţilor aliaţi cu dacilor liberi în 
teritoriul dintre Tisa şi Dunăre şi trebuie să fi avut loc în anul 237. Locul de 
desfăşurare al evenimentelor trebuie să fi fost în partea de vest a Daciei judecând şi 
după locul de alegere al cartierului general imperial în sud-estul Pannoniei Inferior. 

Acest lucru ar confirma cele două episoade ale confruntărilor dintre romani şi 
barbari. n armata de campanie a lui Maximinus Thrax se aflau şi trupe aduse de pe 
frontul din Germania, aşa se explică mai multe inscripţii romane funerare, care 
menţionează soldaţi morţi... i e pe i io a is a be a i obii i e pe i io e
a is a etc.410. 

Trei inscripţii onorifice sunt dedicate lui Maximinus Thrax şi fiului său la 
Apulum, Porolissum şi Tibiscum411 toate având numele împăratului martelat. Sectorul 
în care trebuie să fi avut loc aceste lupte cu dacii liberi trebuie apreciat cumva în 
arealul de sud al pungii iazig, aproape de cartierul general imperial stabilit la Sirmium.  

Dacia şi armata ei au fost fidele împăratului, participând chiar la ultima campanie 
de la Aquileia care a avut ca urmarea uciderea familiei imperiale, dar şi a generalilor 
favorabili lui şi, implicit, martelarea numelor lor412. Legaţii consulari ai Daciei în 
timpul domniei sale ar fost . spi i s a i i s e er s ( )413 şi . i s 
i i ia s414.  

Existenţa celor două campanii în care legatul Daciei s-a aflat în afara provinciei 
este sugerată de cariera lui . A i s Ae ia s, menţionată de inscripţii care 
amintesc faptul că acesta a primit de două ori calitatea de a comanda toate trupele 
Daciei Apulensis (a e s bis i e praesi es), semn că legatul consular era în afara 
provinciei415. Cele două evenimente ar fi putut avea loc în anul 237 şi apoi, cu 
ocazia campaniei de la Aquileia care a dus la uciderea împăratului. 
                                                 

405 S A, Vita Maximini, passim. 
406 Benea 2001, p. 198–199. 
407 CIL, III, 10995 (Brigetio), 3728 (Intercisa), 10373 (Matrica), 10639 (Anamantia) etc. 
408 CIL, III, 8060. 
409 IDR, II, 589. 
410 CIL, III, 3360, 4857, 11691, etc. 
411 Piso 1993, p. 227–238 vezi cariera lui . Iulius Licinianus (Apulum); Toth 1978, nr. 13 

(Porolissum); IDR, III, 1, 144 (Tibiscum) inscripţie cu numele împăraţilor martelat v. Piso 1982,  
p. 225–237. 

412 Vezi discuţia la Piso 1982, p. 225–238. 
413 Piso 1993, p. 197–201; IDR, II, 19 şi 76. 
414 IDR, III, 5, 429. 
415 IDR, III, 2, 89. 
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acestui tip de monedă în Dacia. Reîntoarcerea trupelor participante de la asemenea 
expediţii putea dura 6 luni până la 1 an, ceea ce ar conduce la precizarea circulaţiei 
lor, un timp scurt după această dată şi, implicit, ar explica numărul poate redus de 
exemplare existente în Dacia, faţă de alte provincii404. Împăratul Severus Alexander 
va fi obligat să se îndrepte spre un nou front la Mo ontiacu  (Mainz), pentru a 
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-V I I I I I I I

este împăratul care ajunge la putere după 
uciderea lui Severus Alexander şi a mamei sale Iulia Mammaea în ermania, cu 
                                                 

403 Fitz 1983, passim. 
404 Benea 2006 a, p. 698–699. 
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ocazia luptelor cu alamanii405. Deşi surprinzător, dinastul nu se îndreaptă spre 
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Menţionarea în inscripţii407 a celor două o o i a ri p a ia de a i s 
et ar a i s a i s denotă faptul că expediţia împotriva dacilor liberi a avut 
loc în vara anului 236, întrucât deja în toamna aceluiaşi an a avut loc repararea 
unor drumuri, menţionată de doi stâlpi miliari descoperiţi la Almaşu Mare (Dacia 
Porolissensis)408 şi Copăceni, pe lt409. 
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este sugerată de cariera lui . A i s Ae ia s, menţionată de inscripţii care 
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405 S A, Vita Maximini, passim. 
406 Benea 2001, p. 198–199. 
407 CIL, III, 10995 (Brigetio), 3728 (Intercisa), 10373 (Matrica), 10639 (Anamantia) etc. 
408 CIL, III, 8060. 
409 IDR, II, 589. 
410 CIL, III, 3360, 4857, 11691, etc. 
411 Piso 1993, p. 227–238 vezi cariera lui . Iulius Licinianus (Apulum); Toth 1978, nr. 13 

(Porolissum); IDR, III, 1, 144 (Tibiscum) inscripţie cu numele împăraţilor martelat v. Piso 1982,  
p. 225–237. 

412 Vezi discuţia la Piso 1982, p. 225–238. 
413 Piso 1993, p. 197–201; IDR, II, 19 şi 76. 
414 IDR, III, 5, 429. 
415 IDR, III, 2, 89. 
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 De remarcat, aici o coloană votivă dedicată lui Mars Au ustus, pentru 
sănătatea unor împăraţi al căror nume a fost martelat, care a fost ridicată în castrul 
de la Tibiscum416. Deşi s-au emis mai multe ipoteze în acest sens, monumentul a 
putut fi dedicat lui Maximinus Thrax şi fiului său. Indirect, acest lucru ar sugera 
apropierea de locul evenimentelor militare la care au putut participa trupe din 
castru. Alte mărturii epigrafice provenind din sud-vestul Daciei din timpul lui 
Maximinus nu există deocamdată. 

Domnia scurtă a lui Maximinus Thrax, încheiată tragic la A uileia în anul 
238, a favorizat un nou atac barbar, probabil carpic, dinspre est împotriva Daciei şi 
Moesiei Inferior, prin Dobrogea. Informaţii doar lacunare apar în izvoarele literare417. 
Aceste probleme au fost rezolvate pe plan local de legatul consular al Moesiei 
Inferior, Tullius Meno ilus. 

oul împărat III , ales dintr-o familie senatorială nord-
africană, a fost repede acceptat la Roma de către Senat şi apoi de armată având în 
preajma sa un sfetnic credincios în persoana prefectului pretoriului Timesitheus, 
socrul său de mai târziu. Ridicarea sa la tron avea loc într-o perioadă destul de 
frământată, cu dese atacuri barbare la frontierele europene ale Imperiului, dar şi cu 
schimbări politice radicale în rient. În anul 240, la conducerea regatului parthic s-
a ridicat o nouă dinastie condusă de Sapor I, care nu numai că a atacat fruntariile 
Imperiului pătrunzând în provincia Siria, dar a atacat şi regate clientelare, precum 
Armenia, instalând la tron prinţi favorabili lui. 

De abia, în anul 242, Imperiul a iniţiat o campanie spre rient. În drum spre 
Siria, împăratul a trebuit să se oprească în Moesia Superior pentru a respinge un 
atac barbar. Mai multe tezaure monetare descoperite pe teritoriul lteniei de astăzi 
(Sâmbureşti, Vârtop, Perşani) şi aga (Transilvania) sugerează o pătrundere a 
barbarilor pe Dunăre cu corăbiile, aşa cum făceau de peste un secol418. Alungarea şi 
pacificarea barbarilor va determina continuarea drumului spre rient. Cum în Dacia 
sunt menţionate doar câteva trupe auxiliare care deţin apelativul imperial de 

ordiana, alături de legiunile a III-a emina şi a V-a Macedonica, s-ar părea  
că aceste unităţi auxiliare s-au evidenţiat în mod deosebit, respectiv: Co ors  
His anoru  (Bologa)419, co ors  His anoru  (Inlăceni)420, Co ors  Sa ittarioru  
(Drobeta)421. La acestea se adaugă două inscripţii onorifice fragmentare de la 
Tibiscu 422 şi Praetoriu 423, cu partea inferioară a monumentelor distrusă, pe care 
nu apare numele dedicantului şi pe care le atribuim unităţilor militare din castrele 
respective: poate co ors  indelicoru  sau unul din cei doi numeri de palm reni 

                                                 
416 IDR, III, 1, 144; I. I. Russu atribuie monumentul şi lui Filip Arabul şi fiului său, sau lui 

Traianus Decius şi fiul, împăraţi care au suferit da natio e oriae. 
417 SHA itae Ma i i et albini, 16, 3. 
418 Suciu 2000, p. 92–96. 
419 AE 1972, 472. 
420 IDR, III, 4, 277. 
421 IDR, II, 23. 
422 Benea 1997, p. 107–108. 
423 Benea 2008, passim. 

 89

sau mauri şi respectiv o ors e a ar . După moartea lui Gordianus al III-lea  
în rient, aducerea grabnică a trupelor înapoi din rient, făcută de noul împărat 
proclamat, ilip Arabul, a fost determinată în bună parte de apariţia unui nou 
pericol la graniţele Daciei, reprezentat de goţi şi aliaţi lor.  

Din timpul domniei lui Gordianus III este cunoscut doar un singur legat al 
Daciei, în persoana lui . i o i s ia s, menţionat de o inscripţie ridicată la 
Băile erculane pentru er es a s424. Prezenţa sa în Dacia este apreciată 
între anii 241–243425, fără a avea alte date, în afara inscripţiei menţionate, despre 
activitatea sa. 

l p rabul . oul împărat ales din rândul unei familii arabe 
bogate după încheierea grabnică a păcii cu apor I va căuta să se înapoieze cu toate 
efectivele sale spre provinciile europene, unde, la Dunărea de os, aveau loc 
mişcări de populaţii barbare, începând cam din anul 244. Acum se produce marele 
atac carpo-gotic care vizează în principal Dacia sud-carpatică ( ltenia), printr-un 
atac venit dinspre Muntenia, care a dus la distrugerea castrelor de la Săpata de os, 
Câmpulung. n urma acestor evenimente se crede că limesul transalutan a fost 
abandonat. 

Violenţa unui atac barbar se constată în teritoriul dintre iu şi lt, în partea sa 
sudică, ceea ce, implicit, ar trebui să ne îndrepte spre ideea că barbarii au atacat la 
fel ca în alte dăţi, folosindu-se de corăbii şi înaintând pe Dunărea lipsită de apărare, 
pe malul ei stâng. Surprinzător însă, acum nu se constată pătrunderi ale barbarilor 
la sud de Dunăre în provinciile Moesia Inferior şi Superior. Ele nu depăşesc de 
regulă linia de sud a fluviului. Acest lucru conduce la ideea că principala provincie 
vizată a fost Dacia. 

ntr-o scurtă informaţie din osimus, în secolul IV, apare o menţiune despre 
carpii care ...p s ia e ea ri e e s r ... 426, ceea ce confirmă această 
posibilitate. Cronologia evenimentelor militare propriu-zise este greu de reconstituit. 
Dar, în acest caz, putând fi vorba de ambele maluri ale fluviului, de un real ajutor 
este poziţionarea tezaurelor monetare ascunse cu acest prilej. 

udecând după numărul mare de tezaure monetare ascunse pe întreg teritoriul 
Daciei, 28 la număr, cea mai mare concentrare se constată în sudul lteniei de 
astăzi, dar în acelaşi timp, se observă clar direcţia de înaintare barbară pe lt şi pe 
iu spre interiorul arcului carpatic, cu intenţia vădită de atacare a centrului Daciei, 

de la Apulum427. 
Viorica Suciu într-o lucrare de analiză asupra tezaurelor monetare din Dacia 

Romană stabileşte mai multe direcţii de atac asupra provinciei: 
 pre ol o a prin trecătoarea ituz, unde se concentrează mai multe 

depozite monetare ascunse la: Ighişul ou, Band, ărănglab, Apulum V428; 

                                                 
424 CIL, III, 1573= IDR, III, 1, 66. 
425 Piso 1993, p. 203–207.  
426 osimus, I, 20. 
427 Suciu 2000, p. 136–147. 
428Suciu 2000, nr. 6, 14, 72, 74, 121.  
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 in p  n ni  p  : tezaurele din sudul Daciei Malvensis: colna, 
Moţăţei I, II, Bârca III, Belcinu, alicea Mare, Slăveni I, II, Sucidava, Tunarii. De 
aici, atacurile carpice au vizat ai tarea e a l l lt l i (vezi tezaurele ascunse de 
la Câineni, Ioneştii ovorii (jud. Vâlcea), Tunişor (jud. Sibiu), Ruşi (jud. Sibiu); 

 Apoi p in p  n: Bumbeşti- iu, Brădiceni, Slobozia, orj – loc 
necunoscut (jud. orj), ieţ-Popi (jud. unedoara)429.  

Alte observaţii de natură arheologică de pe teritoriul provinciei Dacia au 
permis observarea unor distrugeri la fortificaţiile mari cum ar fi, de pildă, la castrul 
de la Potaissa al legiunii a V-a Macedonica, unde se refac porţiuni din zidul de incintă 
şi se închide un culoar de acces al porţii pretoriene430; la fel, la castrul legiunii a 

III emina de la Apulum, unde, deşi nu se cunosc prea bine problemele, apare 
evident că o parte importantă a populaţiei a fost luată prizonieră de atacatori.  

În general, se consideră că ascunderea tezaurelor monetare a avut loc în anul 
246 sau probabil până în vara anului 247.  

Conform relatărilor lui Zosimus, carpii nu pot rezista presiunii armatelor 
romane şi se vor retrage într-o fortificaţie (un castell m arpor m)431, unde vor fi 
asediaţi. Alte cete carpice intervin în favoarea celor asediaţi, dar, după cum 
relatează acelaşi izvor, nu rezistă asaltului călăreţilor mauri şi astfel au fost obligaţi 
să ceară pace432. Pentru localizarea acestei fortificaţii carpice nu s-a ajuns încă la un 
consens, propunându-se mai multe locaţii: nordul Transilvaniei, Muntenia sau 
sudul Moldovei. Prof. M. Macrea vedea în castell m arpor m una din cele două 
fortificaţii romane cucerite de către barbari şi anume Romula sau Slăveni433. 

În opinia mea, având în vedere locul de desfăşurare a evenimentelor în sudul 
Daciei Romane, suntem înclinaţi a-l identifica în Muntenia, undeva aproape de limesul 
transalutan într-adevăr, în una din fortificaţiile romane abandonate de romani.  

În anul 245, împăratul Filip Arabul se va îndrepta spre Dacia. Un rescript 
imperial din 12 noiembrie 245, îi atestă prezenţa în localitatea ae (Prahovo) pe 
malul Dunării în Moesia Superior sau poate chiar în Dacia, în sudul lteniei, nu 
departe de Romula, la ae (Cioroiul ou). Venirea împăratului la Dunăre presupune 
faptul că evenimentele erau în plină desfăşurare, pe de o parte, iar pe de alta, 
apropierea iernii a putut determina amânarea evenimentelor militare pentru cel 
puţin trei–patru luni până în anul următor. 

În virtutea acestui fapt este de presupus că intervenţia romană trebuie să fi 
avut loc la scurt timp după întoarcerea din rient a trupelor participante la armata 
de campanie a lui ordianus III. Aşa ar putea fi explicată prezenţa unei vexillaţii 
                                                 

429 Suciu 2000 nr. 41, 76, 124, 101, 33, 32, 113, 65, 78. 
430 Bărbulescu 2001, p. 92–93. 
431 Menţionat de o inscripţie de la tercisa din Pannonia Inferior, care aminteşte un soldat 

numit P. Aelius Proculinus din cohorta a  praetoria pia i e  illippia a  care a fost ucis într-un 
război dacic ... ello Dacico esi erato a  castell m arpor m  Menţiunea acestui castell m arpor m 
identic cu cel din textul lui Zosimus I, 20 conduce la ideea că ar putea fi vorba de aceeaşi locaţie  
(Cf. Macrea 1969, p. 440 cu bibliografia). 

432 Zosimus, I, 20. Informaţie extrem de valoroasă având în vederea prezenţa acestor mauri în 
castrul de la Răcari.  

433 Macrea 1969, p. 440. 
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din legiunea a XXII-a Primigenia (Romula, Dierna) în Dacia Romană, alături de 
detaşamentele dintr-o legiune moesiacă, respectiv legiunea a VII-a Claudia (Bumbeşti, 
Drobeta, Pojejena, Romula) aduse imediat de la sud de Dunăre434. Astfel, văzute 
lucrurile, evenimentele apar mai clare şi sub un alt aspect, ra a a es i r zboi 
trebuie să se fi prelungit ceva timp, din anii 244 până în anul 246, datorită unor 
confruntări locale în diferite părţi ale Daciei Romane. Pe de altă parte, în anii 247–
248 se constată o stare de nesiguranţă pe graniţa de nord a Daciei. Trei tezaure 
descoperite la Porolissum, Gilău şi Visuia sugerează acest lucru435. Implicit, trebuie 
văzut în acest caz o posibilă pătrundere barbară dinspre nord. 

Prezenţa lui ilip Arabul în Dacia în anul 247, când va interveni cu măsuri de 
fortificare a unor oraşe (Romula436, poate Drobeta, Sucidava), de refortificarea a 
liniei ltului în condiţiile abandonării limesului transalutan, lucrări la castrele de la 
Slăveni, o s A i etc. u mai puţin importante sunt măsurile de întărire economică, 
prin acordarea dreptului de emitere de monedă de bronz pentru provincia Dacia. 
Prezenţa lui ilip Arabul în Dacia este apreciată începând din vara anului 247 şi ea 
s-a prelungit până în primăvara anului 248. Dar, după cum menţionează izvoarele 
literare, deja în 12 aprilie 248 se afla la Roma437.  

n urma acestor evenimente ilip Arabul apare pe monede cu apelativul de 
arpi s a i s i er a i s a i s438. 

Mai multe inscripţii i se închină în oraşele provinciei în semn de mulţumire la 
Ulpia Traiana, apoca, Porolissum, Drobeta, Slăveni439.

 n u e ul a e  (care corespunde parţial Banatului) apar alte trei 
tezaure monetare la Bozo i i i şi un altul în Ti i oara 440.  

Dispunerea lor: două depozite în teritoriul provinciei, cele de la Bozovici 
pledează pentru a presupune o stare de nesiguranţă, venită poate dinspre Dunăre, al 
treilea însă descoperit în barbari atrage atenţia prin mai multe lucruri441. Cele 
două depozite de la Bozovici descoperite încă în secolul al XIX-lea au dispărut ca 
atare, ele nu pot aduce în discuţie alte elemente istorice.  

Depozitul monetar cunoscut sub numele de Timişoara (II) a fost descoperit de 
fapt, lângă acest oraş, în punctul Cioca Pusta  având iniţial 87 de piese, actualmente 
după mai multe peripeţii, tezaurul a fost publicat în anii 1981–1982 de Bucur 
Mitrea şi T. ussbaum din Timişoara printr-un număr de 66 de denari şi anto-
ninieni442. E. Petac reluând analiza tezaurului de la Timişoara constată prezenţa în 
inventarul acestuia a unui singur tip monetar pentru ilip Arabul care asigură prin 
                                                 

434 Vezi Benea 2004–2005, p. 157–171. 
435 Suciu 2000, p. 142. 
436 Macrea 1969, p. 439 cu bibliografia respectivă. 
437 Piso 2005, p. 57–59. 
438 Macrea 1969, p. 439 cu bibliografia; Bărbulescu 2001, p. 93–94.  
439 Piso 1975, p. 301–309, cu bibliografia aferentă. 
440 Suciu 2000, nr. 28, 29, 119.  
441 Petac 1996–1997, p. 81–84. 
442 Petac 1996–1997, p. 81 cu toată bibliografia şi discuţia. Depozitul era format din următoarele 
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 in p  n ni  p  : tezaurele din sudul Daciei Malvensis: colna, 
Moţăţei I, II, Bârca III, Belcinu, alicea Mare, Slăveni I, II, Sucidava, Tunarii. De 
aici, atacurile carpice au vizat ai tarea e a l l lt l i (vezi tezaurele ascunse de 
la Câineni, Ioneştii ovorii (jud. Vâlcea), Tunişor (jud. Sibiu), Ruşi (jud. Sibiu); 

 Apoi p in p  n: Bumbeşti- iu, Brădiceni, Slobozia, orj – loc 
necunoscut (jud. orj), ieţ-Popi (jud. unedoara)429.  

Alte observaţii de natură arheologică de pe teritoriul provinciei Dacia au 
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III emina de la Apulum, unde, deşi nu se cunosc prea bine problemele, apare 
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246 sau probabil până în vara anului 247.  
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război dacic ... ello Dacico esi erato a  castell m arpor m  Menţiunea acestui castell m arpor m 
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(Cf. Macrea 1969, p. 440 cu bibliografia). 

432 Zosimus, I, 20. Informaţie extrem de valoroasă având în vederea prezenţa acestor mauri în 
castrul de la Răcari.  

433 Macrea 1969, p. 440. 
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din legiunea a XXII-a Primigenia (Romula, Dierna) în Dacia Romană, alături de 
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n urma acestor evenimente ilip Arabul apare pe monede cu apelativul de 
arpi s a i s i er a i s a i s438. 

Mai multe inscripţii i se închină în oraşele provinciei în semn de mulţumire la 
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tezaure monetare la Bozo i i i şi un altul în Ti i oara 440.  

Dispunerea lor: două depozite în teritoriul provinciei, cele de la Bozovici 
pledează pentru a presupune o stare de nesiguranţă, venită poate dinspre Dunăre, al 
treilea însă descoperit în barbari atrage atenţia prin mai multe lucruri441. Cele 
două depozite de la Bozovici descoperite încă în secolul al XIX-lea au dispărut ca 
atare, ele nu pot aduce în discuţie alte elemente istorice.  
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fapt, lângă acest oraş, în punctul Cioca Pusta  având iniţial 87 de piese, actualmente 
după mai multe peripeţii, tezaurul a fost publicat în anii 1981–1982 de Bucur 
Mitrea şi T. ussbaum din Timişoara printr-un număr de 66 de denari şi anto-
ninieni442. E. Petac reluând analiza tezaurului de la Timişoara constată prezenţa în 
inventarul acestuia a unui singur tip monetar pentru ilip Arabul care asigură prin 
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comparaţie cu alte depozite monetare o datare cuprinsă între sfârşitul anului 246 – 
prima jumătate a anului 247, ca moment al ascunderii sale443, ca urmare a 
evenimentelor aflate în desfăşurare în zona Dunării prin atacul generalizat barbar 
asupra Daciei sau a altora provocate de sarmaţii iazigi chiar în sectorul de sud-vest 
al Daciei. Anumite constatări de ordin militar sunt documentate însă în castrul de la 
Tibiscum în această vreme444. 

Privitor la această ultimă supoziţie poate nu este lipsit de interes a vedea o 
legătură între numărul mare de depozite monetare ascunse între iu şi lt, în sudul 
Daciei Malvensis, cu o posibilă înaintare barbară pe Dunăre, cu corăbiile, deplasare 
mult mai rapidă şi lesnicioasă decât cea terestră, chiar dacă această din urmă este 
făcută doar cu cavaleria. Acest lucru apare evident în această perioadă. Cetele carpice 
sau dimpotrivă ale sarmaţilor iazigi şi ale dacilor liberi din vestul provinciei, poate 
s-au aventurat în amonte de podul de la Drobeta, constituind astfel un pericol 
pentru aşezările aflate pe ambele maluri ale Dunării. Intervenţia în ajutor a trupelor 
venite din Moesia Superior a fost cea mai rapidă soluţie în acest caz pentru apărarea 

lteniei Romane. 
Aşa se explică prezenţa detaşamentelor legiunii a VII-a Claudia instalate la 

ornea şi Pojejena, iar la ierna chiar, un detaşament din legiunea II 
Primigenia445, adus poate din preajma Romulei sau în orice caz din zona de sud a 

lteniei. Aici ar trebui inclusă şi robeta cu o vexilaţie a legiunii a VII Claudia.  
Descoperirile monetare sugerează faptul că Dacia intracarpatică a avut mai 

puţin de suferit în urma acestei invazii carpice decât spaţiul sud-carpatic apropiat 
de fluviu. 

 situaţie similară cu cea din interiorul provinciei, apare la Tibiscum unde, la 
orta raetoria, culoarul de nord al porţii va fi închis tot în urma acestor evenimente. 

Din timpul lui Filip Arabul nu avem informaţii epigrafice privind conducerea 
provinciei. u deţinem inscripţii privind legaţii consulari, doar un procurator al 
Daciei Apulensis este amintit epigrafic în persoana lui P. Aelius Ha onius (245–
247). În anul 247, Roma sărbătoreşte cu Filip Arabul Mileniul existenţei sale cu 
mult fast. 

 se proclamă împărat în provincia Moesia, dar după doar câteva 
săptămâni va fi ucis de proprii săi soldaţi. 

La scurt timp însă, în anul 248, neplata subsidiilor către goţi îi determină pe 
aceştia, în alianţă cu alte seminţii, să pornească o incursiune asupra Moesiei 
Inferior. Senatorul  , proclamat la rândul său de armată 
ca împărat, într-o luptă violentă îl va înfrânge la Verona, în Italia, pe Filip Arabul, 
după care va ajunge în Dacia, confruntată în acel moment cu atacuri ale dacilor 
liberi dinspre nord sau din vest. Cert este faptul, că împăratul îşi va lua titlul de 

acicus Ma i us446, indiciu al unei victorii asupra dacilor liberi, neprecizată de 
                                                 

443 Petac 1996–1996, p. 82–83. 
444 Vezi mai jos lucrarea de faţă. 
445 IDR, III, 1, 36 un fragment de relief mithriac descoperit în poziţie secundară în nivelul de 

locuire romană târzie ... ionis   P M i eniae ... M  . 
446 CIL, II, 4949, 4957. 
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alte izvoare. La Apulum, într-o inscripţie ridicată de o o ia o a Ap e sis, 
împăratul este numit res i or a iar 447, iar la Ulpia Traiana, împăratului i s-a 
ridicat o statuie sau un bust de bronz aurit448. Doar o singură unitate militară deţine 
apelativul de e ia a şi anume er s a re or e a Porolissum449. 

Din cele 7 depozite monetare constatate pe teritoriul Daciei, trei apar pe 
teritoriul Banatului la: Bo a o 450, p oare451, e a ia (toate în jud. Caraş-
Severin)452. Celelalte tezaure trei sunt din ltenia (B r a e r a) şi unul 
din Transilvania ( i o  jud Sibiu). Ele ar putea sugera un atac barbar peste 
Dunărea îngheţată, pe mai multe coloane, unele care s-au îndreptat spre sudul 
Dunării şi o alta prin Muntenia înaintând spre ltenia. D. Tudor aprecia că acum a 
fost atacat şi distrus castrul de la Slăveni453. 

Restabilirea situaţiei din Dacia s-a realizat doar pentru scurt timp. n anul 
251, împăratul Decius va muri pe câmpul de luptă cu goţii, la Abrittus. Urmaşul 
său, rebo a u  allu  , care îl trădase de fapt, va avea acelaşi destin 
ca al tuturor uzurpatorilor. n sud-vestul Daciei nu există evenimente remarcate 
epigrafic.  stare de nesiguranţă relativă este marcată de existenţa, pe teritoriul 
provinciei, a 4 depozite monetare: Apoldu de Sus (Sibiu), Râureni (Vâlcea), Strâmptu 
(Gorj) şi Băile erculane (II) (Caraş-Severin)454. 

Tezaurul monetar descoperit la Băile erculane era format din cca. 900 de 
antoninieni, care, cronologic, cuprind o paletă largă de monede de la împăraţii 
Titus şi până la Trebonianus Gallus455. Tipologic, acest depozit de încadrează între 
cele datând din timpul lui Trebonianus Gallus şi Volusianus, care dovedesc izbucnirea 
unor noi tulburări provocate de carpi, daci liberi, sarmaţi la graniţele Daciei, în 
condiţiile atacului general al goţilor conduşi de Cniva asupra sudului Dunării.  

Un indiciu indirect îl oferă în acest sens şi o bornă de drum descoperită la 
Lăpuşnicel, din păcate spartă în trei fragmente, cu textul parţial martelat. ntregit şi 
atribuit fie lui Trebonnianus Gallus şi fiului său Volusianus456 sau/şi lui Gallienus 
şi tatăl lui său Valerianus457, textul ar dovedi refacerea unei căi de comunicaţie, 
probabil dintre rae ori  şi zonele miniere de la Sasca Montană şi Slatina era458. 

După plecarea lui Trebonianus Gallus la Roma, la conducerea Moesiei 
Superior a fost instalat e l a u , care la rândul său s-a proclamat împărat în 
anul 253. Evenimente militare în arealul de nord al Peninsulei Balcanice au 
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448 Macrea 1969, p. 442. 
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450 Suciu 2000, nr. 26. 
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454 Suciu 2000, p. 104–106. 
455 Suciu 2000, nr. 17. 
456 odorean 2006, p. 77–78. 
457 Mai nou Piso 2011, p. 326–327 , textul a fost întregit astfel . / o s ia o p io

e i e A s o a i ia p ass .
458 Piso 2011, p. 328, cu bibliografia respectivă. 
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puţin de suferit în urma acestei invazii carpice decât spaţiul sud-carpatic apropiat 
de fluviu. 
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săptămâni va fi ucis de proprii săi soldaţi. 

La scurt timp însă, în anul 248, neplata subsidiilor către goţi îi determină pe 
aceştia, în alianţă cu alte seminţii, să pornească o incursiune asupra Moesiei 
Inferior. Senatorul  , proclamat la rândul său de armată 
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Restabilirea situaţiei din Dacia s-a realizat doar pentru scurt timp. n anul 
251, împăratul Decius va muri pe câmpul de luptă cu goţii, la Abrittus. Urmaşul 
său, rebo a u  allu  , care îl trădase de fapt, va avea acelaşi destin 
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447 CIL, III, 1176. 
448 Macrea 1969, p. 442. 
449 Macrea 1969, p. 442. 
450 Suciu 2000, nr. 26. 
451 Suciu 2000, nr. 46. 
452 Suciu 2000, nr. 84. 
453 Tudor 1970, p. 80–82. 
454 Suciu 2000, p. 104–106. 
455 Suciu 2000, nr. 17. 
456 odorean 2006, p. 77–78. 
457 Mai nou Piso 2011, p. 326–327 , textul a fost întregit astfel . / o s ia o p io

e i e A s o a i ia p ass .
458 Piso 2011, p. 328, cu bibliografia respectivă. 



 94 

determinat unirea forţelor militare ale provinciilor din zonă pentru o mai bună 
coordonare şi astfel s-a ajuns ca Trebonianus allus şi apoi Aemilianus să deţină o 
importantă forţă militară sub control, ceea ce le-a şi permis să întreprindă fiecare în 
parte acţiunile de uzurpare a puterii imperiale459. Aemilianus s-a îndreptat cu o 
armată a provinciilor de la Dunărea de os spre Italia, în speranţa că îi va înfrânge 
pe Trebonianus allus şi Volusianus, dar proprii soldaţii i-au ucis înainte de 
izbucnirea evenimentelor. 

U U  C    U  C   C  

eneralul  i ini  i n , comandantul legiunii a III-a Italica din 
Raetia, chemat în ajutor de Trebonianus allus, s-a proclamat la rândul său împărat 
şi s-a îndreptat spre Roma, unde, la Spoletium, l-a înfrânt pe Aemilianus ale cărui 
efective în bună parte se întorceau spre provinciile de garnizoană. Evenimentele au 
avut loc la începutul toamnei anului 253460. În acest context, a avut loc instalarea la 
Roma a noului împărat recunoscut de Senat. De la început s-a proclamat st s, 
desemnând ca şi coregent pe fiul său i n , cu decizia ca acesta din urmă să 
guverneze vestul Imperiului, iar Valerianus, rientul neliniştit şi mereu în pericol 
datorită parţilor. Această împărţire a Statului trebuia să confere posibilitatea 
restabilirii situaţiei politice şi militare din zonă. 

Moartea în prizonierat a lui Valerianus în anul 260, a avut ca urmare prezenţa 
din acest moment a unui singur suveran la conducerea Imperiului, în persoana lui 

i n . 
 Domnia lui, din anul 253 şi până în 268, a reprezentat o perioadă extrem de 

frământată din istoria statului roman, de nesiguranţa politică, ceea ce a influenţat 
negativ apărarea frontierelor. Într-o primă etapă cuprinsă între anii 254–257, allienus 
şi-a avut sediul la Sirmium, după care s-a îndreptat spre Rin, pentru a lupta cu 
francii şi alamanii.  

Între timp, în Pannonia se proclamase împărat n n , înfrânt de generalul 
Aureolus, fidel lui allienus aflat în fruntea cavaleriei mobile. După care, guvernatorul 
Pannoniei Superior, Regalianus, se proclamă la rândul său împărat, în anul 260. 
Sfârşitul lui nu apare clar, se pare, că a fost cauzat de o invazie a sarmaţilor 
roxolani sau a fost înfrânt de allienus. 

După anul 260, anumite evenimente militare, precum înfrângerea lui Postumus 
în 265, ori respingerea unor atacuri barbare, ca de pildă cele ale seminţiilor 
germanice ale iutungilor şi herulilor, au contribuit la denigrarea împăratului. În 
anul 268, din motive necunoscute, generalul său, reol s  comandantul cavaleriei 
mobile se revoltă împotriva împotriva lui allienus proclamându-se la rândul său 
împărat şi se retrage la Mediolanum. La scurt timp, o conspiraţie a ofiţerilor iliri va 
duce la asasinarea lui allienus proclamându-l împărat pe  i  
C i  (denumit al II-lea) (268–270). 
                                                 

459 Vezi în acest sens studiul Fitz 1967, p. 113–121. 
460 uhoff 2001, p. 256–262. 
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Una din problemele mult disputate în literatura de specialitate românească şi 
în bună măsură neelucidată, o reprezintă aceea a unei părăsiri parţiale a provinciei 
Dacia încă din timpul împăratului Gallienus.  astfel de informaţie apare la mai 
mulţi scriitori antici din epoca romană târzie, precum: is oria A s a, A re i s
i or, ropi s s es s şi apoi or a es sub forma a issa a iae461.

. Daicoviciu, într-un studiu din anul 1979, a ajuns la concluzia ingenioasă, 
după analiza întregului potenţial documentar (oferit de izvoarele literare, descoperirile 
numismatice şi arheologice), potrivit căreia Gallienus a pierdut la un moment dat 
controlul asupra provinciei Dacia462.  

C. C. Petolescu atribuia invaziei gotice din anul 267, surprinsă prin nivele de 
distrugere în câteva castre romane, precum Bumbeşti, Drobeta, Slăveni, momentul 
care a determinat considerarea de către opinia publică romană că în urma acestui 
eveniment ar fi avut loc o a issa a iae463. 

C. prean într-un studiu publicat cu câtva timp în urmă încerca să explice o 
posibilă abandonare a Daciei prin retragerea unor corpuri expediţionare romane pe 
alte fronturi, în condiţiile în care criza internă a Statului roman era în plină 
desfăşurare464. n parte, probabil, aceste vexillaţii nu s-au mai înapoiat în Dacia, 
susţine autorul – ceea ce a agravat situaţia militară în acest sector. Acest raţionament 
apare posibil, deşi nu dispunem decât de puţine date epigrafice care să confirme 
deplasarea unor trupe din Dacia, pe alte fronturi. 

D. Protase, în ultimul volum al primei ediţii a or e  o lor aprecia 
situaţia Daciei în timpul lui Gallienus, prin prisma menţiunilor de pe Tabula 
Peutingeriana, unde partea de est şi de sud-est a provinciei lipseşte, ceea ce ar 
argumenta supoziţia potrivit căreia aceasta parte din teritoriul Daciei a fost abandonată 
cândva, între anii 259–260465.  

Referiri la situaţia din Dacia în epoca lui Gallienus apar în mai multe lucrări 
de specialitate româneşti fără a încerca în acest moment să facem un inventar 
general, ci doar, să luăm în considerare unele aspecte de natură militară ce privesc 
situaţia trupelor din provincie466. n acelaşi timp, vom încerca a urma cronologic 
situaţia Imperiului Roman în partea sa europeană în provinciile limitrofe provinciei 
Dacia.  
                                                 

461 Eutropius 9, 8: a ia ae a Traia o ra a ii era a ie a a issa es .. Rufus 
estus 8, 4: ...s b a ie o i pera ore a issa es e per A re ia s ra s a is e i e o a is ae
a iae i re io ib s oesiae a ar a iae a ae s ; Aurelius Victor 33, 3: ...a issa ra s s r
ae Traia s aesi era ...; Iordanes, 217: ...se a ie s eos re are a issi ...

462 Daicoviciu 1979, p. 651–660. 
463 Petolescu 2000, p. 292. 
464 prean 1999–2000, p. 393–406. 
465 Protase 2001, p. 264–265, datează acest document cartografic între anii 251–271. Ca 

argument în favoarea acestei datări se aduc şi lipsa de pe harta a unor teritorii aflate la est de Rin. 
Ultimele cercetări asupra acestui document demonstrează datarea sa în epoca romană târzie, în timpul 
lui Teodosius al II-lea cel mai probabil (vezi Benea 2001, 285–300 cu bibliografia până la aceea dată). 

466 Madgearu 2008, passim, de pildă, fără o contribuţie efectivă, cât mai ales o relatare haotică 
cu pendulări între diferite provincii şi nici urmărirea unei evoluţii cronologice clare între anii 253–268. 
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Din anul 254, triburile barbare din spaţiul nord-pontic şi-au orientat atacurile 
spre spaţiul egeean şi au evitat să mai atace provinciile de la Dunărea de os, mult 
afectate de atacurile precedente şi probabil secătuite. Ca atare, în mod direct Dacia 
nu a fost implicată în astfel de evenimente. Totuşi, pericolele ce implicau sudul 
spaţiului balcanic şi micro asiatic l-au determinat pe împăratul allienus să-şi 
stabilească în anul 254 sediul statului său major la irmium, încercând de aici să 
dirijeze toate eforturile de apărare ale provinciilor greu lovite, mai ales de atacurile 
goţilor, dar şi ale marcomanilor de la Dunărea de Mijloc. Aici, împăratul va rămâne 
până în anul 257. 

În această perioadă, a anilor 254–257 se conturează încercarea puterii centrale de 
organizare a unei apărării în adâncime menite să asigure protejarea provinciilor 
europene de pe Rin şi de pe Dunăre, dar mai ales pentru protejarea Italiei, ca centru 
al puterii centrale. 

Pe monedele din anii 256–257, cele două legiuni ale Daciei apar cu apelativele 
de pia şi fi elis ca fiind credincioase împăratului allienus467. Pe monedele 
imperiale emise pentru legiunile fidele lui allienus cele privind legiunile a V-a 
Macedonica şi a III-a emina cu apelativele de VI P, VI F sunt datate în anul 
258468, lipsesc însă cele cu apelativele imperiale VII P şi VII F datate în anul 259, 
pe care îl primesc celelalte legiuni469. Aceasta ar reprezenta prima etapă a domniei 
comune a lui allienus şi a lui Valerianus moment în care încă nu apăruse, valul 
masiv de proclamări de uzurpatori în diferite provincii europene. Dar, conducerea 
Imperiului se confruntă cu atacurile masive ale triburile germanice de-a lungul 
provinciilor europene. 

În anul 257, allienus primeşte apelativul de Dacic s a im s470 indiciu al 
unor evenimente militare, care au avut loc în preajma provinciei fără a putea în 
acest moment preciza zona de desfăşurare a lor. 

Istoriografia modernă românească a încercat să elucideze această problemă 
printr-o analiză riguroasă a izvoarelor literare471.  astfel de analiză a întreprins 
recent regretatul C. Preda în studiul dedicat retragerii romane din provincia Dacia472. 
Reluând toate izvoarele literare în discuţie ajunge la concluzia că o retragere 
romană din Dacia a avut loc în timpul lui allienus, dar că nu se pot preciza 
dimensiunile acestei decizii în condiţiile în care legiunile a III-a emina şi a V-a 
Macedonica sunt documentate în provincie până în timpul lui Aurelian473, care a 
desăvârşit procesul de retragere a administraţiei şi armatei romane. 

Mai nou, studiul acestor izvoare s-a extins prin comparaţie cu alte provincii 
ale Imperiului474, respectiv în Raetia (unde apare epigrafic aceeaşi expresie amissa), 

                                                 
467 Fitz 1966, p. 363–365. 
468 RIC,V 1, 1927, p. 92–97. 
469 Fitz 1966, p. 363–365 aprecia că în acest caz, legiunile Daciei ar fi sprijinit revolta lui 

Regalianus şi nu mai apar astfel între unităţile fidele puterii centrale. 
470 ienast 1996, p. 209. 
471 Petolescu 1993, p. 121–126, Benea 1996, passim. 
472 Preda 2006, p. 531–536. 
473 Preda 2006, p. 531–536. 
474 preanu 2000, p.393–406. 
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aflată în situaţie dificilă, aducând în discuţie argumente arheologice, numismatice 
şi chiar epigrafice. Concluzia ar fi că abandonarea romană în zona Raetiei a avut 
loc de abia, în timpul lui Aurelian, ceea ce trebuie să se fi întâmplat şi cu provincia 
Dacia.  

La Ilişua, arheologii conduşi de D. Protase, în urma cercetărilor efectuate în 
castru, au afirmat că fortificaţia ar fi fost abandonată prin incendiere în timpul lui 
Gallienus475. 

Pentru timpul lui Gallienus, în Dacia sunt cunoscute mai multe tezaure monetare 
la: Ap i  (cu ultimele monede de la Gallienus din anii 260–268), Ai , 

lteni (jud.Vâlcea) cu ultima monedă de la Valerianus476, iar ultimul din Banat de 
la o e  (com. Bucoşniţa, Caraş-Severin)477. Ele demonstrează existenţa, încă,  
a provinciei romane. Pe bună dreptate, C. preanu ridică problema dacă în Dacia  
s-au mai reîntors vexillaţiile aflate în diferite părţi ale Imperiului, de la oe o io  
de pildă, unde detaşamente din cele două legiuni a XIII-a Gemina şi a V-a 
Macedonica, au construit chiar i rae -ul III478. Este o problemă spinoasă de a 
cărei elucidare depinde înţelegerea corectă a ceea ce s-a întâmplat în Dacia, în 
timpul domniei lui Gallienus. 

Deocamdată, toate informaţiile documentare argumentează o folosire a 
provinciei până în timpul lui Aurelian. Probabil efective ale Daciei au fost incluse 
în armata de campanie a lui Gallienus şi acest lucru ar explica nu numai diminuarea 
efectivelor armatei din provinciei, dar şi slăbirea sistemului său defensiv479. 

osimus, unul din puţinii scriitori antici care priveşte relativ pozitiv domnia 
lui Gallienus, menţionează faptul că formarea cavaleriei a fost o mişcare tactică 
înţeleaptă a împăratului, când hoardele germane se pregăteau să treacă Rinul480. 

R. Saxer în studiul său asupra vexilaţiilor romane din timpul Principatului 
presupunea că detaşamentele de cavalerie mobilă au fost recrutate din cadrul 
trupelor auxiliare de cavalerie şi transformate în unităţi distincte de cavalerie, care 
nu mai aveau nimic din vechile eşaloane481. Ele au primit denumiri după etnia lor 
de bază, de pildă e i es a ri e i es a a ae etc., singurele menţionate de 
izvoarele literare482. u se ştie de unde proveneau aceste trupe. Au fost ele selectate 
din toate provinciile Imperiului sau doar din provinciile aflate direct în subordinea 
lui Gallienus şi fidele lui, din părţile europene ale Imperiului, teritoriu care i-a 
revenit după împărţirea Imperiului spre administrare cu tatăl său  Pentru aceasta, în 
condiţiile date, cu multiple dificultăţi, împăratul a avut la dispoziţie probabil, doar 
posibilitatea de a selecta din trupele din provinciile fidele lui, îndeosebi cele din 
spaţiul european la imperiului. 
                                                 

475 Protase, Gaiu, Marinescu 1997, p. 69. 
476 preanu 2006, p. 405, notele 54–59, cu bibliografia respectivă. 
477 Suciu 2000, nr. 64. 
478 preanu 2000, p. 401. 
479 Benea 2012 sub tipar. 
480 osimus, I, 30; Blois 1976, p. 27–28. 
481 Saxer 1967, p. 125. 
482 Tudor 1974, p.286 
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Din anul 254, triburile barbare din spaţiul nord-pontic şi-au orientat atacurile 
spre spaţiul egeean şi au evitat să mai atace provinciile de la Dunărea de os, mult 
afectate de atacurile precedente şi probabil secătuite. Ca atare, în mod direct Dacia 
nu a fost implicată în astfel de evenimente. Totuşi, pericolele ce implicau sudul 
spaţiului balcanic şi micro asiatic l-au determinat pe împăratul allienus să-şi 
stabilească în anul 254 sediul statului său major la irmium, încercând de aici să 
dirijeze toate eforturile de apărare ale provinciilor greu lovite, mai ales de atacurile 
goţilor, dar şi ale marcomanilor de la Dunărea de Mijloc. Aici, împăratul va rămâne 
până în anul 257. 

În această perioadă, a anilor 254–257 se conturează încercarea puterii centrale de 
organizare a unei apărării în adâncime menite să asigure protejarea provinciilor 
europene de pe Rin şi de pe Dunăre, dar mai ales pentru protejarea Italiei, ca centru 
al puterii centrale. 

Pe monedele din anii 256–257, cele două legiuni ale Daciei apar cu apelativele 
de pia şi fi elis ca fiind credincioase împăratului allienus467. Pe monedele 
imperiale emise pentru legiunile fidele lui allienus cele privind legiunile a V-a 
Macedonica şi a III-a emina cu apelativele de VI P, VI F sunt datate în anul 
258468, lipsesc însă cele cu apelativele imperiale VII P şi VII F datate în anul 259, 
pe care îl primesc celelalte legiuni469. Aceasta ar reprezenta prima etapă a domniei 
comune a lui allienus şi a lui Valerianus moment în care încă nu apăruse, valul 
masiv de proclamări de uzurpatori în diferite provincii europene. Dar, conducerea 
Imperiului se confruntă cu atacurile masive ale triburile germanice de-a lungul 
provinciilor europene. 

În anul 257, allienus primeşte apelativul de Dacic s a im s470 indiciu al 
unor evenimente militare, care au avut loc în preajma provinciei fără a putea în 
acest moment preciza zona de desfăşurare a lor. 

Istoriografia modernă românească a încercat să elucideze această problemă 
printr-o analiză riguroasă a izvoarelor literare471.  astfel de analiză a întreprins 
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Reluând toate izvoarele literare în discuţie ajunge la concluzia că o retragere 
romană din Dacia a avut loc în timpul lui allienus, dar că nu se pot preciza 
dimensiunile acestei decizii în condiţiile în care legiunile a III-a emina şi a V-a 
Macedonica sunt documentate în provincie până în timpul lui Aurelian473, care a 
desăvârşit procesul de retragere a administraţiei şi armatei romane. 

Mai nou, studiul acestor izvoare s-a extins prin comparaţie cu alte provincii 
ale Imperiului474, respectiv în Raetia (unde apare epigrafic aceeaşi expresie amissa), 

                                                 
467 Fitz 1966, p. 363–365. 
468 RIC,V 1, 1927, p. 92–97. 
469 Fitz 1966, p. 363–365 aprecia că în acest caz, legiunile Daciei ar fi sprijinit revolta lui 

Regalianus şi nu mai apar astfel între unităţile fidele puterii centrale. 
470 ienast 1996, p. 209. 
471 Petolescu 1993, p. 121–126, Benea 1996, passim. 
472 Preda 2006, p. 531–536. 
473 Preda 2006, p. 531–536. 
474 preanu 2000, p.393–406. 
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aflată în situaţie dificilă, aducând în discuţie argumente arheologice, numismatice 
şi chiar epigrafice. Concluzia ar fi că abandonarea romană în zona Raetiei a avut 
loc de abia, în timpul lui Aurelian, ceea ce trebuie să se fi întâmplat şi cu provincia 
Dacia.  

La Ilişua, arheologii conduşi de D. Protase, în urma cercetărilor efectuate în 
castru, au afirmat că fortificaţia ar fi fost abandonată prin incendiere în timpul lui 
Gallienus475. 

Pentru timpul lui Gallienus, în Dacia sunt cunoscute mai multe tezaure monetare 
la: Ap i  (cu ultimele monede de la Gallienus din anii 260–268), Ai , 

lteni (jud.Vâlcea) cu ultima monedă de la Valerianus476, iar ultimul din Banat de 
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osimus, unul din puţinii scriitori antici care priveşte relativ pozitiv domnia 
lui Gallienus, menţionează faptul că formarea cavaleriei a fost o mişcare tactică 
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nu mai aveau nimic din vechile eşaloane481. Ele au primit denumiri după etnia lor 
de bază, de pildă e i es a ri e i es a a ae etc., singurele menţionate de 
izvoarele literare482. u se ştie de unde proveneau aceste trupe. Au fost ele selectate 
din toate provinciile Imperiului sau doar din provinciile aflate direct în subordinea 
lui Gallienus şi fidele lui, din părţile europene ale Imperiului, teritoriu care i-a 
revenit după împărţirea Imperiului spre administrare cu tatăl său  Pentru aceasta, în 
condiţiile date, cu multiple dificultăţi, împăratul a avut la dispoziţie probabil, doar 
posibilitatea de a selecta din trupele din provinciile fidele lui, îndeosebi cele din 
spaţiul european la imperiului. 
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476 preanu 2006, p. 405, notele 54–59, cu bibliografia respectivă. 
477 Suciu 2000, nr. 64. 
478 preanu 2000, p. 401. 
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Cum, în anul 258, allia, Britannia, Pannonia îşi proclamaseră mai mulţi 
pretendenţi la tron, singura zonă fidelă lui allienus la aceea dată, cuprindea doar 
provinciile de la Dunărea de os (Tracia, Moesia Superior şi Moesia Inferior şi 
Dacia). ricum, în Dacia nu este cunoscut până acum nici un uzurpator în vremea 
lui allienus, nici vreo aderare la alţi uzurpatori proclamaţi în Pannonia ori 
Moesia, deşi acest lucru trebuie presupus. 

 Singura provincie cu efectivul militar intact era ro i cia acia, care prin 
poziţia sa era izolată în mijlocul lumii barbare aflată în permanentă mişcare. Ea 
dispunea de două legiuni şi numeroase trupe auxiliare.  

Asta nu înseamnă că Dacia a fost lipsită cu totul de trupe, poate mici 
detaşamente ale legiunii a III-a emina au suplinit efectivele iniţiale de trupe 
auxiliare. Efectivele în discuţie ajung până aproape la 9000 de călăreţi483, cam cât 
se apreciază că a avut întregul corp evaluat la cca. 10000 de călăreţi. 

În formarea unei armate mobile au intrat efective din trupele auxiliare, mai 
ales cele de cavalerie. Retragerea unor trupe auxiliare din Dacia şi apoi restrângerea 
apărării bazate doar pe infanteria rămasă în anumite fortificaţii a putut crea în 
provincie o situaţie specială pentru apărarea ei şi, de aici, părerea istoriografiei 
romane târzii, că a avut loc amissa Daciae484.  

Informaţii directe asupra preluării unor efective de trupe auxiliare din Dacia 
în armata de campanie, nu există până în acest moment. Ar trebui luată poate în 
considerare o informaţie oferită de către istoria Augusta485, în biografia uzurpatorului 
Aureolus. Acesta a deţinut iniţial calitatea de  ll rici, calitate în care a avut în 
subordinea sa trupele din întregul areal balcanic, inclusiv şi din provincia Dacia486. 
Înseamnă că, din timpul comenzii lui Aureolus asupra Ill ricum-ului şi până la 
transferarea sa în nordul Italiei, trupele preluate din Dacia se aflau în aceste efective 
militare. Până în anul 261 sau la scurt timp după aceasta nu mai deţinem informaţii 
despre detaşamentele din armata Ill ricum-ului. Epigrafic, cam din această vreme 
dispar informaţiile epigrafice din Dacia. 

Două evenimente militare au loc în această perioadă de început a activităţii 
lui Aureolus. Primul a fost în anul 260, când Aureolus, general de origine dacică a 
înfrânt la Mursa, pe Drava armata uzurpatorului Ingenuus, proclamat împărat de 
către trupele din Moesia şi cu acceptul celor din Pannonia487. După aceasta, în  
anul 261, Aureolus se va îndrepta spre Serdica unde va zdrobi armata celor cei doi 
Macrianus – tatăl şi fiul, care vor veni din rient în drum spre Roma. După prinderea 
lui Valerianus, generalul Macrianus se proclamase împărat: tatăl – st s, iar fiul 

                                                 
483 Benea 2010, p. 643–648. 
484 Benea 2013 a, p. 205–218. 
485 S A, reol s, 11, 1–3, vezi întreaga discuţie la Benea 2013a, p. 205–218. 
486 Susţinem acest lucru întrucât ulterior, în biografia lui Claudius viitorul împărat acesta 

deţine sub comanda să armatele din Tracia, Moesia, Dalmaţia, Pannonia şi Dacia (S A, ita i i 
la ii, 15, 3). 

487 S A, e s, 9, 1. 
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aesar488.  bună parte din armata lui Macrianus va trece de partea lui Aureolus 
înainte de începerea conflictului militar propriu-zis, iar o altă parte va fi capturată 
de acesta489. 

Victoria a consolidat autoritatea lui Aureolus care în anul 265, îl însoţeşte pe 
Gallienus într-o campanie împotriva uzurpatorului Postumus, confruntare care se 
termină oarecum nedecis. După aceasta, Aureolus a fost detaşat în Raetia în calitate 
de  în frunte armatei împotriva unor incursiuni germanice. Din anul 261, Raetia 
se aflase sub autoritatea uzurpatorului Postumus. Aurelius Victor aminteşte prezenţa 
lui Aureolus în Raetia, în calitate de la comanda cavaleriei mobile, dar şi a 
infanteriei din provincie, în luptele cu barbarii490. După aceste evenimente Raetia a 
fost din nou ataşată Imperiului, mai bine zis provinciilor fidele lui Gallienus. 
Aureolus deţinea deja comanda întregii cavalerii mobile şi în această calitate a fost 
adus de împăratul Gallienus pentru apărarea Italiei de ord, respectiv a centrului 
militar de la e iolanum împotriva uzurpatorului Postumus în Gallia şi la apărarea 
zonei împotriva incursiunilor germanice491. 

 Momentul mutării lui Aureolus la e iolanum însemna formarea unui nou 
centru militar puternic, al i i ea, ceea ce însemna noi efective militare. u avem 
informaţii de unde proveneau ele, dar putem presupune că ele formau în bună 
măsură o parte a efectivelor avute de Aureolus, general de origine dacică, în 
calitate de ri i, trupe care apoi l-au însoţit pe general în campaniile din 
vestul Imperiului. ndepărtarea efectivelor militare de provinciile de garnizoană 
iniţiale (cum a fost cazul Daciei) putea constitui un factor de nelinişte şi nemulţumire 
pentru armata rămasă în provincia nord-dunăreană. 

Probabil, indirect la aceasta se referă o scrisoare a lui Gallienus păstrată în 
S A, considerată falsă adresată lui Venustus din Dacia, prin care împăratul cerea 
calmarea lui Claudius (viitorul împărat Claudius II), care era pornit împotriva sa şi 
menţionează între altele ... i a eas a s se a pe r a a ra a si a ia e bi e
a a eas a s se a r irea so a i or i a ia are i a a s ria i...492.

Este ştiut faptul că re or a i i ar  a lui Severus Alexander, în urma căreia 
soldaţii stabiliţi pe graniţă au fost înzestraţi cu loturi de pământ, făcea ca deplasarea 
unor efective în afara provinciilor de garnizoană să nu fie agreată în vreun fel. 
Această reformă a slăbit mult mobilitatea armatei romane în organizarea unor 
campanii. Scoaterea din Dacia a unor efective masive, fără a mai aminti eşaloanele 
din cele două legiuni, a XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica, prezente pe monedele 
lui Gallienus din anii 257/258, fidele împăratului, oferă posibilitatea înţelegerii mai 
corecte poate a situaţiei Imperiului în acel moment493. 
                                                 

488 S A A reo s, 11, 3. 
489 S A, A reo s, 11, 3; Macrianus, 12, se menţionează cca. 30000 de soldaţi care au trecut 

de partea lui Aureolus.  
490 Aurelius Victor, aesares, 33, 17. 
491 Benea 2013 a. p. 205–218. 
492 S A, i a i i a ii, 17, 1–4. 
493 Benea 2013 a, p. 215–218.  
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u avem indicii asupra unor efective scoase în Dacia, nici corpuri 
expediţionare de cavalerie formate din mai multe detaşamente din auxilii şi nici 
unităţi întregi. Importanţa efectivelor de cavalerie romană din Dacia trebuie să fi 
atras atenţia conducerii Imperiului în formarea eşaloanelor, cel puţin pentru Ill ricum, 
unde nu întâmplător în fruntea lor a fost instalat un ofiţer de origine locală dacică, 
cum a fost . În momentul când aceste efective, la care trebuie să se fi 
adăugat şi anumite trupe din provinciile sud-dunărene, participau la începutul 
organizării lor, în anii 259–261, la evenimente militare în zone apropiate de sediile 
lor de garnizoană, acest lucru a fost considerat firesc întrucât presupunea implicit 
apărarea teritoriilor proprii. Pe măsură ce organizarea corpului de cavalerie prindea 
contur devenind o forţă militară distinctă pentru întreg Imperiul, probabil, au apărut 
anumite nemulţumiri la nivelul masei militarilor rămaşi în provinciile respective şi 
chiar la nivelul corpului ofiţeresc494. 

În condiţiile disensiunilor interne provocate de uzurpatorii care revendicau  
1–3 provincii în componenţa teritoriului aflat în jurisdicţia lor, trupele din provinciile 
de la Dunărea de os erau interesate de apărarea doar a propriilor teritorii. Probabil 
aici să se fi aflat şi nodul gordian  în conflictul dintre allienus şi corpul ofiţerilor 
iliri condus de Claudius şi Aurelianus, care doreau protejarea în principal, a 
teritoriilor balcanice, de unde proveneau495 şi mai puţin reîntregirea Imperiului cu 
provinciile din vest ori chiar din rient. 

Măsurile cu caracter militar ale lui allienus au avut consecinţe nefaste pe 
plan local în Dacia, întrucât au impus anumite reorganizări prin aducerea unor 
detaşamente mici în castrele părăsite de efectivele lor. Aceste unităţi proveneau din 
cele două legiuni sau din trupe auxiliare de infanterie limitrofe. Într-un singur caz 
cercetările arheologice au evidenţiat o distrugere prin incendiere masivă în castrul 
de la Ilişua datată în vremea lui allienus şi care ar putea fi pusă în legătură cu 
aceste evenimente496. u avem alte indicii asupra sfârşitului unor fortificaţii romane 
prin incendieri masive, care să se dateze cu precizie. 

 Perioada de aproape un deceniu din domnia lui allienus (260–268) s-ar 
părea că reprezintă un răstimp în care nu se poate vorbi prea mult despre Dacia, 
adică dispar informaţiile despre provincie şi din provincie. Dar, ar trebui avut în 
vedere faptul că Claudius deţinea calitatea de du  ll rici, funcţie preluată imediat 
după anul 261, de la Aureolus, devenit între timp comandantul întregii cavalerii 
mobile. r, în biografia sa, se menţionează clar prezenţa trupelor din Dacia în 
componenţa efectivelor sale497. Indiferent în ce perioadă până la sfârşitul domniei 
lui allienus, el reuşise să includă Dacia din nou în rândul provinciilor aflate sub 
controlul Imperiului.  definitivare a acestei situaţii apare în anul 272, când împăratul 
Aurelianus în urma victoriei asupra goţilor şi carpilor, va relua ...re acerea 
                                                 

494 Vezi Benea 2013 a, p. 215–218. 
495 artmann 2006, p. 81– 117 
496 Protase et alii 1997, passim. 
497 S A, ita divi Claudii, 15, 3. 
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ra i e or peri i p a e i e or o are... spune izvorul antic498. Cu toate 
acestea, noul împărat Aurelianus va decide abandonarea definitivă a provinciei Dacia. 

De ce Dacia a fost aleasă pentru a-şi ceda o parte din efective militare  
Credem că este încă greu de explicat şi de reconstituit499.  

 

n sud-vestul Daciei se constată menţinerea sistemului defensiv roman pe 
vechile sale stabilimente. Menţiunile epigrafice sunt cu caracter public, dar puţine 
la număr. Ele apar ridicate la e a ia de către o ors e a ar a eria a
a ie a500 probabil până în vara anului 260, când Valerianus a căzut prizonier la 

perşi; la B i e er a e o inscripţie a fost ridicată pentru Aesculap şi ygia de 
către . A re i s e era s prae e s e io is e i ae501.

tampile ale legiunii a XIII-a Gemina şi chiar una comună a legiunilor  
a XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica sunt cunoscute, atât la Mehadia, cât şi la 
Băile erculane fiind indicii al prezenţei pentru câţiva ani a unei vexillaţii care a 
efectuat şi anumite amenajări constructive502. 

Supoziţia că doar o singura cale de acces care pleca de la Dunăre spre Dacia, 
respectiv cea de la ier a pia Traia a Ap oro iss  a rămas în 
funcţiune, iar cele de pe Mureş şi Lederata-Tibiscum ar fi fost abandonate, ipoteză 
avansată de P. gel şi preluată apoi şi de E. emeth, ni se pare forţată, deoarece 
până acum nu deţinem informaţii nici pro- dar nici - o ra în acest sens503. 

n această perioadă, la Tibiscum, or o i ipii dedică un altar pentru 
împărăteasa Salonina, soţia lui Gallienus504, acesta fiind singurul document epigrafic 
din mediul civil al teritoriului în discuţie. 

Retragerea unor trupe auxiliare din Dacia, şi apoi restrângerea apărării bazate 
doar pe infanteria rămasă în anumite fortificaţii au putut rea în provincie o situaţie 
specială pentru apărarea ei. De aici, părerea istoriografiei romane târzii, că a avut 
loc a issa a iae adică o părăsire. S-ar explica lipsa unor trupelor auxiliare din 
fosta provincie Dacia, are p a ii sa se ai re ses pe
eri ori peri i o a e e ii opi e s r ra a a eriei obi e a i
a ie s. Ipoteza pe care o avansăm apare plauzibilă în condiţiile în care alte 

informaţii scrise u e e  în acest moment despre Dacia, mai ales după anii 
258–260. Dacă urmărim efectivele auxiliare de cavalerie, se observă că ele însumează 
aproape numărul soldaţilor din cavaleria mobilă estimat la cca. 10000 de călăreţi, 
ceea ce ar putea sugera indirect folosirea doar a efectivelor din provincia Dacia în 
formarea cavaleriei mobile. 
                                                 

498 S A, Vita Divi Aureliani, 22, 3: Eutropius, 4, 131,1; vezi Benea 1996, p. 190, nota 12. 
499 Benea 1996, p. 190, nota 12. 
500 IDR, III, 1, 77.  
501 IDR, III, 1, 54. 
502 Vezi cap. de istorie militară. 
503 gel 2003, p. 162–167; emeth 2005a, p. 65. 
504 IDR, III, 1, 132. 
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u avem indicii asupra unor efective scoase în Dacia, nici corpuri 
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Importanţa cavaleriei mobile în destinele Imperiului va creşte în deceniile 
care urmează până la instalarea Dominatului. Dintre conducătorii ei s-au ales 
majoritatea împăraţilor, care au urmat lui allienus. 

Perioada de timp, cuprinsă între anii 268–275, în care la conducerea Imperiului 
se succed doi împăraţi, C i   i  (268–270) şi i n  (270–275), 
este marcată de lipsa unor dovezi epigrafice sau arheologice concludente privind 
sud-vestul Daciei Romane. Două depozite monetare unul de la Apulum (Apulum 
III) azi pierdut şi un altul de la Viişoara (jud. Dolj) sunt singurele tezaure care se 
încheie cu monede de la împăratul Aurelian; tezaurul de la Viişoara se pare că se 
încheie cu monede din 272  primăvara anului 273505. 

În noua situaţie politică creată de formarea unei provincii Dacia la sud de 
Dunăre, între Moesia Superior şi Moesia Inferior, linia fluviului formează o frontieră 
naturală în faţa căreia este un teritoriu controlat mai mult sau mai puţin de către 
romani. Situaţia Banatului antic va rămâne, însă, sub controlul efectiv al Imperiului 
Roman, după cum interpretăm anumite descoperiri arheologice efectuate pentru 
răstimpul secolelor III–IV. 

C I A AN IC  N C M IA ANA I 
 I I  IN  I A I VA I   M N  

 C  

Spaţiul delimitat de valul roman median, linia defensivă Lederata – Tibiscum 
şi Tisa, aşa cum aminteam mai sus, se caracterizează printr-un teritoriu întins, 
neinundabil în bună măsură, format din mai multe formaţiuni geografice: c m ia
ere s u ui (între Mureş şi râul Bega), c m ia i otu ui (la sud de valea râului 

Timiş), c m ia imi u ui (pe malul drept la râului amintit) etc.506. 
În faţa Tisei se afla o fâşie de teren mlăştinoasă, iar la sud-est de aceasta 

une e e nisi  de la Deliblata (cca. 40 km în diametru). Teritoriul în discuţie era 
brăzdat de o reţea de râuri şi alte surse minore, care au creat condiţii optime de 
locuire pentru existenţa unor aşezări mici, dispuse pe grinduri sau în locuri ferite de 
inundaţii. 

Într-un studiu mai vechi, . udea şi I. Moţu au demonstrat prezenţa locuirii 
câmpiei de vest a Banatului în diferite epoci istorice şi până în epoca romană 
târzie507. Autorii au avansat ipoteza şi chiar au ajuns la concluzia că provincia 
Dacia în sectorul de sud-vest avea frontiera pe râul Tisa. Ideea a fost preluată de 

                                                 
505 Suciu 2000, p. 147. 
506 Benea 1996, p. 43–44. 
507 udea, Moţu 1987, passim. 
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majoritatea specialiştilor în domeniu care au tratat această problematică. i noi am 
aderat la această ipoteză care apărea funcţională şi logică în analiza habitatului 
datat în secolele III–IV508.  

O mare dificultate în analiza de faţă o reprezintă caracterul cercetărilor 
efectuate în acest areal, de obicei sub forma unor mici sondaje întreprinse în vestul 
Banatului atât pe teritoriul României, cât şi al Serbiei. Astfel, chiar în cazul identificării 
unor locuinţe sau alte amenajări gospodăreşti, datarea acestor complexe (care ne 
interesează în cazul de faţă) prezintă de obicei un caracter larg de datare, pe 
parcursul a două secole (II–III, II–IV sau III–IV), fără precizări mai riguroase. 

În anul 2004, am participat la lucrările de cercetare de pe centura Timişoarei, 
din punctul um r vi a. Sondajul efectuat pe traseul viitoarei şosele a identificat şi 
dezvelit o porţiune din valul median, ceea ce m-a determinat a relua analiza asupra 
situaţiei din întregul areal în discuţie509. Modul de construcţie, structura valului şi al 
şanţurilor de factură romană m-au condus la concluzia că existenţa sa datează încă 
din timpul Provinciei şi nu din epoca romană târzie cum se apreciază de obicei, de 
literatura de specialitate românească şi străină. Valul median care străbate întregul 
sector de sud-vest al Daciei romane practic dublează cu doar câţiva kilometri pe cel 
aflat la est şi a reprezentat o modalitate de delimitare a provinciei în acest areal510. 
Ideea că acest val cu şanţ a putut exista încă din timpul provinciei nu este nouă, ea 
a fost susţinută de mai mulţi cercetători de la sfârşitul secolului I -lea, care au 
efectuat cercetări de teren de-a lungul acestui val. 

Pentru discuţia de faţă, privind locuirea în faţa acestui sistem defensiv, 
lipsesc foarte multe elemente de analiză. Astfel, pentru momentul cuceririi romane 
de la începutul secolului II, nu avem indicii asupra existenţei unor aşezări dacice 
care ar fi funcţionat în acest areal, cu excepţia poate a cetăţilor dacice de pe Dunăre 
de la Pescari ( ), Divici, poate Židovar (Serbia de azi) şi a altora de pe linia 
Mureşului. În interiorul Banatului antic, lipsesc cercetări şi implicit descoperiri în 
acest sens. Lipsa unor cetăţi şi aşezări dacice databile în secolele I a. Chr. – I p. Chr. în 
zona de câmpie a Banatului este o problematică care a suscitat şi suscită încă o 
serie de controverse, care derivă parţial din ambiguitatea surselor literare, dar şi  
a descoperirilor arheologice. Absenţa unor situri autohtone poate avea mai multe 
cauze, în afara rarelor cercetări în această zonă511. Una din acestea a putut  
fi determinată chiar de evacuarea populaţiei la sud de Dunăre, sub Aelius Catus 
(anii 6–9) respectiv, strămutarea celor cei 50.000 de geţi care ar fi putut reprezenta 
un pericol din punct de vedere militar pe de o parte, dar şi pentru a popula anumite 
regiuni ale noii provincii Moesia, pe de altă parte 512. O ipoteză de dată mai recentă, 
presupune că mişcarea de strămutare a avut loc după războaiele lui Domiţian  
                                                 

508 Benea 1996, 143 s .  
509 Benea et alii 2004, p. 17–21. 
510 Vezi mai sus în acest capitol. 
511 Ca de altfel şi a unor cercetători care se ocupau cu o astfel de problematică, după dispariţia 

lui l. Medeleţ şi a lui Marian Gumă.  
512 Benea 1989, p. 147–156. 
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508 Benea 1996, 143 s .  
509 Benea et alii 2004, p. 17–21. 
510 Vezi mai sus în acest capitol. 
511 Ca de altfel şi a unor cercetători care se ocupau cu o astfel de problematică, după dispariţia 

lui l. Medeleţ şi a lui Marian Gumă.  
512 Benea 1989, p. 147–156. 
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(87–89 p. Chr.), când romanii să fi pretins o terra deserta în faţa spaţiului cucerit, 
iar aşezările dacice să se fi fost retras înspre interiorul Banatului sau chiar spre 
Transilvania. Acest teritoriu rămânea un spaţiu liber fără o populaţie barbară 
controlat de Imperiu Roman. u se cunosc nici un fel de aşezări din interiorul 
Banatului, care să-şi fi încetat existenţa la sfârşitul secolului I p. Chr.  

Dacă am avea în vedere reprezentările de pe scenele Columnei lui Traian de 
la Roma, unde se constată de abia, după 16 scene de la trecerea armatei romane la 
nord de fluviu, apariţia primelor contacte ale armatei romane cu daci izolaţi, aduşi 
în faţa romanilor, ar trebui să presupunem că localnicii se retraseră din acel 
teritoriu. Când anume a avut loc acest lucru nu putem încă preciza, deocamdată.  

Recent, descoperirea sitului de la Unip (com. Sacoşul Turcesc, jud. Timiş) 
din apropierea Timişoarei aduce în discuţie o primă aşezare dacică de anvergură. 
Cercetarea arheologică este încă la început, elementele de cronologie nu sunt 
precizate riguros513.  

Trebuie menţionat că nu avem informaţii arheologice asupra existenţei unor 
aşezări rurale indigene de câmpie databile, nici în cursul secolelor I a. Chr. – I p. Chr. 

i, totuşi, izvoarele literare, numismatice menţionează anumite atacuri ale dacilor 
la sud de Dunăre, care trebuie să fi avut loc prin Banat514. 

În acest teritoriu se disting două sau poate trei zone diferite sub aspectul locuirii: 
 Astfel, de la vărsarea Tisei în Dunăre, de-a lungul malului de nord al 

fluviului, pe o fâşie mai lată sau mai îngustă de la graniţa cu provincia Moesia 
Superior se constată, în secolele II–III, prezenţa unor construcţii ridicate din cărămizi 
romane şi piatră. Din păcate în marea lor majoritate, descoperirile au un caracter 
întâmplător sau sunt urmarea unor mici sondaje şi astfel caracterul lor militar sau 
civil nu este precizat în vreun fel, nici chiar destinaţia edificiului. Prezenţa unor 
tegule ştampilate ale legiunilor a IIII-a Flavia şi a VII-a Claudia denotă o implicare 
militară la edificarea lor. Cele mai reprezentative descoperiri provin de la 515, 
din mai multe puncte: la Berăria lui eifert, pe str. Brace Iovanović nr. 15, în 
centrul oraşului etc. În majoritatea cazurilor s-au găsit cărămizi ştampilate aparţinând 
legiunilor a VII–a Claudia şi a IIII-a Flavia alături de ceramică fragmentară 
romană, monede etc.516.  

tampile ale legiunii a VII Claudia au fost descoperite la 517, 518, 
519, 520, V 521, localităţi aflate în faţa valului 

median, dar apropiate de linia Dunării. Este o situaţie interesantă, asemănătoare 
poate cu cea din faţa limesului Pannoniei Inferior, înspre Slovacia, unde apar mai 
                                                 

513 Pentru o discuţie sintetică asupra acestei probleme – vezi capitolul dedicat Cuceririi o ane. 
514 Vezi în cap. de mai sus, cap. Preli inarii daco ro ane. 
515 or ević 2007, p. 98–99. 
516 or ević 2007, p. 98–99.  
517 or ević 2007, p. 98–99. 
518 or ević 2007, p. 98–99. 
519 or ević 2007, p. 102. 
520 or ević 2007, p. 106. 
521 or ević 2007, p. 106. 
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multe construcţii rurale clar ridicate sub protecţie militară522. Am cita doar 
descoperirile de la Devin523, Bratislava-Dubrav a524. Acolo, ele apar mai ales după 
războaiele marcomanice. n cazul nostru, acest lucru nu se poate încă prea bine 
preciza cronologic. n ce măsură avem de a face cu un control militar al Moesiei 
Superior în teritoriul de la nord de Dunăre, acest lucru a fost presupus şi probabil să 
fi şi reprezentat o realitate în antichitate525, mai ales pentru descoperirile de la 
Pancevo, Cuvin, Gaj, localităţi aflate în faţa a i e ia . 

 Prezenţa ştampilelor legiunii a VII-a Claudia (de tipul LEG VII C.P. ) la 
Banats a Palan a, Vrsac demonstrează existenţa aici a unor unităţi militare încă în 
vremea împăraţilor Traian – adrian. Ele ar putea fi puse în legătură cu pregătirile 
făcute pentru războaiele cu dacii din timpul împăratului Traian, la care legiunea a 
participat cu efective importante. Ulterior, în cursul secolelor II–III, legiunea a VII-a 
Claudia (ştampile de tipul LEC VII. CL) şi legiunea a IIII-a lavia (ştampile de 
tipul LEG. IIII. L) sunt atestate la nord de fluviu la: Banats a Palan a, Vrsac. 
Momentul este greu de precizat din punct de vedere cronologic. Ele s-ar putea data 
în vremea războaielor marcomanice sau chiar anterior acestei date526, când efective 
ale legiunii a IIII-a lavia au staţionat în castrul de la Viminacium, în lipsa legiunii 
plecată în campania din rient. 

Atât Banats a Palan a, cât şi Vrsac sunt două centre care se află aproape de 
valul e ia  din faţa Daciei, ceea ce sugerează prezenţa la un moment dat în 
cursul secolelor II–III a unor efective militare din provincia vecină, aşa cum ele 
apar şi pe linia de nord a Dunării la Pojejena, Moldova ouă, Gornea etc. 

  a doua zonă geografică se constată la nord de pur le e la 
el bla a, până în apropiere de Mureş. Deliblata un teritoriu care a fost e o i , 

doar la marginea micului deşert  se constată mai multe aşezări atribuite mediului 
sarmatic pe teritoriul localităţii moderne Alibunar (Serbia); pentru câteva St. 
Trifunovi  oferă o datare largă în secolele II–IV, fără alte precizări 527.  

Spaţiul central al teritoriului de câmpie în discuţie, până la Tisa, este după 
cum menţionam, puţin cercetat. abitatul rural aici este atestat de cercetările de 
teren destul de sporadice sau, în cel mai bun caz, prin câteva sondaje izolate. 
Aceste aşezări rurale erau încadrate într-o denumire generică de aşezări din 
secolele III–IV.  departajare cronologică s-a putut opera prin analiza cu a e ie a 
inventarului descoperit constând îndeosebi din ceramică lucrată cu mâna de factură 
locală dacică, alături de fragmente de ceramică cenuşie fină lucrată la roată de 
tradiţie La T ne. Prezenţa unor piese de import de fapt, destul de puţin numeroase 
din bronz sau fier (mai ales fibule) sau sticlă (mărgele), alături de ceramică romană 

                                                 
522 Vaday 2003, p. 213–216. 
523 Pieta 2003, p. 216–218. 
524 Elsche  2003, p. 218–220. 
525 Gudea 2001, passim. 
526 Pentru legiunea a IIII-a lavia probabil acest moment poate fi să fie pus în legătura cu 

războaiele lui Lucius Verus ( ). 
527 Trifunovi  1990, p. 213–220. 
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de import, precum cea de lux de tip terra si illata, a fragmentelor de amfore, 
ceramică roşie de uz comun provincial au permis o departajare a unor descoperiri 
arheologice în timpul provinciei Dacia (secolele II–III). Deocamdată, o încadrare 
cronologică mai riguroasă nu este posibilă.  datare mai riguroasă oferă fibulele de 
bronz sau fier, dar în rare cazuri numărul lor este mai mare de unul sau două 
exemplare pe sit.  explicaţie există în acest caz, întrucât nici una din aşezările 
rurale identificate arheologic nu a fost cercetată exhaustiv. În majoritatea cazurilor 
au fost întreprinse săpături arheologice preventive cu caracter de sondaje. În 
general, însă atât pe teritoriul actual al României, cât şi al Serbiei de astăzi se 
constată mai ales a e ri identi icate prin sondaje caracterizate prin una sau mai 
multe locuinţe, uneori însoţite cu gropi de provizii, sau alte anexe precum, cuptoare 
menajere etc. Inventarul acestora este modest, predomină mai ales ceramica în 
stare fragmentară şi în rare cazuri sunt documentate piese de metal. 

 Prin urmare, deocamdată în Banatul de câmpie pot fi menţionate relativ 
puţine aşezări care se încadrează în parametrii unei aşezări rurale cu ocupaţii clar 
precizate agricole sau meşteşugăreşti.  excepţie în acest sens o reprezintă aşezarea 
dacică de la Timişoara – reidor  (nivelul I databil în timpul Provinciei Dacia) 
cercetată sistematic mai mulţi ani din 1984 – până în anul 1998 şi în anii 2000–
2002 şi apoi în toamna anului 2006 când a fost întreprinsă o săpătură preventivă în 
sectorul de sud al aşezării. 

Am aminti astfel pe teritoriul Banatului românesc, aşezările de la Cioreni
Ti i oara  reidor  nivelul   Ti i oara  u br vi a, Foeni, Sânnicolau Mare 
şi mai nou Liebling (jud. Timiş) din apropierea imediată a valului edian, care se 
datează spre sfârşitul secolului II şi începutul secolului III p. Chr.528, iar pe teritoriul 
Serbiei, de astăzi sunt de menţionat descoperirile de la u otica529, Banatski 

arlovac530; Becej531, Alibunar532, aj, ovačiča, Boto  – Aradac, Bočar533 etc. 
C   a treia on  eo ra ic  se concentrează în preajma cursului vechi al 

râului Mureş având o aşezare reprezentativă în cea de la Sânnicolau Mare din locul 
numit S li te534.  

 descoperire recentă din anul 2005535 a evidenţiat prezenţa aici a unui 
mormânt deducem feminin pe baza unui inventar de podoabe din aur (colier cu un 
                                                 

528 Benea 1996, passim; Mare 2004, passim. 
529 Benea 1996, nr.164 cu bibliografia. 
530 Benea 1996, nr. 8 cu bibliografia. 
531 Benea 1996, nr. 15 cu bibliografia. 
532 Trifunović 1988–1989, p.  
533 Benea 1996, p. 123. 
534 Benea 2011, p. 85–98.  
535 Bejan, Măruia, Tănase, 2011, p. p.161–180. În opinia mea, modul de dispunere a pieselor 

ceramice şi lipsa unei schiţe desenate sau a fotografiei mormântului cu modul de aşezare a podoabelor 
nu oferă posibilitatea unei înţelegeri corecte a complexului funerar. u neg posibilitatea existenţei 
unui mormânt sarmatic timpuriu, dar contextul de descoperire este cu totul neclar. Pe de altă parte, 
este cu totul ciudată, maniera de negare a unor descoperiri funerare relevate de descoperirile lui M. Macrea 
şi M. Moga în anul 1947, cu care debutează articolul de faţă  Am menţiona de asemenea ceramica 
fragmentară de culoare roşie de factură romană constatată pe suprafaţa complexului de la Sălişte. 
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pandantiv central, 7 mărgele tubulare din foiţă de aur şi 5 pandantive de formă 
ovală delimitate de o bordură în formă de „lacrimă”), mărgele de calcar şi din pastă 
de sticlă, toate asociate cu două vase preistorice aşezate de o parte şi de alta a 
capului defunctei. Datarea timpurie a mormântului în secolul I p. Chr. reprezintă în 
acest moment, un mormânt izolat fără nici un fel de conexiuni asupra unor posibile 
comunităţi la acea dată în arealul de la sud de râul Mureş536.  

La nici una din aşezările cercetate cu excepţia poate a celei de la Sânnicolaul 
Mare, punctul S li te nu apar urme de fortificaţie sau mai simplu de îngrădire a 
spaţiului locuit, indiciu că nu se simţea nevoia unor astfel de amenajări. O protejarea 
primară a arealului locuit era oferită de modul de alegere a amplasamentului 
aşezării537. 

 

În literatura de specialitate românească şi mai ales străină (maghiară sau 
sârbă) există o oarecare confuzie în atribuirea etnică a caracterului acestor situri. 
Ele sunt denumite sarmatice538, fie daco-sarmatice539.  

În literatura de specialitate românească asemenea descoperiri au fost apreciate fie 
sarmatice, fie indigene, dacice540. Cu câtva timp în urmă, în anul 1996, am analizat 
această problematică. Între timp s-au mai adăugat elemente noi în discuţie. 

Atribuirea caracterului de a e are sarmatic  pentru asemenea comunităţi 
identificate în zona de câmpie, în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre este făcută şi din 
încercarea de stabilire a unei contemporaneităţi între necropolele sarmatice şi aşezări, 
lucru, care de la prima vedere nu este compatibil541. Aşezările în discuţie aparţin 
unui mediu sedentar, format dintr-o populaţie, care locuia teritoriul dintre Tisa şi 
Dunăre. Stabilirea sarmaţilor iazigi pe Tisa Superioară la începutul secolului I p. Chr., 
care apoi lent au coborât înspre sud în decursului timpului, a acreditat ideea că 
întregul teritoriu în discuţie le aparţinea. Izvoarele literare antice nu au consemnat 
pentru acest areal decât pe sarmaţii iazigi, care fiind o populaţie nomadă, foarte 
războinică apar des amintiţi agresând Imperiul Roman, intrând astfel în atenţia 

                                                 
536 Bârcă 2016, p.11–66 aduce noi precizări în analiza pieselor timpurii sarmatice din aur pe 

baza unei analize comparate cu descoperirile similare din spaţiul nord pontic şi mai ales din Câmpia 
dintre Tisa şi Dunăre. Ca urmare a acestui fapt autorul ajunge la concluzia că mormântul de la 
Sânnicolau Mare – Selişte se datează la începutul secolului II p. Chr., fie după evenimentele romano-
sarmatice din anii 107, fie din timpul celor din anii 117–118, fiind o descoperire izolată deocamdată. 

537 Benea 1996, p. 143. 
538 Vezi o lucrare de referinţă a Andreei Vada  (1989), passim, sau a unor autori sârbi, precum 

V. Dautova Rusevljan, 1989 şi alţii. 
539 Trifunovi  1988–1989, passim. 
540 Aşezările rurale au fost desemnate prin termenul de aşezări daco-romane. Aceasta din urmă 

ipoteză, ne apar ine (cel puţin pentru descoperirile din sud-vestul României). Reluarea cercetărilor în 
acest sector au stabilit ca astfel de aşezări provin din spaţiul e r pro in i e, aflat în faţa valului de 
pământ şi astfel termenul de daco-romani nu este cel potrivit. Caracterul acestor aşezări indigene 
putea fi influenţat de romani prin o serie de importuri (obiecte de lux, circulaţie monetară etc.).  

541 Ultima publicare în acest sens la Grumeza 2015, p. 15–27. 
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de import, precum cea de lux de tip terra si illata, a fragmentelor de amfore, 
ceramică roşie de uz comun provincial au permis o departajare a unor descoperiri 
arheologice în timpul provinciei Dacia (secolele II–III). Deocamdată, o încadrare 
cronologică mai riguroasă nu este posibilă.  datare mai riguroasă oferă fibulele de 
bronz sau fier, dar în rare cazuri numărul lor este mai mare de unul sau două 
exemplare pe sit.  explicaţie există în acest caz, întrucât nici una din aşezările 
rurale identificate arheologic nu a fost cercetată exhaustiv. În majoritatea cazurilor 
au fost întreprinse săpături arheologice preventive cu caracter de sondaje. În 
general, însă atât pe teritoriul actual al României, cât şi al Serbiei de astăzi se 
constată mai ales a e ri identi icate prin sondaje caracterizate prin una sau mai 
multe locuinţe, uneori însoţite cu gropi de provizii, sau alte anexe precum, cuptoare 
menajere etc. Inventarul acestora este modest, predomină mai ales ceramica în 
stare fragmentară şi în rare cazuri sunt documentate piese de metal. 

 Prin urmare, deocamdată în Banatul de câmpie pot fi menţionate relativ 
puţine aşezări care se încadrează în parametrii unei aşezări rurale cu ocupaţii clar 
precizate agricole sau meşteşugăreşti.  excepţie în acest sens o reprezintă aşezarea 
dacică de la Timişoara – reidor  (nivelul I databil în timpul Provinciei Dacia) 
cercetată sistematic mai mulţi ani din 1984 – până în anul 1998 şi în anii 2000–
2002 şi apoi în toamna anului 2006 când a fost întreprinsă o săpătură preventivă în 
sectorul de sud al aşezării. 

Am aminti astfel pe teritoriul Banatului românesc, aşezările de la Cioreni
Ti i oara  reidor  nivelul   Ti i oara  u br vi a, Foeni, Sânnicolau Mare 
şi mai nou Liebling (jud. Timiş) din apropierea imediată a valului edian, care se 
datează spre sfârşitul secolului II şi începutul secolului III p. Chr.528, iar pe teritoriul 
Serbiei, de astăzi sunt de menţionat descoperirile de la u otica529, Banatski 

arlovac530; Becej531, Alibunar532, aj, ovačiča, Boto  – Aradac, Bočar533 etc. 
C   a treia on  eo ra ic  se concentrează în preajma cursului vechi al 

râului Mureş având o aşezare reprezentativă în cea de la Sânnicolau Mare din locul 
numit S li te534.  

 descoperire recentă din anul 2005535 a evidenţiat prezenţa aici a unui 
mormânt deducem feminin pe baza unui inventar de podoabe din aur (colier cu un 
                                                 

528 Benea 1996, passim; Mare 2004, passim. 
529 Benea 1996, nr.164 cu bibliografia. 
530 Benea 1996, nr. 8 cu bibliografia. 
531 Benea 1996, nr. 15 cu bibliografia. 
532 Trifunović 1988–1989, p.  
533 Benea 1996, p. 123. 
534 Benea 2011, p. 85–98.  
535 Bejan, Măruia, Tănase, 2011, p. p.161–180. În opinia mea, modul de dispunere a pieselor 

ceramice şi lipsa unei schiţe desenate sau a fotografiei mormântului cu modul de aşezare a podoabelor 
nu oferă posibilitatea unei înţelegeri corecte a complexului funerar. u neg posibilitatea existenţei 
unui mormânt sarmatic timpuriu, dar contextul de descoperire este cu totul neclar. Pe de altă parte, 
este cu totul ciudată, maniera de negare a unor descoperiri funerare relevate de descoperirile lui M. Macrea 
şi M. Moga în anul 1947, cu care debutează articolul de faţă  Am menţiona de asemenea ceramica 
fragmentară de culoare roşie de factură romană constatată pe suprafaţa complexului de la Sălişte. 
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pandantiv central, 7 mărgele tubulare din foiţă de aur şi 5 pandantive de formă 
ovală delimitate de o bordură în formă de „lacrimă”), mărgele de calcar şi din pastă 
de sticlă, toate asociate cu două vase preistorice aşezate de o parte şi de alta a 
capului defunctei. Datarea timpurie a mormântului în secolul I p. Chr. reprezintă în 
acest moment, un mormânt izolat fără nici un fel de conexiuni asupra unor posibile 
comunităţi la acea dată în arealul de la sud de râul Mureş536.  

La nici una din aşezările cercetate cu excepţia poate a celei de la Sânnicolaul 
Mare, punctul S li te nu apar urme de fortificaţie sau mai simplu de îngrădire a 
spaţiului locuit, indiciu că nu se simţea nevoia unor astfel de amenajări. O protejarea 
primară a arealului locuit era oferită de modul de alegere a amplasamentului 
aşezării537. 

 

În literatura de specialitate românească şi mai ales străină (maghiară sau 
sârbă) există o oarecare confuzie în atribuirea etnică a caracterului acestor situri. 
Ele sunt denumite sarmatice538, fie daco-sarmatice539.  

În literatura de specialitate românească asemenea descoperiri au fost apreciate fie 
sarmatice, fie indigene, dacice540. Cu câtva timp în urmă, în anul 1996, am analizat 
această problematică. Între timp s-au mai adăugat elemente noi în discuţie. 

Atribuirea caracterului de a e are sarmatic  pentru asemenea comunităţi 
identificate în zona de câmpie, în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre este făcută şi din 
încercarea de stabilire a unei contemporaneităţi între necropolele sarmatice şi aşezări, 
lucru, care de la prima vedere nu este compatibil541. Aşezările în discuţie aparţin 
unui mediu sedentar, format dintr-o populaţie, care locuia teritoriul dintre Tisa şi 
Dunăre. Stabilirea sarmaţilor iazigi pe Tisa Superioară la începutul secolului I p. Chr., 
care apoi lent au coborât înspre sud în decursului timpului, a acreditat ideea că 
întregul teritoriu în discuţie le aparţinea. Izvoarele literare antice nu au consemnat 
pentru acest areal decât pe sarmaţii iazigi, care fiind o populaţie nomadă, foarte 
războinică apar des amintiţi agresând Imperiul Roman, intrând astfel în atenţia 

                                                 
536 Bârcă 2016, p.11–66 aduce noi precizări în analiza pieselor timpurii sarmatice din aur pe 

baza unei analize comparate cu descoperirile similare din spaţiul nord pontic şi mai ales din Câmpia 
dintre Tisa şi Dunăre. Ca urmare a acestui fapt autorul ajunge la concluzia că mormântul de la 
Sânnicolau Mare – Selişte se datează la începutul secolului II p. Chr., fie după evenimentele romano-
sarmatice din anii 107, fie din timpul celor din anii 117–118, fiind o descoperire izolată deocamdată. 

537 Benea 1996, p. 143. 
538 Vezi o lucrare de referinţă a Andreei Vada  (1989), passim, sau a unor autori sârbi, precum 

V. Dautova Rusevljan, 1989 şi alţii. 
539 Trifunovi  1988–1989, passim. 
540 Aşezările rurale au fost desemnate prin termenul de aşezări daco-romane. Aceasta din urmă 

ipoteză, ne apar ine (cel puţin pentru descoperirile din sud-vestul României). Reluarea cercetărilor în 
acest sector au stabilit ca astfel de aşezări provin din spaţiul e r pro in i e, aflat în faţa valului de 
pământ şi astfel termenul de daco-romani nu este cel potrivit. Caracterul acestor aşezări indigene 
putea fi influenţat de romani prin o serie de importuri (obiecte de lux, circulaţie monetară etc.).  

541 Ultima publicare în acest sens la Grumeza 2015, p. 15–27. 
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lumii contemporane de atunci. Raporturile lor cu populaţia locală pe care au 
întâlnit-o aici probabil că au fost de supunere politică a acestora din urmă. evoile 
de schimb comercial direct prin intermediul roman sau cu Imperiul Roman sunt 
probleme doar puţine evidenţiate până acum mulţumitor de literatura de specialitate. 

Ammianus Marcellinus VI, 2, 7–8 semnalează în secolul IV, în vremea lui 
Constantius al II-lea următoarele, privind caracterul nomad până târziu al sarmaţilor: 
... r i i e dou  continente  cu nea uri elurite  de i cutreier  n triburi e 
ari ntinderi  ca no a i totu i au a uns cu to ii la o sin ur  denu ire  acea de 
alani  iindc  au acelea i obiceiuri...acela i od na oiat de via  i acelea i 

ar e... Nu au nici colibe  nici ri a de a unci ntul  ci se r nesc cu carne i 
la te  duc ndu i via a n c ru e cu coviltir aco erit cu iei ...  cresc i duc cu ei 
tur e de vite  ai ales entru cai ar t nd interes deosebit... .  

Amm. Marcellinus, un apropiat al împăratului Constantius II, l-a însoţit pe 
acesta în apropiere de Sirmium, în timpul evenimentelor cu sarmaţii argaraganţi. 
Astfel, percepţia sa era corectă la momentul respectiv, în anii 358 359, cunoscând 
obiceiurile lor şi modul de existenţă al sarmaţilor-alani. Sedentarizarea sarmaţilor 
iazigi, de care se face atât de mult caz în momentul când se discută asemenea 
aşezări rurale este o problemă care mai comportă multe analize. Cu atât mai mult 
cu cât în asemenea aşezări apar ocupaţii meşteşugăreşti precum ol ritul, ocupaţie 
tipică pentru o populaţie care prezintă un anumit specific determinat de modul său 
rural de viaţă, bazat în principal pe agricultură şi creşterea vitelor. 

Se apreciază că după vremea războaielor marcomanice, sarmaţii iazigi au 
ajuns în dreptul sectorului de sud-vest al Daciei Romane şi ar fi început procesul de 
trecere la est de Tisa. A. Vada  apreciază chiar, că această pătrundere este documentată 
de aşezările existente de-a lungul Crişurilor şi a Mureşului542.  

 Arătam deja, în anul 1996, că această ...supoziţie este greu de acceptat, 
deoarece, în afara necropolelor sarmate, aşa-zisele a e ri sar ate cu rind  rin 
ns i structura abitatului to o ra ie  or ani area a e rii  a locuin elor  a 

ane elor os od re ti  ro i de rovi ii  ro i ena ere  co onente ti ice entru 
o o ula ie auto ton  i sedentar ... 543, care nu pot fi puse în legătură cu o 
populaţie nomadă formată din crescători de vite mari, mai ales cai. Trecerea la est 
de Tisa a sarmaţilor iazigi a fost un proces de durată mult mai lent, care credem că 
a avut loc după mijlocul secolului III544. 

Cercetările arheologice efectuate în vestul Banatului, în speţă, în apropierea 
Timişoarei, au confirmat existenţa unor aşezări care se formează spre sfârşitul 
veacului II. În faţa valului roman se stabilesc comunităţi care, prin modul lor de 
organizare a habitatului, dar mai ales prin inventarul arheologic descoperit, pot fi 
atribuite unor comunităţi dacice. 
                                                 

542 Vada  1988–1989, p. 205–210. 
543 Benea 1996, p. 116–117. 
544 Parducz 1956, p. 139–182 în cronologia propusă pentru sarmaţii iazigi cuprinde trei mari 

etape: 1. din momentul stabilirii pe Tisa Superioară şi până la izbucnirea războaielor marcomanice;  
2. între anii 180–270, cu mai multe sub etape; când în final pătrund şi un grup de sarmaţi roxolani;  
3. între anii 270–375, până la stabilirea hunilor în Câmpia Pannoniei.  
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Lipsa unor aşezări rurale în acest areal, databile în prima umătate a secolului II, 
poate reprezenta una din măsurile impuse de strategia romană pentru apărarea  
sud-vestului Daciei.  

Cele mai timpurii aşezări, datate înspre sfârşitul secolului II, ar fi deocamdată 
cele menţionate mai sus  Cioreni şi Freidorf de la marginea Timişoarei , Dumbrăviţa, 
poate şi Foeni din prima umătate a secolului III.  

Descoperiri databile în timpul Provinciei Dacia, având la bază ceramica 
dacică lucrată cu mâna sau cea cenuşie de tradiţie La T ne, lucrată la roată, cu o 
pastă de bună calitate, alături de ra mente e ceramice e cu oare ro ie e actur
roman ra mente e am or ra mente e e ceramic e u terra si i ata iese
e o oa , precum fibule romane au mai fost făcute la u otica aşezare în care 

au fost descoperite fragmente mici de terra si i ata, alături de o fibulă romană în 
formă de 545, Banatski Karlovac un fragment de fibulă din fier 546  Bece  în 
punctele otar i ar, Don ie arica, e an a câte o locuinţa a fost dezvelită în 
fiecare aşezare  doar la Don e Ugarica a fost descoperită o fibulă de bronz în formă 
de  databilă în secolul II II – secolul III 547, Alibunar548, a  fragmente de imitaţie 
de terra si i ata Kova i a, Boto  –Aradac, Bo ar549 etc. 

Se conturează astfel existenţa unui număr mic de aşezări identificate doar 
prin câte o locuinţă sau două, care aparţin unor perioade timpurii. Nu se pot afirma 
prea multe despre caracterul acestor aşezări. Ele sunt amplasate îndeosebi în zona 
de câmpie, mai mult sau mai puţin apropiate de linia valului median care străbătea 
întreg teritoriul din apropierea liniei Dunării, de la sud – spre nord. 

Asemenea aşezări prezintă câteva elemente comune, care privesc în special 
modul de organizare, dar şi inventarul lor. Astfel  

• Locuinţele sunt de obicei sub formă de bordeie sau semi-bordeie, mai rar 
locuinţe de suprafaţă. Mai rar, dispun de o vatră în interior, care de obicei este 
amplasată în afara locuinţei. Aşezările cu locuinţe modeste de acest fel, îşi găsesc 
analogii în mediul indigen al provinciei Dacia, precum cele de la Şura Mica, Slimnic 
etc., ceea ce constituie un element important în atribuirea lor mediului dacic.  

• Existenţa unor amena ări gospodăreşti sub formă de  gropi de provizii, 
gropi mena ere, cuptoare mena ere amplasate în prea ma locuinţelor. 

• Inventarul locuinţelor este modest sub aspect material cuprinzând mai ales 
ceramica de culoare cenuşie, de tradiţie La T ne şi ceramică grosieră lucrată cu 
mâna oale borcan în diferite variante, ceşti etc. . Prezenţa unor im orturi romane 
contribuie la datarea lor mai precisă în acest spaţiu.  

• Ateliere de olărie modeste care deserveau o aşezare sau altele câteva din 
urul acestora au fost constatate la Dolovo Serbia , Vârşeţ, Freidorf-Timişoara, 

Hodoni, de pildă.  
                                                 

545 Benea 1996, nr. 164 cu bibliografia. 
546 Benea 1996, nr. 8 cu bibliografia. 
547 Benea 1996, nr. 15 cu bibliografia. 
548 Trifunovi  1988–1989, passim. 
549 Benea 1996, p. 123. 
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lumii contemporane de atunci. Raporturile lor cu populaţia locală pe care au 
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de Tisa a sarmaţilor iazigi a fost un proces de durată mult mai lent, care credem că 
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Hodoni, de pildă.  
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549 Benea 1996, p. 123. 
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• Aşezările constatate în câmpia de vest a Banatului se apropie prin mai 
multe elemente specifice de cele din câmpia Aradului, unde se concentrează, în 
secolele II–III, un grup aparţinând dacilor liberi550. Ele au fost identificate la Arad, 
Cicir, Moroda, Sântana, iria, Covăsânţ etc. Aici au fost descoperite mai multe 
necropole de incineraţie, situate mai ales la est de Arad (cu excepţia eitin), atât pe 
linia Mureşului, cât şi în câmpie, dar apar şi altele de inhumaţie la vest şi nord-vest 
de Arad551. 

Apropierea sub aspectul inventarului ceramic mai ales cel lucrat cu mâna 
dintr-o pastă grosieră cu forme şi elemente de decor tradiţionale ne determină a 
vedea prezenţa unor grupuri de daci stabilite de-a lungul frontierei romane de vest 
a provinciei Daciei.  

În prezentarea primelor descoperiri din nivelul I al a e rii e a rei or – 
Timişoara, semnalam caracterul mai rudimentar al ceramicii lucrate cu mâna, ceea 
ce ar sugera o eventuală prezenţă a unor comunităţi de daci în acest spaţiu. Probabil 
că acest lucru s-a produs sub presiunea altor neamuri (sarmaţi iazigi ), care înaintau 
dinspre nord şi au dislocat triburile locale din sudul pungii dintre Tisa şi Dunăre.  

Un astfel de fenomen ar putea fi urmarea războaielor marcomanice, când 
mişcările de populaţie mai ales în preajma provinciilor romane au produs perturbări 
mari între seminţiile aflate în apropierea graniţei romane. 

Situaţia militară a spaţiului dintre Tisa şi Dunăre nu apare prea clar evidenţiată în 
vremea războaielor marcomanice, sub aspectul mişcărilor de populaţie. Se constată 
într-adevăr o înaintare spre sud a triburilor de sarmaţi iazigi, poate sub presiunea 
altor triburi.  

Desigur, în timpul acestor evenimente apare posibilă o astfel de acţiune. Ea 
putea fi determinată ns  şi de pericolul includerii teritoriului locuit în bună parte 
de sarmaţi în provincia armatia plănuită de Marcus Aurelius a fi formată în 
ar aricum, alături de arcomannia. u apare clar cât de întins ar fi fost teritoriul 

locuit de sarmaţii iazigi. Sub această presiune, comunităţile locale din spaţiul dintre 
Tisa şi Dunăre vor încerca să se adăpostească în teritoriile de la est de Tisa. Aşa s-
ar explica câţiva ani mai târziu, o acţiune punitivă întreprinsă de legatul C ettius
a inianus u ius os es (180– 182), în ar aricum. 

Dio Cassius menţionează că în timpul legatului Severianus (anii 180–182), 
12.000 de daci liberi au primit permisiunea de a stabili în provincia Dacia, fiind 
alungaţi din teritoriile în care se locuiseră.  

Amplasarea unor comunităţi de daci liberi s-a făcut cu permisiunea romanilor 
care vedeau un element de stabilitate în această populaţie sedentară. Aşa s-ar 
explica şi apropierea de valul me ian, care delimita imes-ul Daciei în acest sector552.  

                                                 
550 gel, Barbu 1997, p. 565–573. 
551 gel, Barbu 1997, p. 570–572.  
552 Din acest punct de vedere, apare cu totul altfel înţeleasă existenţa valului roman median şi 

mai ales datarea sa, într-o primă fază, încă din timpul Provinciei. Cert devine faptul că acesta exista 
deja înspre sfârşitul secolului II p. Chr. când apar aşezările rurale amintite. 
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Încă nu avem clare zonele unde s-au stabilit aceste comunităţi553. Probabil 
acum constatăm un proces similar în spaţiul barbar dintre Tisa şi Dunăre, când 
sarmaţii iazigi, la rândul lor, vor înainta spre sud astfel încât comunităţile care 
locuiau în acest areal au trecut Tisa şi s-au stabilit în apropierea provinciei pentru o 
mai mare siguranţă. i acest lucru trebuie să se fi făcut cu aprobarea romanilor.  

C. Opreanu a avansat ipoteza că aşezările dacice constatate în Crişana ar fi 
urmarea permisiunii legatului Severianus ca dacii liberi să se stabilească în preajma 
frontierelor provinciei554. Acest lucru era apreciat pentru zona de vest a Munţilor 
Apuseni, respectiv în Crişana de astăzi. Descoperirile arheologice întreprinse în 
sectorul de sud vest al aciei, în teritoriul dintre Tisa şi valul median confirmă o 
astfel de situaţie, deşi, până în prezent, pe teritoriul românesc avem descoperiri 
databile cu certitudine în doar trei–patru astfel de aşezări şi în alte 4–7 cazuri pe 
teritoriul Serbiei, de astăzi. 

 Dio Cassius555 aminteşte că şi succesorul lui Sabinianus la conducerea Daciei, 
consularul e enniu i er, a avut de respins împreună cu Clodius Albinus, 
legatul de atunci, al legiunii a V-a Macedonica, pe barbari de la frontierele provinciei 
Dacia, evenimente care ar fi avut loc cândva în anul 183 sau 184556. Sigur atunci 
apar şi anumite probleme în rândul locuitorilor din provincia Dacia. Aceste 
„nemulţumiri pacificate” nu sunt prea clar înţelese până în acest moment. 

Menţiunile literare ne oferă indicii clare asupra faptului că în primii ani de 
domnie ai împăratului Commodus (181–193) au avut loc anumite permutări de 
populaţie în spaţiul barbar dintre Tisa şi Dunăre, poate chiar din cauza unor încercări 
ale puterii romane de a forma cele două provincii din ar aricum  Sarmatia şi mai 
la nord de aceasta, arcomannia  Opoziţia triburilor din spaţiul locuit în mare 
parte de sarmaţii iazigi, care au început migrarea spre sudul pungii iazigii, tocmai 
în ideea de a se sustrage includerii în aceste provincii romane plănuite, a determinat 
şi dislocările altor triburi, precum cele dacice. Dificultăţile militare create în anii 
180–184, când avem ştiri despre participarea conducerii militare a Daciei romane 
trebuie să-l fi determinat după câtva timp pe Commodus să renunţe la proiectul 
tatălui său de a forma Sarmatia în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre, în care sarmaţii 
iazigi formau o majoritate. u se cunoaşte cât de întinsă se dorea să fie provincia 
Sarmatia, dar, în mod evident fusese gândită în continuarea provinciei arcommania 
aflată de la colţul Dunării înspre sud-vest. Ca atare, nu se cunoaşte până unde s-ar 
fi extins spre sud plănuita provincie Sarmatia, până în dreptul Moesiei Superior, ori 
undeva la mijlocul distanţei, aproape de vărsarea Mureşului în Tisa sau la nord de 
aceasta. Este greu de reconstituit  aptul, însă, că sarmaţii iazigi au iniţiat spre sud 
migraţia lor, ajungând aproape de Mureş ar pleda pentru considerarea unei zonei 
aflate la nord de aceasta, ca limita a viitoarei provincii. 
                                                 

553 Piso 1993, p. 131–137. 
554 Opreanu 1998, p. 77–78. 
555 Dio Cassius, L II, 8, 1. 
556 Piso 1993, p. 139–140. cu toată bibliografia şi interpretarea evenimentelor. 
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 confirmare a unor evenimente militare care au loc la vest de Tisa, 
determinate de apariţia unor triburi de sarmaţi obligate să se deplaseze înspre sud 
sub presiunea altor triburi în mişcare sau a unei situaţii date, apare în încheierea 
nivelului I de locuire al aşezării rurale urug. Ea se află imediat la vest de Tisa557. 
În aşezarea cu caracter sedentar agricol, dar şi meşteşugăresc (ateliere de olărie, de 
prelucrarea cornului şi a metalului) se constată la un moment dat, în vremea lui 
Commodus, ascunderea unui mic depozit monetar format din 16 piese, care se 
încheie cu monede datate în anii 187–188558. El marchează încheierea nivelului de 
locuire, după care aşezarea se va reface în secolele III–IV, primind o întinsă dezvoltare 
ca teritoriu. 

În spaţiul cuprins între râul Tisa şi valul median, un astfel de depozit monetar 
format din 160 de piese, din care ultima de la Commodus, a fost descoperit la 
Vrsac, punctul Ludo 559. 

La aceste două tezaure monetare menţionate se adaugă alte câteva descoperite în 
vestul României şi databile în aceeaşi perioadă: A tileu (jud. Bihor), în peştera 

ri a un tezaur format din 28 de denari cuprinzând piese de la Antoninus Pius-
Commodus560. 

 Un alt depozit databil în epocă. păstrat acum la Muzeul aţional de la 
Budapesta a fost descoperit la Salonta (jud. Bihor) încheindu-se cu două monede 
de la Commodus561; iar recent la l eni (jud. Maramureş), un mic depozit într-un 
vas de lut format din doar trei denari din aceiaşi vreme, ultima de la Commodus562. 
Totodată, la T u od (comitat Szabolcs-Satmar, Ungaria), localitate aflată la est de 
Tisa, a fost descoperit un mic tezaur format din 37 de denari cu monede de la 

adrian până la Commodus (cea mai recentă piesă din anul 189 p. Chr.)563. 
Acumulările sunt mici depozite monetare cu caracter familial şi, în mod clar, 
evidenţiază pierderea lor în timpul unor evenimente neprielnice. 

Ascunderea acestor depozite poate fi un indiciu sau o urmare a campaniei 
sau a campaniilor, pe care Commodus le organizează împotriva sarmaţilor iazigi 

prin legaţii provinciilor din această parte a Imperiului   
Poate chiar ideea abandonării formării provinciei Sar atia va fi fost, în acea 

vreme, cândva între anii 187 189, urmare a presiunilor sarmatice de migrare spre 
sud şi a tulburărilor create la graniţele Pannoniei Inferior, Moesiei Superior şi Daciei. 

S-ar părea că evenimentele care au avut loc au afectat şi provincia Dacia. 
Cert apare un lucru: cel puţin în sectorul de sud vest al aciei nce e o locuire 
or at  din co unit i dacice utate din s a iul dintre Tisa i un re.  

                                                 
557 Trifunović, Pasić 2003, p. 263–288. 
558 Farcaş, Torbag i 2008, p. 255–266. Depozitul monetar descoperit la urug (Vojvodina-

Serbia) era format din 16 denari provenind de la adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi 
Commodus, ultimele piese datând din anii 187–188. 

559 Borić-Bresković, Crnobrnja 2005, p. 9. 
560 Săşianu 1980, p. 140. 
561 Vida 2006, p. 657–660. 
562 Stanciu 1992, p. 181. 
563 Farcaş, Torbag i 2008, p. 261. 
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Descoperirile monetare din estul Daciei, din Moldova, în timpul lui Commodus 
sunt ascunse 14 depozite monetare substanţial mult mai numeroase decât în vestul 
provinciei, unde până acum se cunosc doar 5. Dar, nu deţinem alte informaţii 
asupra unor evenimente militare împotriva Daciei, cum este cazul în vestul provinciei. 
Situaţia nu poate deocamdată să ofere o explicaţie mulţumitoare, întrucât nici în 
spaţiul dintre Tisa si Dunăre, în mediul considerat sarmatic, numărul tezaurelor 
monetare nu este important. 

O a treia zonă în care apar aşezări cu caracter rural, se concentrează de-a 
lungul malului de sud al Mureşului vechi, cum ar fi în cazul localităţii Sânnicolaul 
Mare, unde o aşezare întinsă se constată în punctul Selişte , dar tot pe arealul 
localităţii apar mai multe tegule ştampilate ale legiunii a XIII-a emina564. Materialul 
arheologic recuperat oferă o datare care s-ar încadra înspre sfârşitul secolului II 
începutul secolului III. Pe teritoriul aşezării de la Selişte s-au descoperit întâmplător 
mai multe monede imperiale de la  Vespasianus565, Traianus, Hadrianus, Marcus 
Aurelius566, Commodus567, allienus568, Aurelianus, Probus, Constantinus I, Constans, 
Constantius II, Valentinianus569. Este surprinzătoare lipsa monedelor din prima 
umătate a secolului III. 

Numărul acestor aşezări, se va mări probabil spre mi locul secolului III. 
Apariţia de necropole sarmatice, care coexistă cu cele de incineraţie dacice în zona 
Aradului oferă un alt peisa  al modului de locuire a teritoriului. În cazul nostru, 
adică în sectorul de sud-vest al provinciei Dacia, nu avem deocamdată atestată 
prezenţa unor necropole de incineraţie cu caracter dacic. 

Astfel, se conturează, în ultimele decenii ale secolului II, prezenţa unor 
comunităţi dacice în apropierea frontierelor provinciei Dacia, lucru constatat până 
acum, mai ales în zona estică a Daciei, în Moldova. Crearea unei   

 formată din populaţie de aceeaşi etnie dacică va avea urmări pozitive în 
evoluţia habitatului în deceniile care vor urma, producând un fenomen de aculturaţie 
important în strânsă relaţie cu provincia Dacia.  

ABITATUL RURAL ÎN C MPIA BANATULUI SECOLELE II III   
OR ANIZAREA LOCUIRII 

Aducerea unor comunităţi de daci din barbari  în prea ma graniţelor 
provinciei Dacia, care fuseseră alungaţi din teritoriile lor de baştină a avut urmări 
importante pentru spaţiul de care ne ocupăm. Nu avem indicii oferite de sursele 
literare de unde proveneau comunităţile de daci strămutate din barbari  de către 
legatul Daciei, . e i s abi ia s i s ospes în anii 180– 182 .  
                                                 

564 Benea 2012 a, p. 85–98. 
565 udea, Moţiu 1983, p. 195. 
566 Dragoescu 1995, p. 371. 
567 Berkeczi 1907, p. 38. 
568 Mitrea 1966, p. 405. 
569 Toma-Demian 2002–2003, p. 176, 185. 
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prin legaţii provinciilor din această parte a Imperiului   
Poate chiar ideea abandonării formării provinciei Sar atia va fi fost, în acea 

vreme, cândva între anii 187 189, urmare a presiunilor sarmatice de migrare spre 
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557 Trifunović, Pasić 2003, p. 263–288. 
558 Farcaş, Torbag i 2008, p. 255–266. Depozitul monetar descoperit la urug (Vojvodina-

Serbia) era format din 16 denari provenind de la adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi 
Commodus, ultimele piese datând din anii 187–188. 

559 Borić-Bresković, Crnobrnja 2005, p. 9. 
560 Săşianu 1980, p. 140. 
561 Vida 2006, p. 657–660. 
562 Stanciu 1992, p. 181. 
563 Farcaş, Torbag i 2008, p. 261. 
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Descoperirile monetare din estul Daciei, din Moldova, în timpul lui Commodus 
sunt ascunse 14 depozite monetare substanţial mult mai numeroase decât în vestul 
provinciei, unde până acum se cunosc doar 5. Dar, nu deţinem alte informaţii 
asupra unor evenimente militare împotriva Daciei, cum este cazul în vestul provinciei. 
Situaţia nu poate deocamdată să ofere o explicaţie mulţumitoare, întrucât nici în 
spaţiul dintre Tisa si Dunăre, în mediul considerat sarmatic, numărul tezaurelor 
monetare nu este important. 

O a treia zonă în care apar aşezări cu caracter rural, se concentrează de-a 
lungul malului de sud al Mureşului vechi, cum ar fi în cazul localităţii Sânnicolaul 
Mare, unde o aşezare întinsă se constată în punctul Selişte , dar tot pe arealul 
localităţii apar mai multe tegule ştampilate ale legiunii a XIII-a emina564. Materialul 
arheologic recuperat oferă o datare care s-ar încadra înspre sfârşitul secolului II 
începutul secolului III. Pe teritoriul aşezării de la Selişte s-au descoperit întâmplător 
mai multe monede imperiale de la  Vespasianus565, Traianus, Hadrianus, Marcus 
Aurelius566, Commodus567, allienus568, Aurelianus, Probus, Constantinus I, Constans, 
Constantius II, Valentinianus569. Este surprinzătoare lipsa monedelor din prima 
umătate a secolului III. 

Numărul acestor aşezări, se va mări probabil spre mi locul secolului III. 
Apariţia de necropole sarmatice, care coexistă cu cele de incineraţie dacice în zona 
Aradului oferă un alt peisa  al modului de locuire a teritoriului. În cazul nostru, 
adică în sectorul de sud-vest al provinciei Dacia, nu avem deocamdată atestată 
prezenţa unor necropole de incineraţie cu caracter dacic. 

Astfel, se conturează, în ultimele decenii ale secolului II, prezenţa unor 
comunităţi dacice în apropierea frontierelor provinciei Dacia, lucru constatat până 
acum, mai ales în zona estică a Daciei, în Moldova. Crearea unei   

 formată din populaţie de aceeaşi etnie dacică va avea urmări pozitive în 
evoluţia habitatului în deceniile care vor urma, producând un fenomen de aculturaţie 
important în strânsă relaţie cu provincia Dacia.  

ABITATUL RURAL ÎN C MPIA BANATULUI SECOLELE II III   
OR ANIZAREA LOCUIRII 

Aducerea unor comunităţi de daci din barbari  în prea ma graniţelor 
provinciei Dacia, care fuseseră alungaţi din teritoriile lor de baştină a avut urmări 
importante pentru spaţiul de care ne ocupăm. Nu avem indicii oferite de sursele 
literare de unde proveneau comunităţile de daci strămutate din barbari  de către 
legatul Daciei, . e i s abi ia s i s ospes în anii 180– 182 .  
                                                 

564 Benea 2012 a, p. 85–98. 
565 udea, Moţiu 1983, p. 195. 
566 Dragoescu 1995, p. 371. 
567 Berkeczi 1907, p. 38. 
568 Mitrea 1966, p. 405. 
569 Toma-Demian 2002–2003, p. 176, 185. 
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Totuşi, credem că, indirect, o informaţie arheologică răzbate din descoperirile 
din mediul rural cunoscute până acum. În aşezarea de la Timişoara-Freidorf, în 
nivelul I de locuire, atribuit perioadei de existenţă a Provinciei Dacia, au fost 
dezvelite două cuptoare de olărie de o formă aparte, primul în anul 1993570, iar cel 
de al doilea în anul 2006571. C p  1 de formă rotundă avea un diametru de 
0,60–0,70 m, cu un schelet confecţionat din patru suluri de lut, dispuse în formă de 
cruce, care separau cele două camere ale instalaţiei. Suportul central de susţinere 
din punctul de îmbinare a lor nu se mai păstrează, el fiind probabil din lemn. 
Înălţimea camerei de foc păstrată era 15–18 cm. Un fragment de vas mare cenuşiu 
lucrat la roată a fost descoperit pe podeaua camerei de foc. 

C p   a fost descoperit în partea de sud a aşezării. Era de formă aproxi-
mativ rotundă, cu diametrul de cca. 1,00 m. În interior, sistemul de departajare al 
camerei de foc de cea de ardere s-a realizat prin 6 suluri de lut dispuse radial spre 
peretele cuptorului. Analogii în spaţiul Daciei romane, dar şi în cel limitrof graniţei 
romane nu sunt cunoscute până acum. Maniera de execuţie a instalaţiei nu este 
proprie mediului geto-dacic, ci celui i  din vestul Imperiului, cu bune analogii 
în Britannia şi nu numai, încă din epoca pre-romană572 (fig. 5 a, b). 

 Am insistat în mod deosebit asupra manierei de construire a instalaţiilor de 
ardere a ceramicii întrucât ele demonstrează preluarea de către comunitatea de daci 
din mediul în care a locuit a terior, într-un areal învecinat cu cel al unor i 

n n i a acestui mod de construire a cuptorului de olar. Această particularitate 
sugerează că teritoriul de origine, de unde s-au retras dacii sub presiunea altor 
triburi, trebuie să fi fost undeva mult în nordul Daciei, pe Tisa Superioară sau 
aproape de teritoriul Slovaciei de azi. u este întâmplător, faptul că la începutul 
secolului III , în castrul legiunii I Adiutrix de la Brigetio îşi desfăşura serviciul militar 
un i terpres Dacor m cu numele de Marcus Ulpius Celerinus573. Acest lucru denotă 
prezenţa în teritoriul militar al legiunii, la nord de Dunăre, a unor comunităţi de 
daci a căror existenţă a fost semnificativă pentru romani, din moment ce legiunea 
avea angajat un tra slator e lim  acic  pentru anumite contacte oficiale. 
Strămutarea populaţiei dacice din teritoriul lor iniţial a fost determinată de 
presiunile altor triburi care s-au stabilit pe teritoriile locuite de ei. 

Astfel văzute lucrurile se conturează mult mai clar ţele erea tra sfer l i e 
pop laţie făcut de romani pentru de a le asigura un mediu prielnic de locuire în 
apropiere Daciei sub protecţie romană şi în propriul lor interes, pentru o mai 
riguroasă supraveghere a câmpiei până la Tisa. 

Pe de altă parte, privind cuptoarele de olărie de la Freidorf avem de a face cu 
un n n  n   n i  n i  , fenomen observat în 
sens invers de regretatul Alexandru Matei, prin care tipul de c ptor e olar c  
                                                 

570 Benea 1996, p. 175–176. 
571 Mare 2011, p. 96–98. 
572 S an 1984, pl. 32, 107, pl. 36. 
573 IDRE, II, 273 cu bibliografia şi comentariu aferent. 
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pi o e ra e a r ro a  a fost preluat de aşezările dacice situate în 
barbari , din preajma centrului militar de la Porolissum574. 

n o lu e, putem afirma în acest moment că populaţia adusă în sectorul de 
sud-vest al Daciei provine din zo a e i o a rii, dintr-un teritoriu aflat la 
nord de fluviu, unde locuia alături de alte seminţii. Decizia luată de conducerea 
provinciei de aducere a unor triburi de aceeaşi origine cu populaţia locală autohtonă a 
Daciei în preajma frontierelor reprezintă un indiciu al încercării de protejare a 
acestora. Erau priviţi ca o masa sedentară paşnică, menită să populeze un teritoriu 
parţial arid cum era Câmpia Banatului, poate şi a Crişanei, pentru un control mai 
riguros până la Tisa, dar şi probabil să asigure o zonă importantă pentru trans-
humanţa vitelor, din Dacia sau spre provincie. Este, de pildă, surprinzător faptul că 
în aşezarea de la reidorf, aproape 50  din numărul oaselor de animale recuperate, 
provin de la bovine mari şi abia apoi, de la ovi-caprine. 

  

Până în prezent în zona de câmpie a Banatului după cum menţionam la început, 
marea majoritate a aşezărilor descoperite este urmarea unor cercetări de teren 
întreprinse pe raza judeţelor Timiş, Arad, de muzeele respective. n câteva cazuri s-
au făcut mici investigaţii arheologice fiind dezvelite una până la două locuinţe sau 
alte anexe tipice unei populaţii agricole sedentare. De o atenţie mai mare s-au 
bucurat câteva aşezări studiate prin săpături sistematice. ntre acestea am menţiona 
în primul rând, aşezarea de la Timişoara – reidorf. 

Se observă că alegerea locului de amplasarea a aşezărilor rurale s-a făcut 
întrunind anumite reguli care privesc mai mulţi factori din punct de vedere geografic: 
prezenţa unui p  corespunzător practicării agriculturii, a unor păşuni şi păduri 
în apropiere cu o faună şi flora care să favorizeze evoluţia economică a comunităţii. 
Indispensabilă era preze a unei surse de apă potabilă. Locurile alese să fie pe 
terase însorite şi să fie protejate de vegetaţia înconjurătoare. Aşezările cu caracter 
rural ocupă, mai ales, teritoriul unor grinduri înconjurate de ape, sau terasele unor 
râuri575. Cum remarcam cu altă ocazie aşezările sunt ridicate mai ales pe terasele 
unor râuri precum Caraş, Bârzava, Bega, Timiş, Aranca, folosindu-se promontoriile 
înalte, ferite de vânturile puternice. 

 Arealul ocupat de aceste aşezări este relativ restrâns de cca. 250–600 m în 
lungime şi cca. 150–200 m în lăţime. n unele cazuri s-au putut observa grupări ale 
unor locuinţe, câte 2–3 având o serie de anexe sub formă de gropi de provizii sau 
                                                 

574 Matei comunicarea la simpozionul Meşteşugari şi Artizani în Dacia Romană  Timişoara, 
2007. Eronată supoziţia lui L. Grumeza de atribuire a aşezării de la reidorf ca aşezare sarmatică fără 
a aduce un argument în favoarea ipotezei enunţate (Grumeza 2015 p. 15–27). 

 575 Benea 1996, p. 142–143. 
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570 Benea 1996, p. 175–176. 
571 Mare 2011, p. 96–98. 
572 S an 1984, pl. 32, 107, pl. 36. 
573 IDRE, II, 273 cu bibliografia şi comentariu aferent. 
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574 Matei comunicarea la simpozionul Meşteşugari şi Artizani în Dacia Romană  Timişoara, 
2007. Eronată supoziţia lui L. Grumeza de atribuire a aşezării de la reidorf ca aşezare sarmatică fără 
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 575 Benea 1996, p. 142–143. 
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gropi menajere, în imediata apropiere. Uneori, se constată o distanţă de cca. 15–40 m 
între astfel de locuinţe izolate576. Ele sunt aşezări deschise, doar în rare cazuri s-au 
găsit urme de îngrădituri şi şanţuri. Până acum o astfel de constatare nu s-a putut 
face decât pentru aşezarea din punctul Sălişte  de la Sânnicolau Mare577. 
Concentrarea mare de aşezări în anumite teritorii argumentează şi posibilitatea unui 
fenomen de roire  în jurul unui punct central în funcţie de pământul care era lăsat 
în paragină 2–3 ani. Credem că aşa ar putea fi înţeleasă concentrarea masivă de 
aşezări, în jurul localităţilor Biled, ătaia, Satchinez şi chiar Timişoara, constată pe 
teren până acum.  

Descoperiri monetare izolate romane, care se datează în perioada domniilor 
împăraţilor Domitianus – Aurelianus, din câmpia Banatului între valul edian i 
Tisa578 au condus la o constatare interesantă: majoritatea monedelor se concentrează 
de-a lungul râurilor Timiş, Aranca, Caraş, care prefigurează tot atâtea c i de acces 
dinspre Imperiu aflat la sud de Dunăre, spre interiorul teritoriului pe care îl discutăm, 
până în apropierea provinciei Dacia.  

Aceste elemente de datare dovedesc prezenţa unor aşezări rurale în zona de 
câmpie a Banatului, respectiv în spaţiul dintre râul Tisa şi linia valului edian  
care deli itea  teritoriul rovinciei n acest sector. 

. În rare 
cazuri, se poate face o legătură directă între aşezările investigate arheologic şi 
unele descoperiri monetare. Se constată astfel anumite localităţi în care monedele 
apar într-o prezenţă constantă în tot cursul secolelor II–III, cum ar fi de pildă la 
Vârşeţ, Becicherecul Mare, Banatska Palanka, Bela Crkva, din Serbia de azi şi 
Cenad, Sânnicolaul Mare, Becicherecul Mic, din jud. Timiş579.  

Primele aşezări cu caracter rural investigate arheologic provin chiar din faţa 
valului median, aflate la o distanţă între 500–1000 m.  

este primul sat identificat în anul 1980, pe un lot 
experimental al Academiei de tiinţe Agricole Timişoara. În urma sondajelor 
efectuate în anii 1981–1982 a fost dezvelită doar o mică parte din aşezare, restul 
fusese distrus de lucrările de nivelare întreprinse. Ca tipuri de locuinţe se cuvin 
menţionate cele de suprafaţă şi semi bordeie realizate cu pereţi de nuiele lipite cu 
lut, iar ca anexe, doar o groapă de provizii, o fântână etc. cu un inventar variat şi 
interesant (ceramică, o fibula fragmentară cu picior întors pe dedesubt, două creuzete 
pentru turnarea de piese de mici dimensiuni din bronz etc.). Datarea aşezării a fost 
făcută în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului II şi începutul secolului III580.  

- , la ieşirea din localitate spre Calea agului în imediat 
apropiere a şoselei, în locul numit ladnik  (numele ultimului proprietar) a fost 

                                                 
576 Benea 1996, p. 143. 
577 Benea 1996, p. 123–125. 
578 Benea 1986, p. 456–457; Barbu, gel 1993, p. 63–77. 
579 Benea 1986, p. 457. 
580 Benea 1996, p. 146–147. 
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identificată, în anul 1984, o întinsă aşezare rurală. Un şanţ masiv pentru o conductă 
CET Timişoara a secţionat aproximativ în două, întreaga aşezare. Cercetările 
sistematice au început în anul 1984 şi au continuat până în anul 2003581. n anul 
2006, s-a întreprins o săpătură preventivă pe o suprafaţă mare astfel încât aproape 
1/3 din aşezare a putut fi studiată în detaliu. Partea cea mai importantă se află sub 
clădirile unei firme private ridicată fără a respecta legislaţia în vigoare de protejarea a 
siturilor arheologice (fig. 3, 4). 

 Aşezarea de la reidorf prezintă mai multe nivele de locuire: . nivel eneolitic 
târziu; . o aşezare rurală cu două faze de locuire. a. Prima este datată la sfârşitul 
secolului II – prima jumătate a secolului III şi este caracterizată prin fibule  
(2 exemplare până în anul 1996 şi o alta din bronz din tipul fibulă cu genunchi 
descoperită în anul 2006)582, şi . a doua etapă de locuire din secolele III–IV;  

. necropolă cu morminte germanice din epoca migraţiilor dintre sfârşitul secolului 
IV şi secolul V; 4. urme de aşezare prefeudală secolele VIII–IX.  

Aşezarea de reidorf – Timişoara se află la cca. 1000 m spre vest de linia 
valului median şi este contemporană cu alte două aşezări, cele de la Cioreni-
Timişoara şi Dumbrăviţa, databile în aceeaşi vreme şi aflate în imediata apropiere. 
Concentrarea celor trei aşezări în apropierea liniei valului care formează, de fapt, 
li i a a a  a n ie ei in iei a ia denotă totuşi o prezenţă coordonată, 
chiar dacă până în acest moment nu sunt documentate arheologic decât cele trei 
situri mai sus menţionate. Acest lucru sugerează o acţiune organizată a Imperiului 
în stabilirea unor comunităţi locale în preajma frontierei provinciei Dacia, ca o 
măsură de siguranţă583. 

Cercetările efectuate au dus la dezvelirea mai multor locuin e de supra a  
realizate din lemn, locuinţe de tip ordei înconjurate de gropi de provizii, gropi 
menajere etc. Inventarul lor constă mai ales din ceramică din mai multe categorii, 
câteva obiecte din fier care pot atesta prezenţa unor ateliere. ntre acestea, ceramica 
executată dintr-o pastă grosieră, cu mâna, în forme specifice de vase-borcan, capace, 
ceşti este cea care asigură între altele atribuirea ei mediului dacic. Remarcam cu 
altă ocazie calitatea mai primitivă a pastei din această categorie, care sugera prezenţa 
unei comunităţi dacice care nu a cunoscut evoluţia celei constatate în mediul dacic 
al provinciei584.  altă categorie de ceramică este cea de culoare cenuşie fină, 
lucrată la roată, de tradiţie La T ne constatată în cantitate mare. Ca forme predomină 
vasele mari de provizii, oale cu două toarte sau fără apucători, castroanele, în 
general piese din servicii de mas  pentru servit şi de p strare a unor alimente  

Inventarul metalic puţin numeros este format doar din cuţite de fier de mici 
dimensiuni, o teslă de tâmplărie, scoabe din fier. n general, asemenea piese din 
                                                 

581 Lucrările au fost conduse de D. Benea până în anul 1994, ulterior conducerea cercetărilor a 
fost preluată de Dr. Mare M. de la Muzeul Banatului Timişoara. 

582 Benea 1996, p. 293–294, Mare 2004, passim. Recentele săpături de salvare sunt încă inedite. 
583 Benea 2012, p. 383–409. 
584 Benea 1997, p. 75–76. 
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gropi menajere, în imediata apropiere. Uneori, se constată o distanţă de cca. 15–40 m 
între astfel de locuinţe izolate576. Ele sunt aşezări deschise, doar în rare cazuri s-au 
găsit urme de îngrădituri şi şanţuri. Până acum o astfel de constatare nu s-a putut 
face decât pentru aşezarea din punctul Sălişte  de la Sânnicolau Mare577. 
Concentrarea mare de aşezări în anumite teritorii argumentează şi posibilitatea unui 
fenomen de roire  în jurul unui punct central în funcţie de pământul care era lăsat 
în paragină 2–3 ani. Credem că aşa ar putea fi înţeleasă concentrarea masivă de 
aşezări, în jurul localităţilor Biled, ătaia, Satchinez şi chiar Timişoara, constată pe 
teren până acum.  

Descoperiri monetare izolate romane, care se datează în perioada domniilor 
împăraţilor Domitianus – Aurelianus, din câmpia Banatului între valul edian i 
Tisa578 au condus la o constatare interesantă: majoritatea monedelor se concentrează 
de-a lungul râurilor Timiş, Aranca, Caraş, care prefigurează tot atâtea c i de acces 
dinspre Imperiu aflat la sud de Dunăre, spre interiorul teritoriului pe care îl discutăm, 
până în apropierea provinciei Dacia.  

Aceste elemente de datare dovedesc prezenţa unor aşezări rurale în zona de 
câmpie a Banatului, respectiv în spaţiul dintre râul Tisa şi linia valului edian  
care deli itea  teritoriul rovinciei n acest sector. 

. În rare 
cazuri, se poate face o legătură directă între aşezările investigate arheologic şi 
unele descoperiri monetare. Se constată astfel anumite localităţi în care monedele 
apar într-o prezenţă constantă în tot cursul secolelor II–III, cum ar fi de pildă la 
Vârşeţ, Becicherecul Mare, Banatska Palanka, Bela Crkva, din Serbia de azi şi 
Cenad, Sânnicolaul Mare, Becicherecul Mic, din jud. Timiş579.  

Primele aşezări cu caracter rural investigate arheologic provin chiar din faţa 
valului median, aflate la o distanţă între 500–1000 m.  

este primul sat identificat în anul 1980, pe un lot 
experimental al Academiei de tiinţe Agricole Timişoara. În urma sondajelor 
efectuate în anii 1981–1982 a fost dezvelită doar o mică parte din aşezare, restul 
fusese distrus de lucrările de nivelare întreprinse. Ca tipuri de locuinţe se cuvin 
menţionate cele de suprafaţă şi semi bordeie realizate cu pereţi de nuiele lipite cu 
lut, iar ca anexe, doar o groapă de provizii, o fântână etc. cu un inventar variat şi 
interesant (ceramică, o fibula fragmentară cu picior întors pe dedesubt, două creuzete 
pentru turnarea de piese de mici dimensiuni din bronz etc.). Datarea aşezării a fost 
făcută în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului II şi începutul secolului III580.  

- , la ieşirea din localitate spre Calea agului în imediat 
apropiere a şoselei, în locul numit ladnik  (numele ultimului proprietar) a fost 

                                                 
576 Benea 1996, p. 143. 
577 Benea 1996, p. 123–125. 
578 Benea 1986, p. 456–457; Barbu, gel 1993, p. 63–77. 
579 Benea 1986, p. 457. 
580 Benea 1996, p. 146–147. 
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identificată, în anul 1984, o întinsă aşezare rurală. Un şanţ masiv pentru o conductă 
CET Timişoara a secţionat aproximativ în două, întreaga aşezare. Cercetările 
sistematice au început în anul 1984 şi au continuat până în anul 2003581. n anul 
2006, s-a întreprins o săpătură preventivă pe o suprafaţă mare astfel încât aproape 
1/3 din aşezare a putut fi studiată în detaliu. Partea cea mai importantă se află sub 
clădirile unei firme private ridicată fără a respecta legislaţia în vigoare de protejarea a 
siturilor arheologice (fig. 3, 4). 
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583 Benea 2012, p. 383–409. 
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metal sunt destul de rare, dovadă a faptului ca metalul era preţuit probabil şi 
scump. Ca urmare, uneltele erau folosite până la uzura lor totală după care erau 
transformate în alte unelte585. Între accesoriile vesti entare se cuvin amintite două 
fibule cu picior întors pe dedesubt descoperite în anii 1984–1994 şi o alta din bronz 
din tipul numit cu genunchi ( niefibel), apărută în anul 2006, databilă la sfârşitul 
secolului II – începutul secolului III586. 

În complexele 15 şi 55 (în anul 2006) au fost găsite câte o brăţara de bronz de 
copil (D: 5,00 cm, respectiv 4,9 cm) confecţionate dintr-o bară de metal cu profil 
rotund cu capetele deschise, databile pe baza contextului în nivelul I al aşezării,  
în secolul III587. Asemenea piese sunt obişnuite în mediul dacic local, dar şi în  
cel roman. 

Sub aspectul ocupaţiilor practicate în aşezarea de Freidorf în nivelul I, 
cercetările din anul 2006 oferă mai multe date. Studiul osteologic întreprins cu 
atenţie de . El-Susi588 a evidenţiat importanţa la nivelul aşezării a animalelor mari – 
a  care reprezintă lotul cel mai mare de oase recuperat în mare parte din 
complexe, cca. 42,6  urmat de cu 27,06 ,  şi – 16,5 , 

8,26 , 0,92 . La acestea se adaugă  constatat în proporţie 
mică de doar 4,59  provenind de la oase de cerb şi mistreţ.  proporţie aproape 
similară de atribuire oferă analiza inventarului osteologic animal descoperit în 
gropi menajere evaluat la 344 de fragmente589. Analiza osteologică animală permite 
câteva observaţii şi anume practicarea ca ocupaţie de bază în aşezare a 

cu accentul pus pe vitele mari, chiar dacă sub aspectul productiv al speciei, 
ele sunt in erioare celei identificate în mediul provinciei Dacia în castre sau aşezări 
civile590. Pe de altă parte, apare folosirea în alimentaţie a bovinelor şi abia apoi, a 
ovinelor şi a caprinelor argumentează existenţa aici a unei comunităţi sedentare de 
crescători de animale. Probabil însă, ca practicarea agriculturii era o ocupaţie 
importantă indiciu în acest sens fiind fragmentele de râşniţă descoperite pe arealul 
aşezării în decursul timpului chiar dacă erau în stare fragmentare, cantitatea mare 
de vase de provizii, gropi de provizii amenajate pentru depozitare completează 
această presupunere. În anul 1993 au fost descoperite seminţe de mei carbonizat 
într-una din gropile de provizii cunoscute591. 

Fragmentele de oase de animale constatate la Freidorf cu urme de cuţit pe 
suprafaţă pot fi atribuite nu numai procesului de tăiere, în procesul de pregătire al 
cărnii, dar şi în cadrul prelucrării acestora în ateliere casnice. e referim mai ales la 
fragmentele de oase de vânat. 
                                                 

585 Mult mai târziu, se păstrează în Cor us uris Civilis indicaţia potrivit căreia era interzis 
exportul de fier în barbaricu . 

586 Tănase 2011, p. 41. 
587 Tănase 2011, p. 41. 
588 El-Susi 2011, p. 56–79. 
589 El-Susi 2011, p. 58–59. 
590 El-Susi 2011, p. 58–62.  
591 Benea 1996, p. 163. 
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umărul mic de obiecte din metal nu exclude posibilitatea existenţei unor 
ateliere de prelucrare a metalului, indicii în acest sens oferă o a  cu lama 
trapezoidală cu tija lungă pentru fixarea într-un mâner de lemn, ce putea fi folosită 
într-un astfel de atelier un creuzet mic de ceramică de bijutier pentru turnarea unor 
piese din bronz sau chiar metal preţios (aur, argint) având în vederea înălţimea 
redusă a piesei de doar 2,2 cm şi diametrul de 3,00 cm. Analogiile cele mai 
apropiate le oferă două piese descoperite la Cioreni Timişoara592. 

 es  din fier de dulgherie este indiciul practicării şi a acestei ocupaţii pe 
teritoriul aşezării593. 

Cele mai reprezentative descoperiri sunt însă cele două cuptoare de olărie 
găsite la marginea aşezării dovezi ale practicării olăritului594. Ele demonstrează 
practicarea în aşezarea de la reidorf a mai multor ocupaţii meşteşugăreşti adiacente 
alături de cele agricole. Importanţa excepţională a sitului pentru înţelegerea habitatului 
rural este departe de a fi epuizată. o u a ea e a  l ber  stabilită în acest loc, 
cu un pregnant caracter sedentar demonstrează însă un lucru evidenţiat acum de 
studiul osteologic animal şi anume aducerea speciilor proprii mediului barbar de 
unde au venit, care se apropie mai mult de cele cunoscute mediului dacic pre-
roman sau de cele din veacul al IV-lea (cetatea inova), când importanţa raselor 
romane productive a dispărut dintr-o oarecare neglijenţă. 

Am insistat mai mult asupra rezultatelor arheologice pe care cercetările le-au 
scos la lumină la reidorf fiind în opinia mea cele mai importante până acum, cu 
cele mai multe informaţii documentare. 

 u br a. Aşezarea a fost descoperită în anul 2004, cu ocazia săpăturilor 
arheologice pe centura Timişoarei. Situl arheologic se caracterizează prin locuinţe 
şi gropi de provizii, cu un inventar în care apare era i e ie i  de tradiţie 
La T ne lucrată la roată, era i a i ra a era i e ie
z r roas  de factură romană, ra e e e a or , un fragment de erra si i a a, 
fragmente de era i ro ie pro i ia , ceea ce asigură o datare în secolul II – 
prima jumătate a secolului III595 (fig. 1, 2). 

Investigaţia arheologică nu a reuşit până acum în nici una din aceste aşezări 
să epuizeze arealul locuit, ceea ce îngreunează mult concluziile privind habitatul 
din siturile respective. n trei–patru cazuri, amplasarea aşezărilor în imediata 
apropiere a valului median sugerează o relaţie directă cu această linie defensivă atât 
din punct de vedere economic, dar şi politic. Datarea apropiată a locuirilor este un 
element important, credem, pentru a vedea apariţia lor legată de existenţa valului 
median cu şanţ. 

  situaţie considerată similară ca datare a fost apreciată pentru aşezarea 
rurală de la oe  (jud. Timiş), punctul e i e596. n raportul preliminar asupra 
                                                 

592 Benea, Bejan, Mare 1986, p. 27. 
593 Benea 2008, p. 11–95. 
594 Vezi sus în acest capitol. 
595 Mare 2004, p. 32–37, este o aşezare în care s-au constatat locuinţe cu un bogat inventar 

ceramic. 
596 Timoc, Szentmi losi 2008, p. 113–134. 
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585 Mult mai târziu, se păstrează în Cor us uris Civilis indicaţia potrivit căreia era interzis 
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586 Tănase 2011, p. 41. 
587 Tănase 2011, p. 41. 
588 El-Susi 2011, p. 56–79. 
589 El-Susi 2011, p. 58–59. 
590 El-Susi 2011, p. 58–62.  
591 Benea 1996, p. 163. 
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cercetărilor întreprinse în aşezarea rurală sunt prezentate: 6 locuinţe de tip bordei,  
5 gropi de provizii şi cu caracter menajer şi un cuptor menajer597. Inventarul de 
bază îl formează ceramica de culoare cenuşie lucrată la roată (de tradiţie La Tène), 
alături de cea lucrată confecţionată dintr-o pastă grosieră lucrată cu mâna, un cuţit 
din fier, o fibulă cu picior întors pe dedesubt din bronz, dar cu arcul reparat din 
fier ( )598. În anul 2008, C. Timoc şi Al. Szentmiklosi, reiau analiza inventarului 
ceramic într-un alt articol în care se încearcă demonstrarea unei datării mai timpurii 
faţă de cea propusă iniţial pentru secolele III–IV, adică pentru sfârşitul secolului II – 
prima jumătate a secolului III p. Chr.)599. Întregul inventar descoperit mai ales cel 
de metal, conferă – în opinia noastră – o datare înspre începutul a secolului III sau 
prima jumătate a acestui secol.  

 De curând, a intrat în circuitul ştiinţific o aşezare identificată printr-o 
cercetare perieghetică la i in , punctul elina Mare 600, pe o terasă înaltă unde 
au fost constatate două complexe masive cu un bogat material ceramic, fragmente 
de râşniţă , ţigle şi chirpic din pereţi de locuinţă şi o monedă de argint de la Marcus 
Aurelius (173–174)601. În inventarul arheologic recuperat format din 252 fragmente 
predomină ceramica lucrată la roată dintr-o pastă semifină (78,17 ). În aceasta 
categorie sunt incluse două categorii de ceramică cenuşie, una de factură fină şi o 
alta semifină. Ele sunt însă diferite ca origini ceea ce autorii nu remarcă: prima de 
tradiţie La Tène, iar a două de factură romană. De fapt, materialul fragmentar nu a 
permis reconstituirea unor forme concrete de vase astfel încât analiza statistică nu 
prezintă decât o situaţie de moment şi trebuie acceptată cu rezerva cuvenită. Alături 
de aceasta şi o ceramică confecţionată dintr-o pastă grosieră cu nisip cu degresant 
în compoziţie, lucrată cu mâna. Privind atribuirea acestui sit mediului sarmatic 
barbar  mi se pare respectiv celei de a doua perioade sarmatice (anii 180–270 p. Chr.) 
şi oferind ca analogii presupusele linii ale descoperirilor sarmatice iszombor-
Pancevo, punctul Vojlovica şi Timişoara-Freidorf, Vârşet ni se pare hazardat şi fără 
o argumentaţie adecvată. Liebling este o posibilă aşezare de analizat prin săpături 
sistematice în continuare. În acest moment informaţia însă oferă doar un indiciu 

                                                 
597 Szentmiklosi, Timoc, 2005, p. 657–673. 
598 Szentmiklosi, Timoc, 2005, p. 657–673. 
599 Szentmiklosi, Timoc 2008, p. 113–114. Modul defectuos de publicare a celor 22 de forme 

ceramice aduse în discuţie pentru care doar în puţine cazuri există menţionarea adâncimii în care au 
fost descoperite piesele, cu mai multe menţiuni de passim îndeamnă la o prudenţă mare în acest sens. 
Întrucât apare evidentă încercarea de a găsi o similitudine în timp între mormintele sarmate de la 
punctul Cimitirul rtodox şi această aşezare. În acest moment, în opinia noastră – nu se poate face 
nici o apropiere din punct de vedere cronologic sau al culturii materiale. Să fim bine înţeleşi nu 
negăm posibilitatea existenţei undeva în acest areal, a unei aşezări contemporane în timp, dar în acest 
moment nu avem nici un indiciu clar arheologic. Iar modul confuz al publicării cercetărilor de la 
Foeni, punctul Selişte , la început într-un fel, apoi negarea primei afirmaţii ne determină să credem 
în necesitatea reluării şi a cercetărilor şi a publicării corecte a întregului inventar, mai ales ca 
elemente de datare corectă există.  

600 Bălărie, rumeza, 2012, p. 83–95. 
601 RIC, III 282, ap  Bălărie, rumeza, 2012, p. 85. 
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relativ de datare timpurie la sfârşitul secolului II – şi prima jumătate a celui următor. 
Mai multe elemente pot da de gândit însă descoperirile constatate, de pildă prezenţa 
ţiglelor, a fragmentelor de marmoră constatate la aceste amenajări de locuinţe de 
suprafaţă. Indirect materialul ceramic susţine aceeaşi rezervă. Am introdus aşezarea 
aceasta aici tocmai datorită acestor elemente noi pe care nu le-am constatat în cazul 
altor descoperiri. 

Prin cercetări de teren aşezări în care apar urme slabe de importuri romane de 
ceramică provincială şi ceramică de lux, erra si i a a au apărut la: le  
(jud. Timiş), bol a (jud. Timiş), e ea  (jud. Timiş), o o  (jud. Timiş), 

a e  (jud. Timiş)602. Ele se datează din timpul provinciei Dacia. 
nspre prima jumătate a secolului III se constată apariţia unor noi aşezări 

rurale care îşi prelungesc existenţa şi în secolul IV, cum este cazul aşezărilor de la 
Timişoara-Dragşina, odoni (jud. Timiş) etc. 

         

Comunităţile existente în câmpia Banatului în perioada de timp pe care a 
analizăm, secolele II–III se caracterizează printr-o e o o ie o a a ipi e i i
a rar, având ca ocupaţii de bază agricultura şi creşterea vitelor, practicată pe 
terenurile din jurul aşezărilor.  astfel de economie permitea asigurarea nevoilor 
proprii ale comunităţilor. n noul context al existenţei lor în preajma Daciei 
Romane trebuie avute în vedere şi anumite obligaţii în natură faţă de romanii care 
le permiseseră stabilirea şi protecţia în teritoriu fie sub formă de cereale, fie chiar 
animale pentru carne sau cai pe pentru cavaleria auxiliară romană. Analizele 
osteologice sunt prea puţin numeroase până acum pentru a avea o imagine complexă 
asupra anumitor ocupaţii. Doar, descoperirile de la reidorf – Timişoara oferă 
deocamdată date concludente în acest sens. Chiar dacă productivitatea producţiei 
animaliere de carne nu se ridică la nivelul celei din provincia Dacia, probabil că 
acest lucru era suplinit chiar prin numărul turmelor deţinute de aceste comunităţi. 
Aşa se face, că aşezările cu caracter agricol sunt dominante în zona studiată. Pe de 
altă parte, prezenţa în inventarul locuinţelor a ropi or e pro izii amenajate pentru 
păstrarea de cereale şi alte alimente, a vaselor mari de provizii şi mai ales a râşniţelor 
pentru măcinarea boabelor în fiecare gospodărie, chiar şi a unor seminţe de mei 
sunt indicii ale practicării agriculturii. La r e  (Serbia) au fost găsite cu mult 
timp în urmă în anii 1895 şi 1896 două depozite masive de unelte romane: primul 
format din 3 brăzdare de plug romane (D: 17,5  90 cm, 1,40  95 cm, 1,50  95 cm), 
două topoare din fier (L: 20 cm), o seceră şi un obiect neidentificat, iar în a doua 
descoperire s-au descoperit alte două brăzdare de fier de plug romane (D: 21 cm, 
                                                 

602 Benea 1996, p. 123. 
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20,15 cm)603. Într-o descoperire întâmplătoare de la Cuvin se menţionează un 
brăzdar de plug roman din fier (L: 32 cm)604. Deşi deocamdată în ambele localităţi 
sunt atestate mai multe aşezări rurale nu putem realiza care din acestea se datează 
se datează în perioada secolelor II–III. 

În cazul acestor gospodarii se cuvin menţionate însă câteva ocupaţii casnice 
precum relucrarea osului i cornului pentru anumite piese auxiliare din gospodărie 
(piepteni, mânere de cuţite etc.), torsul şi implicit esutul. Indiciu pentru aceste din 
urmă ocupaţii sunt fusaiolele, mici piese de lut folosite la fus ca greutate. Ele sunt 
documentate în fiecare aşezare, cităm selectiv: Cioreni-Timişoara, Freidorf-Timişoara, 
Iecea Mică (punctul Raspas ), Cărpiniş, Foeni, Dudeştii oi etc. Caracterul pre-
dominant a ricol storesc al unor a e ri în cazul unor astfel de situri a fost 
evidenţiat de inventarul arheologic descoperit. Am cita aici aşezările de la Dumbrăviţa, 
Foeni, Biled, etc.605. Cre terea vitelor probabil a facilitat şi existenţa în gospodării 
a prelucrării pieilor şi implicit t b c riei pentru care însă deocamdată nu avem 
indicii ale unor unelte folosite. 

În unele cazuri se constată prezenţa unor ateliere cu caracter e te u resc 
în care predomină mai ales cele de olărie identificate prin cuptoare de ars ceramica 
sau chiar ateliere cu amenajări adecvate. Deocamdată cele mai semnificative în 
acest sens sunt atelierele de ol rie dezvelite la Dragşina-Timişoara, Dolovo, abuka606. 
Cuptoarele de olărie sunt instalaţii tipice de ardere a ceramicii pentru aşezările 
geto-dacice. Construcţia lor într-un strat compact de lut se caracterizează printr-o 
cameră de ardere cu perete median, care susţine placa de reverberaţie, pe care se 
aşezau vasele pentru ardere. Asemenea cuptoare de ars ceramică sunt prezente în 
mediul dacilor liberi din Moldova şi Muntenia (Poiana Dulceşti, Poiana-Tecuci, 
Căţelu ou)607. 

Descoperirea unor creu ete de mici dimensiuni la Cioreni şi Freidorf pentru 
topirea metalului sugerează existenţa unor mici ateliere de prelucrarea metalului, 
pentru bijutieri aparţinând, fie comunităţilor, fie unor meşteri ambulanţi romani 
stabiliţi la un moment dat în acele locuri.  

În aşezările descoperite până acum se constată o mare sărăcie de metal feros 
reprezentat de uneltele din fier. u au fost descoperite decât ocazional unelte cu 
caracter meşteşugăresc din fier şi acestea doar de dimensiuni reduse ceea ce denotă 
faptul ca asemenea instrumente erau păstrate cu grijă şi erau primele luate în cazul 
unei abandonări forţate a aşezărilor. u putem exclude existenţa unor fierării în 
fiecare aşezare având în vedere necesitatea unor astfel de ateliere de olărie, chiar 
dacă urmele lor nu au fost descoperite încă. u deţinem dovezi ale reducerii 
                                                 

603 Milleker 1899, 2, p. 72–83. 
604 Milleker 1899, 2, p. 39–41. 
605 Benea 1996, p. 158–160. 
606 Benea 1996, p. 174, cu bibliografia respectivă. 
607 Benea 1996, p. 123.  
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minereului de fier în cadrul aşezărilor databile în secolele II–III. Putem doar 
presupune că a existat posibilitatea prelucrării meta u ui eros, aşa-zis e a t , cu 
un conţinut feros redus şi de slaba calitate. Astfel, tuburi suflante s-au descoperit în 
aşezarea de la Dragşina din imediata apropiere a Timişoarei, iar la Biled, zgură feroasă.  

Numărul mare de centre de reducere a fierului constatat în deceniile ce vor 
urma în secolul IV nu ştim încă dacă îşi încep activitatea încă din prima umătate a 
secolului III. 

Este adevărat că de a de la mi locul secolului III şi chiar mai înainte se 
constată o lipsa generală de metal feros. udecând după un rescript al lui Caracalla 
permisiunea exploatării fierului de la suprafaţa se putea acorda unor coloni în 
schimbul plăţii înainte, a unei taxe corespunzătoare608. Nu ştim cum s-a manifestat 
o astfel de lege în apropierea Daciei, dar exportul de fier prelucrat era interzis în 
afara Imperiului oman încă din această vreme. 

Aşezările rurale în care se constată existenţa şi a unor ate iere e racticare a
unor me te u uri, precum olăritul, prelucrarea cornului, a lemnului şi chiar a 
metalului, centrele sunt documentate la Cioreni-Timişoara, herteniş, Freidorf –
Timişoara etc.609. Ulterior, în secolele III–IV asemenea descoperiri vor fi mult mai 
numeroase610. 

În fine, un ultim aspect îl reprezintă n a a ea n l i  a aşezărilor 
rurale timpurii din câmpia Banatului. O delimitare între aşezările datate până acum 
un deceniu şi mai bine, în cadrul larg al secolelor II–IV sau cel al secolelor III–IV, 
se poate face doar pe baza studierii unor im orturi romane. În anul 1996, am 
încercat o primă departa are a aşezărilor rurale constatate pe baza inventarului apelând 
la mai multe artefacte de factură romană de import descoperite în inventarul unor 
complexe de locuit. În mediul acestor comunităţi de sorginte dacică pătrunderea 
produselor de import a fost un proces de durată care s-a desfăşurat în mai multe 
etape şi cu diferite grade de intensitate, în concordantă oarecum cu evoluţia 
raporturilor politice din regiune.  

Chiar dacă sunt puţin numeroase, articolele de import sunt variate şi se pliază 
mai ales pentru acoperirea unor necesităţi de consum. Ponderea cea mai importantă 
o reprezintă ceramica roman  de factura provincială de culoare roşie lucrată la 
roată executată dintr-o pastă bine frământată, având ca forme în principal urcioarele şi 
castroanele. Deci se încadrează în formele obişnuite ale serviciilor de băut şi de 
servit. În unele cazuri, fragmentele prezintă chiar o ardere neegală a pastei cu 
miezul de culoare neagră şi suprafaţă roşietică. 

O astfel de ceramică de factură provincială a fost descoperită la ana s a 
alan a  a  Cu in, pe teritoriul Serbiei de azi şi, ile  eni  C ne i  

                                                 
608 Herz 2004, p. 17–29. 
609 Benea 1996, p. 125. 
610 Vezi în continuare cap. VII–VIII. 
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603 Milleker 1899, 2, p. 72–83. 
604 Milleker 1899, 2, p. 39–41. 
605 Benea 1996, p. 158–160. 
606 Benea 1996, p. 174, cu bibliografia respectivă. 
607 Benea 1996, p. 123.  
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minereului de fier în cadrul aşezărilor databile în secolele II–III. Putem doar 
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În fine, un ultim aspect îl reprezintă n a a ea n l i  a aşezărilor 
rurale timpurii din câmpia Banatului. O delimitare între aşezările datate până acum 
un deceniu şi mai bine, în cadrul larg al secolelor II–IV sau cel al secolelor III–IV, 
se poate face doar pe baza studierii unor im orturi romane. În anul 1996, am 
încercat o primă departa are a aşezărilor rurale constatate pe baza inventarului apelând 
la mai multe artefacte de factură romană de import descoperite în inventarul unor 
complexe de locuit. În mediul acestor comunităţi de sorginte dacică pătrunderea 
produselor de import a fost un proces de durată care s-a desfăşurat în mai multe 
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608 Herz 2004, p. 17–29. 
609 Benea 1996, p. 125. 
610 Vezi în continuare cap. VII–VIII. 
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in   n  ni   i  i i  i   Ci ni  
i i , in 611, i in  (toate în judeţul Timiş). 

 categorie extrem de importantă pentru analiza pe care ne-am propus-o o 
reprezintă amforele folosite la transportul uleiurilor, a vinului sau poate a altor 
produse. Fragmentele sunt puţine, de obicei din corpul recipientelor (fără buze sau 
suport, torţi) nu permit o reconstituire şi identificare tipologică. În două descoperiri 
la: Banatska Palanka şi ovačica (Serbia) s-a descoperit fragmente de amfore 
italice produse ale oficinei: C(tavius). L (nginus) datate în secolele I–II612. În 
schimb, pentru descoperirile constatate în zona românească a Banatului la i  (în 
două aşezări), i  –Timişoara, in , i , ni613 nu se poate 
realiza o încadrare cronologică datorită fragmentelor foarte mici gasite. Pătrunderea 
acestei categorii de ceramică de transport în câmpia banatului era posibilă fie din 
provincia Dacia, prin căile de comunicaţie ce făceau legătura cu zona Dunării, fie 
prin zone limitrofe barbare apropiate de Tisa şi drumuri locale prin ar aric m. 

  ultimă categorie de ceramica de import de lux, de data aceasta este 
reprezentată de fragmentele de te a sigillata. Fragmente ceramice de import de tip 
terra si illata au fost găsite pe teritoriul Serbiei de astăzi, la n  n  
provenind din marile centre de la Rheinzabern şi estendorf614, 615, ambele 
centre apropiate de Dunăre; i  (fragment terra si illata – Drag. 37),  

 (fragmente de terra si illata Drag. 37)616, , C in617. În zona de 
câmpie românească sunt cunoscute mai multe descoperiri de fragmente de terra 
si illata în aşezări identificate prin cercetări de teren la: i   i  

n  i in  ni. În zonele unde s-au efectuat săpături în complexele 
de locuit o astfel de ceramică a apărut la Ci ni i i 618, i

i i 619, i 620 şi mai nou la i in 621. udecând după importurile 
generale constate în câmpia dintre Tisa şi Dunăre unde predomină vasele de tip 
Draggendorf 37, la fel în aşezările rurale din preajma Dunării de la n  

n   i  etc. presupunem că şi în celelalte situri, situaţia era similară. 
 categorie aparte de obiecte de import romane o reprezintă piesele e 

po oa  i accesoriile estime tare romane de factură provincială romană cum ar 
fi: i   n  i i   n    i   pi  

ip i . 

                                                 
611 Benea 1996, p. 123. 
612 Brukner 1990, p. 202. 
613 Benea 1996, p. 123; Tănase 2012,p. 51–52; Szentmiklosi, Timoc, 2005, p. 666, pl. III 5.  
614 Brukner, 1990, p. 202 (fragmente de vase provenind din tipurile Dragendorf 17 şi 37); 

Benea 1996, p. 123–124.  
615 Brukner 1990, p. 202.  
616 Brukner 1990, p. 202. 
617 Brukner 1990, p. 202. 
618 Benea 1996, p.123 
619 Benea 1996, p. 69–70; Tănase 2011, p. 51, în complexele de locuit nr. 53, 32, 77. 
620 Mare 2004b, p. 37. 
621 Bălărie, rumeza 2012, p. 83–85. 
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Între accesoriile vestimentare de piese se remarcă i ulele executate din bronz 
sau fier prezente în aşezări şi în inventarul funerar. Categoria de piesă cea mai des 
întâlnită este reprezentată de i ula cu picior ntors pe dedesu t din bronz, uneori 
reparată în zona capului fibulei cu spire din fier (ele au fost găsite până acum în 
aşezările de la reidor  (2 exemplare din bronz, una din fier), ioreni imi oara 
(un exemplar de bronz), oeni (un exemplar fragmentar din bronz), Su otica  
(1 exemplar din bronz), Satc ine  (un exemplar din bronz), ecea ica (un 
exemplar fragmentar din fier)622. Alte două tipuri de accesorii vestimentare i ule 
n orma de sunt cunoscute în doar două exemplare la ece  on e garica, şi 

Satchinez, iar fibulele de bronz cu genunchi ( niefibel) în alte două aşezări la 
Su otica şi reidorf623. După cum se observa numărul pieselor este redus şi 
dovedeşte raritatea folosirii unor astfel de piese. Tot în număr mic într-o aşezare se 
constată portul mărgelelor de sticlă prezent în câteva exemplare în anumite aşezări. 
Ele provin în cea mai mare parte din atelierul roman de la Tibiscum. 

Unul din indicatorii vieţii economice în spaţiul studiat îl reprezintă descoperirile 
monetare. Moneda romană începe să pătrundă în cantitate apreciabilă, chiar înainte 
de cucerirea romană, iar apoi ca urmare a formării provinciei. 

În cazuri rare au fost descoperite în aşezări, monede, câte una – până la două 
exemplare, care oferă un element de datare riguros. De-a lungul timpului, în zona 
de câmpie a Banatului, monedele romane au fost într-un număr mare de localităţi 
moderne fără a se putea face o legătură clară cu vreo aşezare descoperită. În unele 
cazuri, se observă o continuitate neîntreruptă a prezenţei monetare în secolele II–III. 
De pildă, la Becicherecul Mic, Sânnicolaul Mare, Deta, Timişoara, Vârşeţ, Bela 
Crkva. În unele localităţi se constată chiar prezenţa unor tezaure monetare: iled 
(2000 de piese de la Traian – Constantin cel Mare)624, imi oara (depozit format 
din monede de la Vespasian- adrian)625, alan a (depozit cu monede de la Tiberius-

adrian)626, Vârşeţ (tezaur cu monede din anii 69–192 p. Chr.)627, Timişoara (monede 
de la Antoninus Pius – ilip Arabul)628, Recaş (tezaur datat între anii 218–251)629. 

Până acum, monedele romane sunt cunoscute în aşezările de la rag ina 
( adrian)630, Hodoni (Traianus Decius)631, r dinari (Gordian III)632 şi mai nou 

ie lieng (denar Marcus Aurelius)633. 
                                                 

622 Benea 1996, fig. 64. 
623 Benea , Bejan 1989–1993, p. 127–148. 
624 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia. 
625 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia.  
626 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia.  
627 Benea, Bejan 1989–1993, p. 148. 
628 Benea 1986, p. 457 cu bibliografia. 
629 Benea 1986, p. 457 cu bibliografia.  
630 Berkeszi 1907, p. 40. 
631 Benea 1983, p. 459; Bălărie, Grumeza 2012, p. 83–96. 
632 Bozu 1990, p. 146–150. 
633 Bălărie, Grumeza 2012, p. 83–85. 
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611 Benea 1996, p. 123. 
612 Brukner 1990, p. 202. 
613 Benea 1996, p. 123; Tănase 2012,p. 51–52; Szentmiklosi, Timoc, 2005, p. 666, pl. III 5.  
614 Brukner, 1990, p. 202 (fragmente de vase provenind din tipurile Dragendorf 17 şi 37); 

Benea 1996, p. 123–124.  
615 Brukner 1990, p. 202.  
616 Brukner 1990, p. 202. 
617 Brukner 1990, p. 202. 
618 Benea 1996, p.123 
619 Benea 1996, p. 69–70; Tănase 2011, p. 51, în complexele de locuit nr. 53, 32, 77. 
620 Mare 2004b, p. 37. 
621 Bălărie, rumeza 2012, p. 83–85. 
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622 Benea 1996, fig. 64. 
623 Benea , Bejan 1989–1993, p. 127–148. 
624 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia. 
625 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia.  
626 Benea 1986, p. 457, cu bibliografia.  
627 Benea, Bejan 1989–1993, p. 148. 
628 Benea 1986, p. 457 cu bibliografia. 
629 Benea 1986, p. 457 cu bibliografia.  
630 Berkeszi 1907, p. 40. 
631 Benea 1983, p. 459; Bălărie, Grumeza 2012, p. 83–96. 
632 Bozu 1990, p. 146–150. 
633 Bălărie, Grumeza 2012, p. 83–85. 
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La prima vedere, importurile romane sunt modeste ca număr, ele reflectă cel 
mai clar puterea de absorbţie a produselor romane care sunt un indiciu al puterii 
economice din aşezările rurale. În acest moment, la situaţia cunoscută a cercetărilor 
se pare, că puterea economică a aşezărilor rurale era modestă şi contactele cu 
lumea romană sunt mai dese în zona apropiată de Dunăre şi relativ rare înspre 
interiorul Banatului, mai mult ocazionale. În perioada care urmează, în secolul III, 
numărul artefactelor romane se va înmulţi, fără a deţine o pondere mult mai 
ridicată în economia acestor aşezări. Această constatare demonstrează menţinerea 
unei economii locale tipice aşezărilor care nu deţin o putere semnificativă de 
absorbţie a produselor romane, dar care folosesc moneda romană totuşi, în anumite 
tranzacţii ocazionale economice. 
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II III

În anul 102, după terminarea primului război cu dacii, pe măsura înaintării 
trupelor romane, un număr însemnat de unităţi care participaseră la evenimentele 
respective a rămas în noul teritoriu cucerit. Banatul634 a reprezentat un s a iu ita  
extrem de important din punct de vedere militar pentru susţinerea unităţilor militare 
romane din Imperiu. Legat direct de provincia Moesia Superior prin poduri de 
vase, teritoriul în discuţie trebuia să asigure o legătura permanentă cu bazele de 
aprovizionare şi de ajutor militar, în caz de nevoie, din sudul Dunării. Pe de altă 
parte, noul teritoriu cucerit constituia ultimul eşalon pentru unităţile avansate 
înspre interiorul arcului intracarpatic de unde puteau interveni în caz de nevoie.  

După încheierea celui de al doilea război daco-roman al lui Traian, în anul 
106  a avut loc cucerirea unei mari părţi a spaţiului nord-dunărean locuit, de daci. 
În acel moment se conturează în chip evident necesitatea stabilirii frontierelor 
provinciei Dacia, organizarea unui sistem de apărare viabil faţă de populaţiile barbare 
aflate în afara acestor limite ale provinciei romane. Exceptând sudul provinciei, 
delimitat în bună parte de linia Dunării, toate celelalte linii de demarcaţie ale 
frontierei romane erau terestre, orientate spre lumea barbară. Modul de organizare 
al sistemului defensiv al provinciei a fost direct influenţat de reorganizările 
administrative suferite de provincia Dacia în decursul timpului. Şi, ca atare, aceste 
schimbări s-au resimţit destul şi sub aspectul prezenţei unor unităţi militare sau al 
utilizării unor fortificaţii antice în decursul timpului. Toate acestea au diminuat 
numărul trupelor staţionate aici şi au scăzut importanţa acestui teritoriu în favoarea 
nordului Daciei expus de acum direct faţă de ar aricum.  

Evoluţia sistemului de apărare în sectorul de sud al frontierei de vest a imes-
ului Daciei romane este, încă, în general o problemă nelămurită, în mare parte din 
cauza puţinelor cercetări arheologice de teren, care nu au putut completa lipsa unor 
izvoare scrise antice cât şi epigrafice (Pl. II). 

I I II I I IV

Imediat după cucerirea romană, Dacia constituită dintr-o singură provincie, 
avea o organizare militară bazată în principal pe trei legiuni şi mai multe trupe 
auxiliare. Sigură este prezenţa legiunilor: două din Pannonia ( a emina i

iutri ) şi una din Moesia Superior (legiunea a a ia e i ) în partea 
                                                 

634 În sensul modern al denumirii teritoriului. 
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I I II I I IV

Imediat după cucerirea romană, Dacia constituită dintr-o singură provincie, 
avea o organizare militară bazată în principal pe trei legiuni şi mai multe trupe 
auxiliare. Sigură este prezenţa legiunilor: două din Pannonia ( a emina i

iutri ) şi una din Moesia Superior (legiunea a a ia e i ) în partea 
                                                 

634 În sensul modern al denumirii teritoriului. 
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centrală, de nord şi de sud-vest a Daciei, având alături vexillaţii din legiunile din 
Moesia Inferior ( -a Claudia   talica) în teritoriul sud-carpatic. Ele erau însoţite 
de mai multe trupe auxiliare de cavalerie şi infanterie romană. 

Încă din timpul evenimentelor primului război daco-roman pe măsura înaintării 
trupelor au fost construite orti ica ii si le cu val de nt, care adăposteau 
trupele şi formau ariergarda armatei de campanie. Ele se adăugau castrelor de marş 
provizorii, ridicate pe traseul principal de înaintare spre centrul regatului dacic. În 
anul 102, după încheierea păcii au fost iniţiate lucrări de fortificare a zonei realizate 
prin castre de pământ, cum ar fi castrele mari de pământ de la de la Schela 
Cladovei şi Zăvoi şi cel de pe locul viitoarei Ulpia Traiana Sarmizegetusa635. 

 La c ela Cladovei (jud. Mehedinţi), la 50 m de Dunăre, în imediata apropiere a 
Drobetei antice a fost ridicat un castru având dimensiunile de 650  575 m. Un 
plan al fortificaţiei a fost desenat de L.F. Marsigli şi denumit Castra entatio. Pe 
cele trei laturi de nord, est şi vest ale castrului era amplasată câte o poartă. În mod 
curios, pe latura de sud, orientată spre Dunăre, fortificaţia prezenta două porţi – 
lucru total anacronic –, dar acest lucru poate să fi fost pus în legătură cu caracterul 
temporar al fortificaţiei. Era un castru de marş, cu trupe formate, probabil, din 
detaşamente din legiuni, care au lucrat la construirea podului de la Drobeta636. 

voi (jud. Caraş-Severin , castru mare de pământ, cu dimensiunile de 336  
336 m, cu un val imens, înalt păstrat până la 4–5 m, cu o poartă în claviculă pe 
partea de vest vizibilă, până acum câţiva ani. Castrul nu a fost cercetat sistematic 
până în prezent637. Este o fortificaţie amplasată imediat după anticul Ta ae, chiar în 
faţa Sarmizegetusei romane de mai târziu (fig. 18).  

Un castellu  de mici dimensiuni (60  60 m) cu două şanţuri de apărare a fost 
identificat sub castrul mic (II) de la i i cum. El se datează între anii 102–106638. 

u se cunoaşte unitatea militară care a staţionat aici. 
Un alt castellu  de dimensiuni similare, a fost identificat prin cercetări de 

teren, la Co nu el639.  
Ai i i  (Fârliug, jud. Caraş-Severin). Se presupune existenţa unui castru auxiliar. 

El ar fi amplasat la nord de sat (D: 110  30 m); pe latura de vest este vizibil locul 
unei porţi640. 

umărul fortificaţiilor romane timpurii identificate până acum este mic, fiind 
doar o etapă iniţială în formarea sistemului de apărare din sectorul de sud-vest al 
noii provincii.  

Sistemul defensiv roman al unei provincii era alcătuit pe alinia ente de 
e terior i de interior, formate din căi de comunicaţie militare, pe care fortificaţiile 
                                                 

635 Vezi mai jos în acest capitol. 
636 Tudor 1978, p. 701. 
637 Acum, din păcate, este supus unei distrugeri agresive provocate de localnici, deşi se ştie că 

monumentul este pe Lista Monumentelor Istorice. În prezent, a fost distrusă o mare parte din incinta 
de sud şi nord, parţial poarta de vest. 

638 Benea 1993, p. 213–218. 
639 Lungu, urduzeu, Timoc 2001, p. 113–115.  
640 udea 1997, p. 30. 
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erau amplasate la o anumită distanţă, în funcţie de poziţiile strategice. n faţa 
acestor linii de apărare înspre inamic erau construite sisteme auxiliare precum valuri cu 
şanţuri de apărare în general, zone ce permiteau supravegherea în adâncime a 
teritoriului din apropierea frontierei romane. 

n construirea unei fortificaţii romane, judecând după principiile antice ale lui 
Vitruvius, yginus, existau mai mulţi factori care trebuiau respectaţi:  

• poziţia strategică a locului pe care se ridica castrul respectiv trebuia să ofere o 
posibilitate de apărare directă şi pe o arie largă, până la fortificaţiile următoare din 
stânga şi dreapta a castrului în discuţie (în Dacia, castrele au fost amplasate la o 
distanţă de 20–35 m, unul de altul); 

• construirea unui castru trebuia să fie în strânsă legătură cu existenţa unor 
condiţii naturale favorabile: terenul să fie ferit de inundaţii, să aibă o uşoară pantă 
descendentă, care să permită circulaţia aerului în interiorul castrului; 

• existenţa apropiată a unei surse de apă, era indispensabilă pentru a asigura 
nevoile curente ale soldaţilor, animalelor, dar mai ales pentru igiena proprie păstrată 
extrem de riguros la romani; 

• asigurarea resurselor de materie primă, de pildă piatra de râu pentru fundaţie, 
dar şi cea de carieră avea o importanţă primordială în construirea unui castru; 

• prezenţa în apropiere a unor uri cu lemn potrivit pentru construcţia incintei 
unui castru, dar şi a clădirilor din interior. u în ultimă instanţă pădurea oferea o 
sursă importantă de hrană prin vânat.  

La aceste condiţii obligatorii, se adaugă o serie de elemente specifice zonei în 
care se desfăşoară activitatea de edificare militară. 

D L TA A T T  A A  A   T UL UD T  

Delimitarea ridică cele mai multe probleme, în bună măsură, din cauza 
condiţiilor naturale. Centrul teritoriului în discuţie este format dintr-o zonă muntoasă, 
care coboară descendent spre vest, deci spre râul Tisa, într-o câmpie joasă, care în 
faţa acestui râu se transformă într-o zonă mlăştinoasă pe o suprafaţă mai lată sau 
mai îngustă, fără posibilitatea directă de acces decât pentru cunoscători641. n general, 
ipotezele care s-au conturat în decursul timpului privind modul de organizare a 
sistemului defensiv în sud-vestul Daciei romane pot fi rezumate astfel: 

1. n principal s-a considerat că frontiera provinciei este reprezentată de linia 
de fortificaţii de la limitele zonei colinare cu castrele de la: e erata, Arci ava, 
Centum Putea, Ber o is, Ai isis, i iscum642. Această opinie oarecum consacrată a 
fost susţinută până în deceniile 6–7 ale secolului trecut, parţial mai este şi astăzi 
susţinută. 

2. . Gudea, I. Moţu apreciau întinderea teritoriului cucerit de către romani 
până pe linia râului Tisa, aducând ca argumentaţie principală continuitatea de 
                                                 

641 Amm. Marcellinus, XVII.  
642 Macrea, 1969, passim. 
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635 Vezi mai jos în acest capitol. 
636 Tudor 1978, p. 701. 
637 Acum, din păcate, este supus unei distrugeri agresive provocate de localnici, deşi se ştie că 

monumentul este pe Lista Monumentelor Istorice. În prezent, a fost distrusă o mare parte din incinta 
de sud şi nord, parţial poarta de vest. 

638 Benea 1993, p. 213–218. 
639 Lungu, urduzeu, Timoc 2001, p. 113–115.  
640 udea 1997, p. 30. 
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641 Amm. Marcellinus, XVII.  
642 Macrea, 1969, passim. 
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locuire antică în toate epocile istorice în întreg spaţiul în discuţie643. Ipoteza avansată 
de către . udea şi I. Moţu conform căreia frontiera provinciei era stabilită pe 
linia Tisa–Mureş a fost acceptată în cea mai mare parte în literatura românească şi 
străină până în anul 1997, când din nou s-a încercat revenirea la prima ipoteză, cea 
referitoare la o apărare pe alinia entul Lederata–Tibiscum. Reanalizarea inscripţiei de 
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa păstrată în manuscrisele lui Ariosti demonstrează 
cucerirea romană până la malul râului Tisa644. Dar ea nu putea elucida situaţia 
supravegherii acestei căi de navigaţie, pentru care nici unde de-a lungul râului Tisa, 
nu se constată nici un fel de urme de fortificaţii romane sau măcar menţiuni 
epigrafice în acest sens, care să ateste prezenţa unor trupe romane645. Singura 
soluţie posibilă în acest caz era supravegherea malului râului Tisa cu ajutorul flotei 
de la Taurunum pentru a împiedica pătrunderea unor barbari la est de râu. 

3. În anul 1975, ţinând cont de numărul relativ modest al descoperirilor 
romane până la aceea dată, A. Radnoti a avansat ipoteza abandonării sud-vestului 
Daciei romane, până la culoarul Timiş–Cerna, imediat la începutul domniei 
împăratului adrian, după evenimentele din anii 117 118646.  

În monografia dedicată evoluţiei sistemului defensiv al Daciei, I. Bogdan 
Cătăniciu susţinea, la rândul ei, abandonarea într-o primă fază a vestului Banatului 
în timpul împăratului adrian şi apoi reluarea întregului teritoriu în timpul lui 
Antoninus Pius647. u se aduc argumente concludente în acest sens. 

În , în sectorul de sud-vest al Daciei Romane, în acest moment 
apare credibilă ideea potrivit căreia linia defensivă Lederata–Tibiscum marchează 
arealul militar ocupat de provincia Dacia, cu o supraveghere a întregului spaţiu al 
câmpiei de vest rămasă ne locuită până în vremea lui Commodus. 

I I I  

 Încă din primii ani de după cucerire apărea evident faptul că sectorul de sud-
vest al Daciei a fost organizat din punct de vedere militar având la bază atru c i 
de co unica ie i eriale, care au devenit şi artere principale ale sistemului defensiv. 
De-a lungul lor au fost instalate mai multe fortificaţii cu trupe auxiliare sau 
detaşamente de legiune.  

  era chiar pe traseul urmat de Traian în prima 
campanie militară împotriva dacilor din anul 101. Acest traseu este cunoscut în 
singura informaţie păstrată la gramaticul Priscianus, după acicele lui Traian: 

inde er obi  deinde Ai i rocessi us ( de acolo am înaintat spre Berzobis, iar 

                                                 
643 udea, Moţu 1983, passim; udea 1997, p. 6–7; udea 2001, p. 26–27.  
644 Vezi mai sus în capitolul precedent. Benea 2015, p. 93–104.  
645 vezi discuţia la Benea 2007, p. 269–277.  
646 Radnoti 1975, p. 203–219, ideea a fost susţinută de o serie de alţi specialişti, fără o 

argumentaţie în plus v. D. Protase 1967, p. 47–70. 
647 Bogdan-Cătăniciu 1981, passim.  
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apoi spre Aizis... ). Cele două centre au fost identificate cu Berzovia şi ârliug, de 
astăzi. ormarea acestei artere militare trebuie să se fi creat odată cu înaintarea 
armatei romane înspre interiorul statului dac, încă din anul 101. Columna lui Traian 
reprezintă foarte bine această etapă în scenele de început, de după trecerea Dunării, 
prin amenajările pe care armata romană le efectua pe măsura înaintării în regatul 
dacic, până la bătălia de la Tapae (Scenele I–XVI). 

Drumul imperial folosit şi ca drum militar între castre delimitează practic 
arealul colinar al Banatului. Construirea lui trebuie să fi început încă în timpul 
primului război din anii 101–102 sau, mai probabil că în răstimpul dintre cele două 
evenimente militare, din anii 102–105, s-a întărit, în condiţiile staţionării aici a 
unor detaşamente din legiuni sau trupe auxiliare.  

Sistemul de apărare pe acest aliniament se baza în principal, pe legiunea  
a IIII-a lavia elix, care, după înfiinţarea Coloniei Dacica, în anul 108, a fost 
retrasă cu sediul principal în castrul de la er obis. Chiar dacă în acest moment, nu 
apare prea clar momentul ridicării acestei fortificaţii, cel mai probabil instalarea 
legiunii în acest castru a avut loc după retragerea ei de pe locul Ulpiei Traiana 
Sarmizegetusa, în momentul întemeierii coloniei. Legiunea a pus bazele întregului 
sistem de apărare în sud-vestul Daciei; ştampilele sunt prezente în interiorul 
Banatului antic648.  

Linia defensivă începea de lângă Dunăre, de la Banats a Palan a–Grebenac–
Vărădia (Ar i a a) – Surduc( e ea) – Berzovia (Berzobis) – ârliug (Aizisis) – 
Cornuţel – upa (Tibis ). Aceasta linie defensivă avea în faţă o zonă de câmpie 
descendentă spre o câmpie inundabilă care mai spre vest forma mlaştinile aflate în 
faţa râului Tisa.  

Al doilea drum imperial era o arteră de circulaţie pe direcţia sud-nord, dar 
care străbătea culoarul muntos Timiş–Cerna pornind de la Dunăre: rşova ( ier a),
Mehadia ( rae ori ), Teregova (A a o ios), Armenis ( a a ae), Slatina 
Timiş ( as ia is), upa (Tibis ), înspre interiorul arcului carpatic649. Elemente 
de datare riguroasă lipsesc în multe cazuri, întrucât nu au fost efectuate decât 
puţine cercetări sistematice. Dar trebuie să presupunem, ca şi în primul caz, că 
traseul putea urma chiar un drum realizat de daci, folosit în scopuri comerciale 
pentru relaţiile cu romanii sau între comunităţile locale despre care nu deţinem nici 
un fel de informaţii650.  

De la Tibiscum drumul prezintă o ramificaţie spre valea Mureşului, spre 
castrul roman de la Bulci. Traseul lui a fost identificat de noi prin localităţile 
Tincova, Sacu până la Criciova unde a fost dezvelită parţial o s a io de drum (în 
                                                 

648 odorean 2011, p. 16–27 a reluat toate informaţiile publicate despre drumurile romane din 
Banat organizând informaţia într-o sinteză corectă şi utilă. 

649 Macrea 1969, passim. 
650 u ştim mai nimic până acum despre căile de comunicaţie construite în epoca pre-romană, 

deşi existenta lor trebuie presupusă. Pe de altă parte, . odorean 2011, p. 20 consideră acest drum 
imperial construit astfel încât să deţină funcţia unei graniţe fortificate  ( Deshalb war sie unserer 
Meinung nach für die Funktion einer befestigen Grenze ungeeignet ). Ipoteza este greu de acceptat. 
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străină până în anul 1997, când din nou s-a încercat revenirea la prima ipoteză, cea 
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3. În anul 1975, ţinând cont de numărul relativ modest al descoperirilor 
romane până la aceea dată, A. Radnoti a avansat ipoteza abandonării sud-vestului 
Daciei romane, până la culoarul Timiş–Cerna, imediat la începutul domniei 
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În , în sectorul de sud-vest al Daciei Romane, în acest moment 
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arealul militar ocupat de provincia Dacia, cu o supraveghere a întregului spaţiu al 
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I I I  

 Încă din primii ani de după cucerire apărea evident faptul că sectorul de sud-
vest al Daciei a fost organizat din punct de vedere militar având la bază atru c i 
de co unica ie i eriale, care au devenit şi artere principale ale sistemului defensiv. 
De-a lungul lor au fost instalate mai multe fortificaţii cu trupe auxiliare sau 
detaşamente de legiune.  

  era chiar pe traseul urmat de Traian în prima 
campanie militară împotriva dacilor din anul 101. Acest traseu este cunoscut în 
singura informaţie păstrată la gramaticul Priscianus, după acicele lui Traian: 

inde er obi  deinde Ai i rocessi us ( de acolo am înaintat spre Berzobis, iar 

                                                 
643 udea, Moţu 1983, passim; udea 1997, p. 6–7; udea 2001, p. 26–27.  
644 Vezi mai sus în capitolul precedent. Benea 2015, p. 93–104.  
645 vezi discuţia la Benea 2007, p. 269–277.  
646 Radnoti 1975, p. 203–219, ideea a fost susţinută de o serie de alţi specialişti, fără o 

argumentaţie în plus v. D. Protase 1967, p. 47–70. 
647 Bogdan-Cătăniciu 1981, passim.  
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apoi spre Aizis... ). Cele două centre au fost identificate cu Berzovia şi ârliug, de 
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unor detaşamente din legiuni sau trupe auxiliare.  

Sistemul de apărare pe acest aliniament se baza în principal, pe legiunea  
a IIII-a lavia elix, care, după înfiinţarea Coloniei Dacica, în anul 108, a fost 
retrasă cu sediul principal în castrul de la er obis. Chiar dacă în acest moment, nu 
apare prea clar momentul ridicării acestei fortificaţii, cel mai probabil instalarea 
legiunii în acest castru a avut loc după retragerea ei de pe locul Ulpiei Traiana 
Sarmizegetusa, în momentul întemeierii coloniei. Legiunea a pus bazele întregului 
sistem de apărare în sud-vestul Daciei; ştampilele sunt prezente în interiorul 
Banatului antic648.  

Linia defensivă începea de lângă Dunăre, de la Banats a Palan a–Grebenac–
Vărădia (Ar i a a) – Surduc( e ea) – Berzovia (Berzobis) – ârliug (Aizisis) – 
Cornuţel – upa (Tibis ). Aceasta linie defensivă avea în faţă o zonă de câmpie 
descendentă spre o câmpie inundabilă care mai spre vest forma mlaştinile aflate în 
faţa râului Tisa.  

Al doilea drum imperial era o arteră de circulaţie pe direcţia sud-nord, dar 
care străbătea culoarul muntos Timiş–Cerna pornind de la Dunăre: rşova ( ier a),
Mehadia ( rae ori ), Teregova (A a o ios), Armenis ( a a ae), Slatina 
Timiş ( as ia is), upa (Tibis ), înspre interiorul arcului carpatic649. Elemente 
de datare riguroasă lipsesc în multe cazuri, întrucât nu au fost efectuate decât 
puţine cercetări sistematice. Dar trebuie să presupunem, ca şi în primul caz, că 
traseul putea urma chiar un drum realizat de daci, folosit în scopuri comerciale 
pentru relaţiile cu romanii sau între comunităţile locale despre care nu deţinem nici 
un fel de informaţii650.  

De la Tibiscum drumul prezintă o ramificaţie spre valea Mureşului, spre 
castrul roman de la Bulci. Traseul lui a fost identificat de noi prin localităţile 
Tincova, Sacu până la Criciova unde a fost dezvelită parţial o s a io de drum (în 
                                                 

648 odorean 2011, p. 16–27 a reluat toate informaţiile publicate despre drumurile romane din 
Banat organizând informaţia într-o sinteză corectă şi utilă. 

649 Macrea 1969, passim. 
650 u ştim mai nimic până acum despre căile de comunicaţie construite în epoca pre-romană, 

deşi existenta lor trebuie presupusă. Pe de altă parte, . odorean 2011, p. 20 consideră acest drum 
imperial construit astfel încât să deţină funcţia unei graniţe fortificate  ( Deshalb war sie unserer 
Meinung nach für die Funktion einer befestigen Grenze ungeeignet ). Ipoteza este greu de acceptat. 
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punctul Tramnic) şi de aici mai departe spre satul Cireşu de unde urmele nu mai 
sunt destul de evidente în direcţia râului Mureş. F. Fodorean apreciază lungimea 
acestui drum la 77 km651. 

 i   i p n  făcea legătură între cele două căi de comunicaţie 
anterioare. El se afla pe malul stâng al fluviului Dunărea pornind probabil de la 

a ats a ala a până la Dier a  cu principalele centre militare de la Pojejena – 
Moldova ouă)( ) – ornea (statio) – Dier a şi mai departe până la Dro eta, făcând 
legătura cu alte centre militare din ltenia. Prezenţa acestei căi de comunicaţie era 
importantă nu numai din punct de vedere economic, cât mai ales din punct de 
vedere strategic, în condiţiile în care la traficul fluvial pe Dunăre, alături de corăbiile 
romane participau şi corăbii barbare. Existenţa mai multor porturi este dovedită 
arheologic pe ambele maluri ale Dunării.  

 p   i p i  era amplasat pe malul de sud al râului Mureş şi 
pornea de la castrul Veţel ( icia), continua cu cel de la Bulci, şi apoi cu statio es 
la Cladova, Cenad, Sânnicolaul Mare, până la vărsarea Mureşului în Tisa, la Szeged 
( art isc m). Dezvoltarea acestei căi de comunicaţie a fost mai târzie, de pe la 
mijlocul secolului II. În perioada de început, funcţionale au fost doar castrele de la 
Micia şi Bulci.  

Importanţă strategică militară a celor patru căi de comunicaţie principale, 
care asigurau relaţiile cu provincia sud-dunăreană Moesia Superior pe de o parte şi 
accesul spre centrul provinciei, la Apulum, pe de altă parte, s-a cumulat cu asigurarea 
legăturilor curente cu vestul Imperiului şi Capitala sa, Roma.  

Pentru organizarea acestui sector al provinciei, amenajările constructive au 
început încă din primii ani de după formarea provinciei romane şi întărirea lor cu 
trupe staţionate în cele două castre. Ulterior, în vremea războaielor marcomanice, 
paza transporturilor pe Mureş a fost întărită prin mai multe statio es cu mici deta-
şamente din legiunea a III-a emina, după cum rezultă din anumite descoperiri 
de tegule ştampilate652. 

Între căile de comunicaţie principale existau drumuri secundare cu caracter 
civil care făceau legătura între acestea653. u deţinem în acest moment, informaţii 
documentare clare asupra unor statio es în acest sector. 

i n    n     i i au fost 
semnalate cu diferite ocazii:  

1. de la Dalboşeţ, Lăpuşnicel, Petnic prin ara Almăjului spre drumul imperial II 
(la Mehadia); 2. rci a a – Dognecea – Bocşa Română; 3. e t m tea (Surduc) – 
Ramna; 4. e t m tea – Doclin – Bocşa Română – er o is654. 

 i p in i  spre căi de comunicaţie imperiale: Pancevo – 
Starcevo – Cuvin – Banatska Palanka este un drum cunoscut în epoca romană târzie655. 

                                                 
651 Fodorean 2011, p. 26. 
652 Vezi mai jos în acest capitol. 
653 Răuţ, Bozu, Petrovszk , 1977, p. 142–143. 
654 Ultima menţiune la Fodorean 2011, p. 25–27. 
655 or ević 1996, p. 128. 
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Prezentarea întregului sistem defensiv se va face pe tronsoane de căi de 
comunicaţie, cu observaţiile de rigoare pentru elementele specifice ale fiecăruia. 

ALI IAME TUL DE E SIV EXTERI R DI  SECT RUL DE SUD-VEST AL DACIEI 

Aliniamentul îl reprezintă castrele amplasate de la sud spre nord, pe drumul 
imperial ederata  i iscum.  

Deşi numărul săpăturilor arheologice şi mai ales desluşirea principalelor 
probleme pe care le ridică studiul epocii romane este departe de a fi măcar 
mulţumitor, informaţiile sunt extrem de lacunare şi nu oferă posibilităţi de inter-
pretare cronologică şi chiar istorică îndeajuns de clare şi precise. 

 Prima porţiune a acestui aliniament militar urmează îndeaproape malul de est 
al râului Caraş, până la Vărădia, de unde cursul râului rămâne la est şi linia 
fortificată înaintează spre nord prin Surduc şi Berzovia.  

e er (Ram, Serbia), punctul Grad , castru auxiliar identificat pe malul 
de nord al Dunării; nu a fost studiat prin săpături sistematice656. Incinta de pământ 
databilă în prima jumătate a secolului I p. Chr.; castru cu incintă din piatră (D: 144  
200 m sau 170  215 m)657. rientarea castrului cu laturile lungi pe direcţia nord-sud. 

orta praetoria orientată spre Dunăre. Castrul se află la 700 m est de satul actual. 
ortificaţia făcea parte din sistemul defensiv al Moesiei Superior. Ea a fost menţionată 

aici pentru a marca punctul următor aflat pe malul de nord al Dunării legat de 
Dacia, Banats a Palan a. 

rupele: detaşamente din legiunea a VII-a Claudia, cohorta:  Hispanorum şi 
ala  laudia658  n atribuţiile castrului intrau în mod evident, supravegherea 
navigaţiei pe Dunăre. 

n n r n e er . Castru de trupă auxiliară probabil având 
în atribuţii de pază şi supravegherii navigaţiei fluviale, a podului de vase din timpul 
primului război cu dacii. u a fost cercetat arheologic. Este amplasat la sud de sat. 
Incinta vizibilă pe teren659. Lângă canalul râului era sunt urmele unor t ermae 
romane. 

rupele sta ionate: detaşamente din legiunile a IIII-a lavia şi a VII-a Claudia; 
din trupele auxiliare: cohortele I Cretum şi II ispanorum, ala II Pannoniorum (fig. 7). 

up (Pancevo, Serbia), castru presupus în punctul Cetate , observabil 
pe teren, necercetat arheologic660.  

                                                 
656 or evi  1996, p. 131; Gudea 1997, p. 25; Gudea 2001, p. 56–57. 
657 Gudea 2001, 56 cu bibliografia şi discuţia problemei. 
658 Radnoti 1975, p. 208; Gudea, 2001, p. 56. Despre trupele auxiliare din întreg spaţiul Banatului 

un subcapitol special cf. Infra. 
659 Gudea 2001, p.57–58. 
660 Gudea 1997, p. 25 cu bibliografia. 
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651 Fodorean 2011, p. 26. 
652 Vezi mai jos în acest capitol. 
653 Răuţ, Bozu, Petrovszk , 1977, p. 142–143. 
654 Ultima menţiune la Fodorean 2011, p. 25–27. 
655 or ević 1996, p. 128. 
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656 or evi  1996, p. 131; Gudea 1997, p. 25; Gudea 2001, p. 56–57. 
657 Gudea 2001, 56 cu bibliografia şi discuţia problemei. 
658 Radnoti 1975, p. 208; Gudea, 2001, p. 56. Despre trupele auxiliare din întreg spaţiul Banatului 

un subcapitol special cf. Infra. 
659 Gudea 2001, p.57–58. 
660 Gudea 1997, p. 25 cu bibliografia. 
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r  (loc. Vârşeţ, Serbia  un castru este presupus  dar neidentificat pe teren. 
El este cu cca. 15 km. la vest de linia de castre amintită. Cercetări arheologice nu 
au fost întreprinse pentru identificarea pe teren a fortificaţiei. Mai multe tegule 
ştampilate aparţinând legiunilor a IIII-a Flavia felix, a VII-a Claudia şi a III-a 

emina, cohortei II ispanorum şi a alei I Tungrorum Frontoniana661.  
a un rorum rontoniana662 apare amintită la Vârşet într-o inscripţie 

funerară a unui si ni er ridicată pentru soţia sa. Dacă nu avem de a face cu o 
inscripţie călătoare  ar trebui să acceptăm ideea, că soldatul se afla deja în castrul 
de la Vârşeţ, iar familia sa în icus-ul militar. Ala I Tungrorum Frontoniana este 
amintită în diplomele Pannoniei Inferior în anul 114663, ceea ce denotă faptul că venirea 
ei în Dacia, a avut loc cândva după această dată, poate cu ocazia evenimentelor din 
anii 117 118. Probabil că această unitate a luat locul lui cohors II ispanorum, 
trimisă în campania din rient a lui Traian664. Se pare că efectivul ei a fost împărţit 
şi în castrul de la Pojejena665.  

r ac (Pancevo, Serbia) două fortificaţii de pământ, Cetatea mare  (110  
130 m) şi Cetatea mică (60  110 m) aflate la nord est de localitatea rebenac. 

u există date privind unităţile militare care au staţionat aici. Se admite faptul că 
aparţin epocii lui Traian666 (fig. 7). 

rci a a (Vărădia, jud. Caraş Severin) sunt două fortificaţii, prima în punctul 
Rovină , iar a doua în punctul Chilii  (fig. 8).  

Prima fortificaţie din punctul Rovină  constă dintr-un castru cu două etape 
de locuire, care fost cercetată prin mai multe cercetări de teren şi sondaje de către: 
F. Milleker (1881667, 1896, 1901–1902668), r. Florescu (1932), şi mai nou de un 
colectiv format din E. Iaroslavschi, . Bozu şi E. emeth669. 

Castrul se află la cca. 200 m, sud-est de sat în preajma confluenţei pârâului 
Vărădia cu râul Caraş. Etapele de locuire ale castrului nu sunt încă prea clar precizate. 
E. emeth este înclinat să presupună că de fapt situa ia entru e oca traianic
este estu e nec ar 670. 

Înaintea unei analize asupra etapelor de locuire din fortificaţia romană de 
Vărădia punctul o in , se impune a face observaţia remarcată de mai multe ori în 
cursul lucrării sale, de către F. Milleker, asupra terenului pe care era amplasat 
castrul, era o zonă inundabilă, joasă, unde terenul era moale. Situaţia de aici prezintă în 

                                                 
661 udea 1997, p. 28. 
662 IDR, I, 107. 
663 CIL, VI, 61; AE, 1982,771; AE, 1994, 1480. 
664 Benea 2008, p. 49–60. 
665 Vezi mai jos. 
666 udea 1997, 25–26. 
667 Milleker 1899, p. 70: menţionează identificarea aici de către C. Torma a castrului de la 

Vărădia aflat la 400 de paşi de podul peste Caraş, într-o zonă inundabilă. 
668 Milleker 1906, p. 257–258. 
669 Vezi mai sus în acest capitol. 
670 Vezi mai jos. 
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oarecare măsură similitudini cu cea a terenului pe care se află amplasat castrul de la 
Mehadia, unde o inundaţie masivă a dus la distrugerea întregii structuri interne a 
castrului din secolele II–III, cu excepţia sistemului defensiv exterior671. 

Cercetările recente din ultimele două decenii ezită a identifica existenţa unui 
castru de pământ, lucru constatat corect doar de către Gr. lorescu în campania 
efectuată. Trebuie adăugat faptul, că însăşi . Milleker în mai multe descrieri ale 
cercetărilor sale de teren, din anii 1881–1896, menţionează inundaţiile existente 
chiar în momentul efectuării observaţiilor sale. Este curios că autorii nu fac nici o 
referire asupra stratului de depunere ce depăşeşte nivelul de locuire propriu-zisă, 
care este steril arheologic şi este de sorginte aluvionară. 

În două lucrări publicate succesiv (de E. emeth, în actele Congresului de la 
P cs672 şi apoi într-o variantă românească în asociere cu O. Bozu)673, autorii prezintă 
secţiunile trasate, cu zonele în care au fost efectuate. Concluziile ar fi următoarele: 
„ castrul a avut un singur an  de ap rare i cu un singur id de incint  propriu
is  care a ost ridicat pe panta e terioar  a valului de p m nt ”674. Rezultă că 

structura iniţială a fortificaţiei a avut incintă un val de pământ, la care s-au impus 
anumite amenajări. La baza valului, înspre interior, a fost identificată o structură 
din piatră menită a da soliditate terenului aşa cum corect a observat la vremea sa, 
Gr. lorescu675. O situaţie similară se întâlneşte şi în cazul castrului de la raetorium 
(Mehadia) pe latura de vest. 

Datarea acestei etape nu este precizată în vreun fel de autorii săpăturilor, care, 
de fapt, nici nu consideră posibilă existenţa unui castru de pământ iniţial invocând 
prezenţa unui castru de acest tip, pe dealul Chilii, pe malul drept al râului Caraş.  

Incinta din piatră pe care s-a ridicat castrul de la Vărădia din punctul numit 
„Rovină” sau „Pustă” are la bază un val de pământ cu incintă de lemn surprinsă în 
unele puncte, cu un şanţ de apărare în faţă. Datarea acestei etape poate fi apreciată 
cu aproximaţie în timpul războaielor daco-romane, probabil anii 101–102, pe 
măsura înaintării trupelor romane spre Dacia liberă sau în răstimpul celor două 
războaie (102–105). u se poate preciza unitatea care a staţionat aici, probabil un 
detaşament de legiune. După dezafectarea castrului din faza de pământ a avut loc 
ridicarea castrului din piatră, ale cărui fundaţii au străpuns faza de lemn anterioară. 

astrul din piatr  (D: 154  172 m). Castru cu colţurile rotunjite orientat 
după punctele cardinale, cu porta praetoria îndreptată spre nord676.  

Zidul de incintă cu o lăţime de 1,10 m a fost construit în tehnica opus 
incertum. oile cercetări efectuate au adus un plus de informaţie, prin identificarea 
unui zid interior aflat la 4,30 (5,00) m de zidul de incintă pe care îl dublează677. El a 
                                                 

671 Vezi mai jos. 
672 emeth 2005, p. 689–695. 
673 emeth, Bozu 2005 a, p. 201–210. 
674 emeth, Bozu 2005 a, p. 202. 
675 lorescu 1934, p. 63–65. 
676 Gudea 1997, p. 26. 
677 udecând după planul ataşat la raportul din anul 2005 a de către E. emeth şi O. Bozu. 
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r  (loc. Vârşeţ, Serbia  un castru este presupus  dar neidentificat pe teren. 
El este cu cca. 15 km. la vest de linia de castre amintită. Cercetări arheologice nu 
au fost întreprinse pentru identificarea pe teren a fortificaţiei. Mai multe tegule 
ştampilate aparţinând legiunilor a IIII-a Flavia felix, a VII-a Claudia şi a III-a 

emina, cohortei II ispanorum şi a alei I Tungrorum Frontoniana661.  
a un rorum rontoniana662 apare amintită la Vârşet într-o inscripţie 

funerară a unui si ni er ridicată pentru soţia sa. Dacă nu avem de a face cu o 
inscripţie călătoare  ar trebui să acceptăm ideea, că soldatul se afla deja în castrul 
de la Vârşeţ, iar familia sa în icus-ul militar. Ala I Tungrorum Frontoniana este 
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ei în Dacia, a avut loc cândva după această dată, poate cu ocazia evenimentelor din 
anii 117 118. Probabil că această unitate a luat locul lui cohors II ispanorum, 
trimisă în campania din rient a lui Traian664. Se pare că efectivul ei a fost împărţit 
şi în castrul de la Pojejena665.  

r ac (Pancevo, Serbia) două fortificaţii de pământ, Cetatea mare  (110  
130 m) şi Cetatea mică (60  110 m) aflate la nord est de localitatea rebenac. 

u există date privind unităţile militare care au staţionat aici. Se admite faptul că 
aparţin epocii lui Traian666 (fig. 7). 

rci a a (Vărădia, jud. Caraş Severin) sunt două fortificaţii, prima în punctul 
Rovină , iar a doua în punctul Chilii  (fig. 8).  

Prima fortificaţie din punctul Rovină  constă dintr-un castru cu două etape 
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F. Milleker (1881667, 1896, 1901–1902668), r. Florescu (1932), şi mai nou de un 
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Castrul se află la cca. 200 m, sud-est de sat în preajma confluenţei pârâului 
Vărădia cu râul Caraş. Etapele de locuire ale castrului nu sunt încă prea clar precizate. 
E. emeth este înclinat să presupună că de fapt situa ia entru e oca traianic
este estu e nec ar 670. 

Înaintea unei analize asupra etapelor de locuire din fortificaţia romană de 
Vărădia punctul o in , se impune a face observaţia remarcată de mai multe ori în 
cursul lucrării sale, de către F. Milleker, asupra terenului pe care era amplasat 
castrul, era o zonă inundabilă, joasă, unde terenul era moale. Situaţia de aici prezintă în 

                                                 
661 udea 1997, p. 28. 
662 IDR, I, 107. 
663 CIL, VI, 61; AE, 1982,771; AE, 1994, 1480. 
664 Benea 2008, p. 49–60. 
665 Vezi mai jos. 
666 udea 1997, 25–26. 
667 Milleker 1899, p. 70: menţionează identificarea aici de către C. Torma a castrului de la 

Vărădia aflat la 400 de paşi de podul peste Caraş, într-o zonă inundabilă. 
668 Milleker 1906, p. 257–258. 
669 Vezi mai sus în acest capitol. 
670 Vezi mai jos. 
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672 emeth 2005, p. 689–695. 
673 emeth, Bozu 2005 a, p. 201–210. 
674 emeth, Bozu 2005 a, p. 202. 
675 lorescu 1934, p. 63–65. 
676 Gudea 1997, p. 26. 
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fost surprins pe toate laturile. Rostul său era probabil acela de întărirea a incintei pe 
de o parte, dar şi pentru a face posibile unele amenajări interioare în val pentru 
grajduri, ateliere etc. Aşa se şi explică structurile de lemn ars constatate de autorii 
săpăturilor în preajma incintei. anţul de apărare ascuţit, era lat de 7,50 m şi adânc 
de 2,50 m.  

În raportul publicat în anul 1999, se atrage atenţia asupra unui zid de piatră 
construit dintr-o gresie locală – în spatele zidului de piatră al incintă, la 5 m, care a 
fost surprins în profilul nepublicat însă678. El pare a confirma dublarea zidului de 
incinta din piatră, cel puţin într-o anumită etapă de existenţă a fortificaţiei. 

Raportul principal publicat relativ recent prezintă şi două planuri, cu profile 
asupra sistemului defensiv, de pe laturile de est şi de vest ale fortificaţiei. Pe 
profilul de pe latura de est a castrului apar clar delimitate două faze ale etapei din 
piatră: prima este de marcată de zidul de incintă propriu-zis, iar o a doua, de zidul 
care dublează zidul de incintă şi, implicit, taie nivelul de locuire679. Acest lucru 
demonstrează faptul că la un moment, în timpul existenţei castrului a avut loc 
această intervenţie. El nu are adâncimea similară cu cea a zidului de incintă şi după 
cum se menţionează în raport, nici structura de construcţie identică680. 

În cursul cercetărilor arheologice efectuate de M. Vasić la castrul de la Novae 
( ezava) iniţiate în anul 1965, a fost identificată o etapă denumită V, în care a avut 
loc dublarea în interior a zidului de incintă, cu un alt zid menit a da soliditate 
sistemului defensiv al castrului. Castrul de la ovae este amplasat pe malul de sud 
al Dunării, la cca. 18 km de olubac681. Datarea acestei etape de locuire este făcută 
pe baza inventarului arheologic la sfârşitul secolului II – începutul secolului III, 
respectiv în timpul lui Septimius Severus –Caracalla682, ceea ce ar putea constitui o 
analogie pentru castrul de la Vărădia. 

Porţile, cu excepţia porţii raetoria care are două culoare de acces sunt porţi 
cu un singur culoar. Ele sunt întărite cu turnuri de formă dreptunghiulară mult 
alungite, avansate faţă de linia incintei. Turnurile aveau dimensiuni impresionante: 
4,65  8,40 m ( orta raetoria  2,80  8,50 m ( orta decu ana), 3,15  8,50 m 
(porţile rinci ales683). În cazul porţii decu ana cercetată în anul 2006 se constată 

                                                 
678 Bozu 1999, nr. 924. 
679 emeth 2005, p. 692, Abb. 1. anţul de apărare apare refăcut în acest sector, peste cel din 

epoca anterioară. Pe latura de vest, distrugerea apare mult mai mare şi este marcată printr-un nivel 
redat prin haşuri verticale a căror semnificaţie nu este explicată. Regretabilă este lipsa unei explicaţii 
la legenda planurilor cu profile.  discuţie se impune pentru clarificarea problemei, în general. 
Regretabilă este şi lipsa profilelor din lucrarea prezentată, în Banatica, 17, 2005, deşi se fac referiri la 
acestea în text. Cu privire la datare, ar trebui să remarcăm un a t ciudat, şi anume refacerea în piatră 
a fortificaţiei a avut loc în timpul lui Traian, ceea ce ar fi un caz singular, din toata provincia Dacia 
(nu excepţia castrului legiunii a III-a emina). Cf. Benea 2007 passim. 

680 Din profilul prezentat în 2005, de E. emeth nu rezultă că autorii săpăturilor au atins baza 
fundaţiei zidului de incintă, întrucât nu avem menţionat nici un indiciu asupra modului său de 
construire, lucru extrem de important în afara tehnicii de o us incertu  vizibilă la suprafaţă. 

681 Vasić 1982–1983, p. 99–100. 
682 Vasić 1982–1983 p. 100. 
683 Marcu 2009, p. 174–175 remarcă forma ciudată a turnurilor porţilor oferind şi singura 

analogie din provincia Dacia, în castrul de la Bumbeşti, construit însă la începutul secolului III. 
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pe culoarul porţii pavate cu pietriş, prezenţa unor blocuri mari din piatră cu profil 
rectangular cca. 1 m  care se aflau pe stratul de pietriş. ostul lor nu este precizat 
de autorii săpăturilor684.  

orta raetoria a fost cercetată în anul 2005, printr-o secţiune în care a 
apărut şi drumul de acces lat de 9,00 m, inclusiv rigolele  drumul avea două etape 
principale de folosire  rima, marcată printr-un strat subţire executat din pietriş, 
care a fost re cut  prin adăugarea unui strat de cca. 0,50 m de pietriş, constatat în 
centrul drumului suprapus cu dale mari din piatră în partea superioară  rigolele 
laterale erau late de 0, 50 m şi adânci de 0,45 m685. O astfel de structură de drum 
sugerează o folosire îndelungată a fortificaţiei. Menţinerea sa intactă chiar şi la o 
inundaţie se datorează tocmai modului extrem de bine lucrat al drumului. Pavarea 
cu dale din piatră este mai târzie în castrele Daciei, ca un indiciu de bunăstare şi 
înfrumuseţare a castrului. 

În interior, rinci ia dezvelită încă de r. Florescu D  32,50  37,50 m  este 
orientată cu deschiderea spre nord. În cursul cercetărilor efectuate în anul 2001 au 
fost identificate urmele fazei de lemn şi pământ ale principiei. Ele au apărut la 
adâncime de 1,40 m de la nivelul solului vegetal de azi686. Traseul unor pereţi de 
încăperi se păstrează până la adâncimea de 1,70 m. 

De remarcat, în mod deosebit faptul că în cursul cercetărilor arheologice din 
anul 1999, într-o secţiune trasată pe direcţia SE–NV D  21  2 m  a castrului din 
piatră, a fost descoperit în şanţul de apărare dărâmătura elevaţiei zidului de 
incintă, care a fost construită dintr-un alt tip de piatră, calcar cochilifer, constatare 
făcută de a de r. Florescu în 1932687. Între pietrele din dărâmătura elevaţiei am 
găsit fragmente de colţuri de monumente anepigrafe inscripţii pictate , medalioane 
funerare  cu ancadrament, folosite în reparaţii la zidul de piatra . Toate aceste 
elemente citate mai sus caracterizează însă o e oc t r ie s eci ic seco u ui i
chiar seco u ui , în nici un caz începutul domniei lui Hadrian688. 

În anul 2004, au fost identificate în spaţiul afectat barăcilor, stradele 
amena ate cu rigole laterale pentru drenarea apei pluviale. Barăcile ar avea în ur 
de 10–11 m lăţime, iar lungimea nu este precizată. În inventarul arheologic recuperat, 
alături de alte piese au apărut bile de praştie din lut , alături de alte materiale din 
ceramică etc.689. 

Datarea după ultimele cercetări efectuate de cei doi autori – a acestei etape a 
castrului din piatră este încadrată în epoca traianică pe baza unor accesorii vesti-
mentare, precum  o fibulă norico – pannonică cu nodozităţi şi alte două fibule din 
tipul cu arcul puternic profilat. Problema datării fortificaţiei rămâne, în continuare, 
dificilă. Autorii constată două etape mari de locuire  o fază din pământ cu lemn şi 
                                                 

684 Nemeth, Bozu 2006 passim. 
685 Nemeth, Bozu 2005a, p. 201–210. 
686 Nemeth, Bozu 2001, p. 236. 
687 Florescu 1934, p. 60–72. 
688 Nemeth, Bozu 2001, p. 236.  
689 Nemeth, Bozu 2004. 
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681 Vasić 1982–1983, p. 99–100. 
682 Vasić 1982–1983 p. 100. 
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684 Nemeth, Bozu 2006 passim. 
685 Nemeth, Bozu 2005a, p. 201–210. 
686 Nemeth, Bozu 2001, p. 236. 
687 Florescu 1934, p. 60–72. 
688 Nemeth, Bozu 2001, p. 236.  
689 Nemeth, Bozu 2004. 
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una cu zid de incintă din piatră. Între cele două etape nu se face o precizare 
cronologică distinctă, ele fiind datate global în timpul epocii lui Traian – începutul 
domniei lui adrian. Deasupra nivelului al doilea de locuire se constată un strat de 
pământ dens steril din punct de vedere arheologic, care sugerează un nivel de 
aluviune, inundaţie ( )690. Autorii săpăturilor presupun că în timpul domniei lui 

adrian, după ridicarea incintei din piatră, fortificaţia a fost abandonată.  
nitatea  co ors  indelicoru , după un însemn de soldat descoperit în 

castru de r. Florescu: ulius Martialis centuria  Cle en tis 691. u se cunosc 
ştampile ale acestei unităţi în castru. 

bservaţia care se poate face în acest caz este că până în prezent autorii 
cercetărilor nu au remarcat posibilitatea unei calamităţi naturale care să fi distrus la 
un moment dat, printr-o inundaţie violentă o parte a interiorului castrului roman. 
Aşa cum se păstrează în acest moment fortificaţia romană, ea prezintă în mod 
evident o fază de pământ şi una din piatră la care se adaugă într-o altă etapă 
dublarea incintei printr-un zid adiacent, dispus la 4,30 m în interiorul castrului. În 
atare situaţie, este puţin probabil ca acest castru să fi fost abandonat la începutul 
secolului II, respectiv după anul 118. Este adevărat că în anul 114 şi din acest 
sector au putut fi retrase trupe auxiliare pentru campania din rient, precum cohors II 

ispanorum de la Banatska Palanka şi Vârşeţ, care au fost însă înlocuite cu alte 
efective, cum vom vedea în continuare. 

A cidava (Văradia), punctul Chilii692. Este o fortificaţie de pământ construită 
pe malul drept al râului Caraş, pe promontoriul unui deal aflat la 80 de m înălţime 
de lunca Caraşului. Ea apare suprapunând un nivel de locuire de epoca La Tène, la 
adâncimea de 0, 25 m. 

Castrul de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite are următoarele 
dimensiuni: axa nord-sud: 214 m şi axa est-vest: 132 m. Pe fiecare latură, exista un 
şanţ de apărare lat de 3,20–3,40 m şi adânc de 1,75–2,20 m. El a fost săpat în roca 
nativă a locului693. În şanţul de apărare, de pe latura de vest, cu ocazia investigaţiei 
arheologice s-au găsit peste 80 de proiectile din piatră (diametru: 15–25 cm). În 
interiorul fortificaţiei au apărut mai multe gropi provenind de la stâlpii unei barăci 
romane a cărei latură de est era paralelă cu latura lungă a castrului694. În interiorul 
fortificaţiei a fost descoperită o ştampilă fragmentară LE  IIII  aparţinând legiunii a 
IIII-a Flavia Felix. Probabil că aici au putut staţiona şi detaşamente din alte trupe 
auxiliare neatestate încă epigrafic. 

La 30 m vest de castru a fost descoperită o clădire din lemn compusă din  
5 încăperi şi două coridoare înguste. Baraca era acoperită cu ţiglă. Construcţia ei  
s-a făcut prin săparea în stâncă, la 0, 60 m de la nivelul solului, a lăcaşurilor pentru 
                                                 

690 Informaţie amabilă a Domnului . Bozu. Acest lucru ar putea sugera chiar o abandonare a 
fortificaţiei la un moment, dat şi mutarea trupei în castrul aflat în punctual Chilii (cercetări încă inedite). 

691 IDR, III, 1, 110  ILD, 176. 
692 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 295–298. Primul sondaj a fost efectuat de F. Milleker în anul 1901. 
693 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 296. 
694 Iaroslavschi, Bozu, 2001, p. 235. 
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amenajarea fundaţiei. n interior s-a găsit un bogat material arheologic format din 
ceramică, piese din fier bronz şi trei ştampile de amforă: CEME, C.IVR, 
PLEG T695. 

a area: s-au descoperit 26 de monede din care 16 au putut fi determinate şi 
provin de la: Tiberius, Vespasianus, Domitianus şi mai multe monede de la Traian 
(anii 103–111)696. 

Unitatea militară care a staţionat este necunoscută. Se menţionează descoperirea 
în interiorul şanţului de pe latura de est a castrului a unei essera de soldat cu 
numele lui IVLIVS SEMPR IA VS697. 

Raportul cronologic între cele două castre este argumentat de prezenţa mate-
rialului numismatic care nu depăşeşte domnia lui Traianus. Amplasarea castrului la 
înălţime, pe malul drept al Caraşului, dovedeşte interesul pentru supravegherea 
teritoriului aflat la vest, care reprezenta în acel moment barbari şi de unde 
putea veni în orice moment un pericol, dovada cele 80 de proiectile din piatră 
căzute în şanţul de apărare al fortificaţiei. Probabil că iniţial fortificaţia a dublat-o 
pe cea din punctul Rovină sau, dimpotrivă, din motive de natură militară a oferit 
adăpost pentru soldaţii din acest din urmă castru în cazul unei calamităţi naturale 
(inundaţii de pildă). vidiu Bozu opinează pentru abandonarea castrului din punctul 
Chilii după evenimentele din anii 117/118.  

n o lu e, apreciem că observaţiile celor doi autori . Bozu şi E. emeth 
nu sunt îndeajuns de concludente pentru argumentaţia lor privind abandonarea 
castrului din punctul Rovină  după anii 117/118 respectiv la începutul domniei lui 

adrian, din mai multe considerente: a  dublarea zidului de incintă cu o zid interior 
din piatră constituie un element de fortificaţie caracteristic spre sfârşitul secolului II; 
b  la fel, atrage atenţia planimetria turnurilor porţilor uşor avansate caracteristice 
mai târziu faţă de data susţinută;  prezenţa unor fragmente de monumente funerare în 
şanţul de apărare îndreaptă datarea spre secolul III a momentului presupus pentru 
abandonarea castrului. Credem că în acest caz, trebuie revăzută analiza cercetărilor.  

en u u e  (Surducu Mare, jud. Caraş-Severin) castru auxiliar aflat  
cca. 1,5 m nord-est de sat, în locul numit Rovină  sau Progradie . Complexul 
este vizibil la suprafaţa terenului prin valul de pământ. Cercetările au fost efectuate 
de D. Protase în anii 1964, 1968 (fig. 9). 

ortificaţia romană cu colţurile rotunjite are o singură fază de locuire, de 
pământ (D: 128  132 m). Incinta constă din două valuri şi trei şanţuri de apărare. 
Primul val are la bază o lăţime de 15 m şi înălţime de 1,10 m, cu un şanţ lat de 3,20 m 
şi adânc de 1,50 m. Al doilea val are o lăţime de 15–17 m şi o înălţime de 0,50 m 
cu două şanţuri ascuţite late de 4,00 m şi adânc de 0,70 m respectiv 2,00 m lăţime 
şi o adâncime de 0,50 m698. E. emeth bazat pe o informaţie din D. Protase 
presupune distrugerea sa printr-un incendiu699. 

                                                 
695 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 297. 
696 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 297–298. 
697 ILD, 2005, p. 176. 
698 Protase 1975, p. 345–348; Gudea 1997, p. 28–29; emeth 2005, p. 37–38. 
699 Protase 1967, p. 67; emeth 2011, p. 46. 
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691 IDR, III, 1, 110  ILD, 176. 
692 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 295–298. Primul sondaj a fost efectuat de F. Milleker în anul 1901. 
693 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 296. 
694 Iaroslavschi, Bozu, 2001, p. 235. 
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695 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 297. 
696 Iaroslavschi, Bozu, 2006, p. 297–298. 
697 ILD, 2005, p. 176. 
698 Protase 1975, p. 345–348; Gudea 1997, p. 28–29; emeth 2005, p. 37–38. 
699 Protase 1967, p. 67; emeth 2011, p. 46. 



 140

atare: se pare că fortificaţia a fost abandonată după anul 118. 
nitatea ilitar : un detaşament din legiunea a IIII-a Flavia judecând după 

cărămizile descoperite aici la sfârşitul secolului I  – începutul secolului 700.  
e o i  (com. Berzovia, jud. Caraş-Severin). Castrul legiunii se afla amplasat în 

cea mai mare parte sub actualul sat modern, pe un platou în stânga râului Bârzava. 
Din această cauză, cercetarea fortificaţiei este destul de anevoioasă şi greu de 
întreprins pentru a evidenţia rezultate palpabile şi concludente. Până acum s-au 
efectuat cercetări sporadice – am spune – la distanţe mari de timp. 

Primele informaţii asupra castrului au fost oferite de un funcţionar aulic 
habsburgic, offinger, în anul 1783701. Ele au evidenţiat încă traseul incintei forti-
ficaţiei, ca de altfel şi al unei construcţii romane din interior, înzestrată cu sistem de 
încălzire cu h pocaustum. În decursul primei jumătăţi a secolului al I -lea, au 
fost întreprinse o serie de lucrări de regularizare pe râul Bârzava, care au contribuit 
la descoperirea unor piese antice, alături de monede702. 

În anul 1863, aflăm o informaţie a lui Z. rmos, potrivit căreia trei localnici 
au cumpărat ruinele antice pentru valorificarea pietrei şi a cărămizilor  prin 
vânzarea lor. Aceasta trebuie să fi reprezentat spolierea cea mai barbară intervenită 
asupra fortificaţiei romane. Astfel încât, pornind de atunci, în deceniile care au 
urmat a continuat un proces de distrugere lentă şi sigură. 

Castrul de la Berzobis reprezintă singurul castru de legiune existent în sud-
vestul Daciei romane. El a fost locuit o perioadă de timp. După cel de al Doilea 
Război Mondial cercetări arheologice au fost iniţiate de Marius Moga de la Muzeul 
Banatului (1961–1962), D. Protase (Institutul de Arheologie de la Cluj) (1965–
1966), M. Moga, F. Medeleţ, R. Petrovszk  (1968–1969, 1972, 1976), iar din anul 
1998 de un colectiv format din F. Medeleţ, Al. Flutur, . Bozu703. 

În anul 2005, lucrările de modernizare a localităţii pentru introducerea unei 
reţele de alimentare cu apă a afectat grav ruinele. Măsurile luate de doi din membri 
colectivului nu cred că au fost cele mai corecte, iar modul publicare aşijderea704.  

Castrul de le iune (D: 490  410 m) cu faza de pământ şi lemn databilă după 
anul 108, probabil705. Laturile lungi ale fortificaţiei sunt orientate pe direcţia est-vest. 
Ultimele cercetări evidenţiază şi existenţa unei faze de refacere în piatră a unor 
clădiri din interior, cum ar fi rinci ia706 şi altor construcţii din raetentura707.  
                                                 

700 Protase 1975, p. 345, nota 1. 
701 Rezultatele au fost publicate abia în anul 1792 v. Medeleţ, Flutur 2002, p. 97. 
702 Medeleţ, Flutur 2002, p. 97. 
703 După decesul prematur al lui Fl. Medeleţ, ca de obicei cum se întâmplă la noi, Al. Flutur 

care publicase corect anual rapoartele sale de cercetare a fost exclus , iar colectivul stufos format din 
specialişti de la Muzeul de la Reşiţa şi Universitatea de Vest (C. Timoc) a trecut la o stagnare a 
lucrărilor. 

704 Bozu, Rancu 2005, p. 159–164. 
705 udea 1997, p. 30. 
706 Flutur 2001, p. 131–134. 
707 Bozu, Rancu 2005, p. 159–164. 
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ncă în anul 1970, M. Moga atrăgea atenţia, după sondajul efectuat, că a 
observat în structura sistemului de apărare două etape de locuire clară: prima care 
poate fi atribuită legiunii a IIII-a lavia elix şi o a două ulterioară marcând o refacere 
a fortificaţiei în piatră. Ele au fost constatate în treimea estică a castrului708. 
Analiza planurilor ataşate de autorul studiului demonstrează fără putinţă de tăgadă 
acest lucru.  

Curios este faptul că literatura de specialitate românească a continuat să 
persevereze în a susţine ipoteza mai veche a abandonării definitive a castrului de la 
Berzobis, în anul 118709.  astfel de lipsă de atenţie demonstrează cât de puţin 
suntem deschişi faţă de lucrurile noi, pe de o parte şi tributari unor ipoteze, idei ce 
par consacrate, dar nu se confirmă, pe de altă parte  Probabil comoditatea a fost 
hotărâtoare în acest sens. 

Cercetările arheologice efectuate de D. Protase la Berzobis au evidenţiat 
existenţa a două nivele de locuire (o fază de lemn urmată de o alta din piatră) în 
pri ipia castrului, după cum rezultă din ultimul raport general publicat în anul 
2010710. Succesiv, Al. luture, care s-a concentrat mai ales pe săpături efectuate în 
pri ipia castrului identificând ultimul şir de încăperi din preajma basilicii, susţine, 
dimpotrivă, existenţa a o aze e e  la construcţia acestor încăperi, urmate de 
o ultimă fază din piatră711, deci existenţa a trei nivele de locuire. 

a area or i i a iei. Informaţii documentare clare asupra începutului fortificaţiei 
romane nu se cunosc. n principal există două opinii: pri a consideră că fortificaţia 
a fost construită încă din perioada războaielor de cucerire din anii 101–102, iar a 
o a apreciază ca dată a stabilirii sediului legiunii a IIII-a lavia elix la Berzobis 

după întemeierea o o iei a i a, capitala provinciei, în anul 108. Este mult mai 
probabil ca sediul legiunii să se fi aflat de la început în ara aţegului, încă din 
timpul primului război cu dacii, aproape de Tapae, de unde, apoi legiunea a 
participat şi la evenimentele din cel de al doilea război cu dacii (105–106). Din 
această perioadă este cunoscut numele unui prae e s al castrului . aesi s,
recompensat de două ori pentru meritele din timpul celor două evenimente712.  

n cursul cercetărilor arheologice efectuate de D. Alicu pe locul Ulpiei Traiana 
Sarmizegetusa au fost descoperite elemente din sistemul defensiv al fortificaţiei 
ridicate din piatră, o parte a unui orre etc., elemente care dovedesc construirea 
deja în piatră a fortificaţiei în anii 106–108713. Acest răstimp scurt, cam doi ani 
între 106–108, a fost astfel gândit, încât căile principale de acces până în nordul 
provinciei Dacia şi construirea fortificaţiilor să fie încheiate. bligaţia legiunii de a 
se muta la Berzobis a însemnat construirea noului castru în acest sector. Legiunea  
a IIII-a lavia elix a staţionat aproape un deceniu în castru de la Berzobis, timp în 
care a organizat întregul sistem defensiv al sectorului de sud-vest al Daciei. 
                                                 

708 Moga 1970, p. 57–58. 
709 Vezi în acest sens Protase 1967, p. 49–67, şi mai nou emeth 2005, p. 38–39 etc. 
710 Protase 2010, p. 33–43. 
711 lutur 2001, p. 131–134. 
712 CIL, V, 6976. 
713 Alicu 1980, p. 23–28. 
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atare: se pare că fortificaţia a fost abandonată după anul 118. 
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700 Protase 1975, p. 345, nota 1. 
701 Rezultatele au fost publicate abia în anul 1792 v. Medeleţ, Flutur 2002, p. 97. 
702 Medeleţ, Flutur 2002, p. 97. 
703 După decesul prematur al lui Fl. Medeleţ, ca de obicei cum se întâmplă la noi, Al. Flutur 

care publicase corect anual rapoartele sale de cercetare a fost exclus , iar colectivul stufos format din 
specialişti de la Muzeul de la Reşiţa şi Universitatea de Vest (C. Timoc) a trecut la o stagnare a 
lucrărilor. 

704 Bozu, Rancu 2005, p. 159–164. 
705 udea 1997, p. 30. 
706 Flutur 2001, p. 131–134. 
707 Bozu, Rancu 2005, p. 159–164. 
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Perioada în care unitatea s-a aflat în Dacia este apreciată de obicei, până în 
anul 117 118, când a fost retrasă la Singidunum pentru a întări sistemul defensiv al 
Moesiei Superior din cauza plecării legiunii a VII-a Claudia p.f., sau a unui corp 
expediţionar al ei, în campania lui Traian din rient714. 

După retragerea legiunii în castru a rămas, într-un cadru poate mai restrâns, o 
unitate auxiliară sau mai multe. u doresc să mai adaug la ipotezele cunoscute o 
alta nouă, dar în Dacia sunt câteva trupe auxiliare cum ar fi de pildă Cohors II 

allorum Macedonica şi altele, al căror sediu nu este cunoscut715. Folosirea în 
continuare a castrului apare posibilă şi necesară prin faptul că de aici provine o 
ştampilă a cărei lectură nu este încă clar desluşită C . tampile similare provin 
din alte două castre de la i i cum ( upa) şi n  şi chiar în icus-ul militar de 
la Tibiscum (în clădirea I)716. Unitatea militară abreviată cu această siglă a putut 
staţiona în secolul al II-lea în castrul de la Berzobis. 

Informaţiile documentare ce privesc această unitate sunt formate doar din 
cărămizi ştampilate, iar materialul numismatic descoperit la Berzobis în mare parte 
nu depăşeşte domnia lui Traian717. 

liu  Ai i (jud. Caraş Severin), o fortificaţie de pământ identificată de  
. udea cu dimensiunile: 130  110  120  90 m)718. Fortificaţia nu a fost cercetată 

arheologic. u se cunoaşte unitatea militară care a staţionat (fig. 10). 
Co nu el Ca ut u ali   jud. Caraş-Severin), o fortificaţie de mici dimensiuni 

de 50  48 m, de pământ, existentă se pare încă din timpul cuceririi provinciei 
Dacia, dar unitatea este încă necunoscută719. u este precizată durata de staţionare 
a detaşamentului care a staţionat aici. 

ALI IAME TUL DEFE SIV R MA  DI  I TERI RUL PR VI CIEI 

A fost amplasat prin sectorul muntos al culoarului Timiş–Cerna orientat de la 
Dunăre înspre interiorul provinciei. 

ie na ( rşova Veche, jud. Mehedinţi). Aşezarea antică Dierna se afla sub 
localitate modernă rşova, care la rândul ei se află acum sub apele lacului de 
acumulare de la Porţile de Fier I. Astfel încât nu mai există nici o posibilitate de 
cercetare în acest sens. 

Existenţa unui castru au i iar este presupusă având în vedere importanţa 
locului pentru traficul fluvial pe Dunăre în antichitate şi nu numai. Amplasamentul 

                                                 
714 În general, aceasta este părere unanimă în literatura românească.  altă ipoteză privind retragerea 

ei deja în anul 114 în momentul formarii armatei de campanie a lui Traian susţinută de noi, nu apare 
posibilă întrucât la conducerea Daciei se află în continuare e ati de rang consular (legiunea I 
Adiutrix fusese trimisă cu întreg efectivul ei, iar din a III-a emina un corp expediţionar) (vezi Piso 
1993, 8–10). 

715 Piso, Benea, 1985, p. 63–75.  
716 Cercetări încă inedite. 
717 e referim la bibliografia recentă menţionată. Vezi în continuare în acest capitol. 
718 udea 1997, p. 30. 
719 Lungu, urduzeu, Timoc 2001, p. 113–115.  
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său a rămas necunoscut, dar se cuvine a menţiona faptul că în timpul cercetărilor 
arheologice întreprinse pentru idrocentrala de la Porţile de ier I, unul din 
zidurile de incintă (orientat pe direcţia nord-sud) spre Dunăre a fost identificat în 
sectorul  (în locul numit Casa Armanca nr. 33)720. 

Zidul de incintă construit din blocuri de piatră de calcar ecarisată dispusă pe 
două rânduri avea o lăţime de 1,00–1,20 m. În orice caz, la cca. 150 m spre vest de 
această descoperire a fost ridicat în epoca romană târzie, un uadri urgium. u 
există indicii asupra datării în epoca Principatului. 

nitatea militar . Din descoperiri mai vechi se cunoaşte o ştampilă CO . I. BR 
(ittonum) (milliaria)721, unitate militară similară probabil cu co ors  ritonum 
milliaria lpia722, care ulterior va face parte din armata Daciei Porolissensis. Alte 
două ştampile atrag atenţia în mod deosebit, ele au fost descoperite pe teritoriul 
oraşului Orşova, în anul 1856 şi fac parte acum din colecţia de la unsthistorisches 
Museum din Viena: CO . II. ISP723. Această unitate auxiliară mai este cunoscută 
prin ştampile la Vârşeţ, Banatska Palanka şi Drobeta724. Oricum, în anul 123 o 
diplomă militară recent descoperită atestă transferarea acestei trupe din Dacia Superior, 
în Dacia Porolissensis725. 

tampilele legiunii a III-a Gemina (de tipul LEG III GEM) descoperite pe 
teritoriul oraşului modern, se datează probabil înspre sfârşitul stăpânirii romane în 
Dacia sau chiar a Tetrarhiei şi ar putea sugera aducerea unui detaşament la Dierna 
cu ocazia pregătirilor pentru abandonarea provinciei de către romani726. 

r e oriu (com. Mehadia, jud. Caraş-Severin). Castrul roman este amplasat 
la intrarea în culoarul Timiş–Cerna, la circa 4 km de limita de nord a satului 
Mehadia, în stânga şoselei europene E 94 Orşova–Timişoara. ortificaţia a fost 
construită într-o luncă joasă formată între râul Belareca şi pârăul Bolvaşniţa, în 
punctul numit „Zidină”, cu latura scurtă îndreptată spre nord (fig. 11). 

Pârâul de munte, Bolvaşniţa anemic în timpul verii poate, însă, provoca 
primăvara şi toamna după ploi masive, inundaţii violente cunoscute până în zilele 
noastre. Actualmente pârâul curge la cca. 150 m nord de latura castrului roman. 
Ultimele inundaţii au avut loc chiar în zilele noastre. 

Câteva cercetări de teren au fost efectuate în decursul timpului în arealul 
fortificaţiei. Se cuvine, menţionarea cercetărilor şi adunarea antichităţilor făcute de 

icolae Stoica de aţeg şi apoi, la începutul veacului , de generalul . Cena, 
originar chiar din Mehadia.  
                                                 

720 Cercetările efectuate de noi au rămas inedite din tot felul de motive obiective sau nu, 
documentaţia a fost predată lui E. Bujor de la Institutul de Arheologie Bucureşti, în anul 1968 aşa 
cum se pretindea atunci. 

721 IDR, III, 1, 52  CIL, III, 8074, 10. 
722 Benea 1997, p. 53–60, vezi mai jos în acest capitol. 
723 lorescu, Miclea 1979, p. 38, Inv. 266 a, 266 b. 
724 IDR, III,1 7, 106. 
725 ILD, 34 cu bibliografia. 
726 Benea 1976, p. 321–332; Gudea 1997, p. 31 
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715 Piso, Benea, 1985, p. 63–75.  
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717 e referim la bibliografia recentă menţionată. Vezi în continuare în acest capitol. 
718 udea 1997, p. 30. 
719 Lungu, urduzeu, Timoc 2001, p. 113–115.  
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documentaţia a fost predată lui E. Bujor de la Institutul de Arheologie Bucureşti, în anul 1968 aşa 
cum se pretindea atunci. 

721 IDR, III, 1, 52  CIL, III, 8074, 10. 
722 Benea 1997, p. 53–60, vezi mai jos în acest capitol. 
723 lorescu, Miclea 1979, p. 38, Inv. 266 a, 266 b. 
724 IDR, III,1 7, 106. 
725 ILD, 34 cu bibliografia. 
726 Benea 1976, p. 321–332; Gudea 1997, p. 31 
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Castrul de la Mehadia a fost un castru de interior al cărui val de pământ este 
încă vizibil în unele porţiuni pe o înălţime de 2–3 m (D: 116  145 m, după prof. 
M. Macrea care a efectuat cercetări arheologice între anii 1942–1948). Structura 
internă a fazei din pământ este necunoscută. 

Castrul cu val de nt. În mare parte, cercetările reluate în anul 2000 de 
un colectiv al Universităţii de Vest au confirmat concluziile profesorului M. Macrea 
privind existenţa mai multor faze de refacere a castrului. Cercetările întreprinse 
asupra sistemului defensiv al castrului a confirmat existenţa a 5 etape de locuire şi 
refacere a fortificaţiei. 

• Prin trei sondaje efectuate în anii 2000727 şi 2002 pe latura de vest şi în 
anul 2003 pe latura de est s-a constatat următoarea situaţie stratigrafică:  

– solul viu apare la adâncimea de 2,65–2,85 m, pe care a fost ridicat primul 
val de pământ al castrului (la adâncimea de 2,20–2,65 m).  

– i elul  al a erului castrului (faza de lemn) era lat de 2,50 m728. Pentru 
întărirea terenului pe latura de vest, dar şi pe cea de est a castrului s-a observat 
aşezarea pe solul viu a unui un rând de piatră de râu, pe care a fost amplasat valul 
cu un şanţ de apărare în faţă.  lentilă subţire de culoare negricioasă marchează 
depunerea pe agger. Cronologic, fortificaţia se datează în epoca lui Traian, în anii 
cuceririi Daciei, când a fost distrusă printr-un incendiu. 

– i elul  al castrului de lemn cu incintă de pământ s-a realizat prin 
refacerea agger-ului. El apare la adâncimea de 1,20–1,40 m, cu lentila de depunere 
respectivă.  departajare cronologică între cele două etape nu se poate face, încă729. 
Refacerea în lemn aparţine probabil aceleaşi domnii a lui Traian730. 

– i elul  reprezintă refacerea incintei printr-un zid din piatră executat din 
blocuri de calcar ecarisate, cu o fundaţie din piatră de râu cu mortar aşezată pe 
două rânduri de piatră de râu fără mortar. Zidul de incintă a fost construit pe panta 
exterioară a aggerului. Acest nivel de locuire apare la adâncimea de 0,90–1,20 m. 
Construirea fortificaţiei cu incintă din piatră de calcar fasonată poate fi gândită prin 
analogie cu unele castre din Dacia, de pildă Drobeta, castrul mic de Tibiscum (II) 
etc., ridicate cândva în timpul domniei Traian – adrian. 

– i elul  este o refacere a incintei de piatră cu iatr  de ranit de 
carier ; după dezafectarea zidului din blocuri de calcar, unele fragmente au căzut 
în şanţul de apărare de pe latura de vest. Refacerea trebuie să fi avut loc la 
începutul secolului III, în timpul lui Severus Alexander, poate chiar mai înainte de 
această dată. Acest nivel de locuire apare la adâncimea de 0,25–0,75 m. La mijlocul 
secolului III, cândva în timpul lui Filip Arabul, se constată o inunda ie masivă care 
va distruge întreg interiorul castrului, ceea ce a determinat abandonarea fortificaţiei. 

– i elul  aparţine epocii romane târzii. Spolierea pietrei în epoca modernă 
a dus la distrugerea unei mari părţi a incintei. Dar refacerea zidului de incintă, pe 
                                                 

727 Benea, Lalescu, Regep, 2000, p. 142.  
728 Benea 2008, p. 16. 
729 Benea 2008, p. 16. 
730 Benea 2008, p. 16, p. 23, nota 45. 
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laturile de vest, sud, est şi nord s-a realizat din piatră roşie de andezit, ceea ce face 
vizibile locurile care au primit astfel de plombe . idul de incintă este retras cu 
50 cm spre interior faţă de linia incintei vechi, lucru observabil atât pe laturile de 
est şi de sud ale castrului. 

În interiorul castrului se constată aplicarea unui strat dens de lut pe întreaga 
suprafaţă şi reamenajarea unor spaţii în zonele neafectate de inundaţii, de pildă 
bordeie săpate în aggerul de pe latura de vest. În centrul castrului, au fost amplasate 
ateliere cu caracter meşteşugăresc, precum ateliere de olărie (cu bazin pentru 
frământarea lutului, două cuptoare de ars ceramică, vatră de topire a metalului, o 
varniţă pentru păstrarea varului, un cuptor de fierărie într-un turn de pe latura de 
nord-vest a castrului). Aceste amenajări se datează cu o monedă de la Constantin 
cel Mare, în preajma anului 337. 

• rta raet ria a castrului, orientată spre nord, avea o lăţime de 8,70 m, 
ceea ce sugerează existenţa, probabil, a unei s ina care departaja două culoare de 
acces, însă spulberate cu ocazia inundaţiei antice amintite. Poarta era întărită cu 
turnuri dreptunghiulare masive uşor avansate faţă de linia incintei731. La ambele 
turnuri se constată refaceri romane târzii cu piatră de andezit. 

• Porţile de pe laturile de est şi de sud sunt relativ bine păstrate. Astfel, la 
cea de est şi de sud se mai văd în poziţie iniţială aproape, blocurile ce formau 
pragul de intrare, cu lăcaşurile de fixare a uşorului porţilor. Culoarul de acces al 
porţii avea o lăţime cuprinsă între 3,00  3,75 m732. În schimb, turnurile porţilor au 
fost complet modificate. Astfel, la poarta de est, ambele turnuri au fost acoperite cu 
un strat gros de mortar, iar peste culoarul porţii s-a construit un singur turn cu acces 
în exterior. În schimb, la poarta de sud turnurile au fost anihilate cu totul şi peste 
ele s-a ridicat un zid gros din piatră de râu care se prindea în zidul de incintă mult 
îngroşat al castrului733. Poarta de vest nu a fost cercetată în săpăturile efectuate în 
ultimii ani. Culoarul de acces al porţii de sud are o lăţime de 1,95–2,00 m. 

• Castrul avea colţurile rotunjite, iar la colţuri turnuri trapezoidale cu laturile 
mai înguste spre interior. În cursul cercetărilor din ultimii ani a fost cercetat doar 
un turn de colţ, cel de sud-est al castrului. Turnul avea o intrare lată de 0,70 m. 
(lungimea zidurilor: 4,35 m laturile de nord şi sud şi 4,28 m latura de vest, zidul 
turnului avea o lăţime de 0,70 m). 

• Via praetoria a fost identificată în cursul cercetărilor efectuate în anul 
2002. Structura ei a apărut evidenţiată într-o secţiune magistrală (pe direcţia est-vest) la 
43 m de zidul de incintă de vest. Drumul avea o lăţime de 6,00 m, în mare parte 
distrus. În decursul timpului, drumul a suferit trei refaceri masive, din care ultima 
se datează în epoca romană târzie. În timpul inundaţiei antice, structura drumului a 
rezistat cel mai bine impactului cu apele ce au distrus totul în drumul lor. 
                                                 

731 Cercetări efectuate în anul 2009, încă inedite. 
732 Benea 2008, p. 17–20. 
733 Benea 2008, p. 18–19. 
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727 Benea, Lalescu, Regep, 2000, p. 142.  
728 Benea 2008, p. 16. 
729 Benea 2008, p. 16. 
730 Benea 2008, p. 16, p. 23, nota 45. 
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731 Cercetări efectuate în anul 2009, încă inedite. 
732 Benea 2008, p. 17–20. 
733 Benea 2008, p. 18–19. 
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Terenul este mult răvăşit de loturile particulare ce îl suprapun, de vegetaţia 
pomicolă etc. Toate îngreunează mult investigaţia arheologică. Cum menţionam 
mai sus datorită acestei catastrofe naturale în interiorul castrului, în jumătatea de 
nord a fortificaţiei nu se mai păstrează nimic până la 2,00 m adâncime. Dar se 
poate face o analiză extrem de riguroasă pentru ceea ce înseamnă secolul IV într-un 
castru refolosit. ivelul acesta este încă destul de bogat din punct de vedere 
material. u se cunoaşte însă locul unde a fost construit sau dacă s-a construit o 
nouă fortificaţie romană, până la părăsirea provinciei Dacia, în anul 275. 

nit ile ilitare. Un fragment de diplomă militară descoperit în valul de 
pământ în apropierea colţului de sud-vest la adâncimea de 1,50 menţionează numele 
unităţii cohors I Britonum milliaria Ulpia, care acordă cetăţenia romană unui soldat 
numit vonerco Molaci . ritt oni  (D: 8,8  5,5,  0,1 cm). Fragmentul de 
diplomă se datează în anii 145–161734. Un al doilea fragment de diplomă descoperit 
tot la Mehadia păstrează o parte a numelui unor martori provenind din aceeaşi 
diplomă735. Prezenţa unităţii în castrul de la Mehadia trebuie să fi fost timpurie 
până la transferarea ei în Dacia Porolissensis. ăsirea unei ştampile şi la  
Dierna ridică problema dacă nu cumva la un moment dat a fost împărţit efectivul 
unităţii între cele două castre, mai ales că unitatea era o trupă auxiliară illiaria de 
o 1000 de soldaţi. 

Prea puţine informaţii epigrafice deţinem pentru identificarea tuturor unităţilor 
militare care au staţionat în castrul de la Mehadia.  

Co ors  aetoru  poate fi unitatea care până venirea lui cohors III 
Delmatarum, şi-a avut sediul la Mehadia, luând apoi la Teregova locul deţinut 
probabil de cohors II allorum Macedonica care dispare din diplomele Daciei 
Superior după anul 114736. Co ors  aetoru  este unitatea care la Inlăceni a 
ridicat doar o inscripţie, lucru ce a determinat localizarea în acest castru. Unitatea 
putea să se fi aflat la un moment pentru o scurtă vreme în zonă. La Inlăceni, nu 
apare nici o singură tegulă ştampilată a unităţii. Poate că sediul ei a fost iniţial în 
castrul de la Mehadia; ştampila ei este diferită de cele descoperite în castrul de la 
Teregova737. u putem decât avansa ipoteza că această cohortă a primit poate un 
eşalon de recruţi daci ( ) devenind cohors II allorum Dacica, trupa menţionată în 
diploma din anul 137738. 

În castru cu diferite ocazii, dar şi pe arealul aşezării au fost descoperite, cel 
puţin în ultimii ani, în poziţie secundară ştampile de tipul C H   aparţinând lui 
co ors  el ataru 739. Mai multe inscripţii atestă numele unităţii la Mehadia.  

tampilele legiunii a III-a emina ( . . .) au fost găsite în perioada 
săpăturilor din anii 1942–1943 cu ocazia dezvelirii termelor castrului740. Detaşamentul 
                                                 

734 IDR, I, 17; C. C. Petolescu datează diploma în anul 154 (cf. Petolescu 1995, p. 242–243). 
735 Macrea, udea, Moţu 1993, p. 111. 
736 ILD, 13. 
737 IDR, III, 1, 120. 
738 ILD, 34. 
739 Vezi mai jos în acest capitol IDR, III, 1, 99, 100. 
740 IDR, III, 1, 101. 
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din legiunea a XIII-a emina a putut staţiona la Mehadia, cândva înspre sfârşitul 
stăpânirii romane în Dacia.  

Ad Pann ni s Teregova, ud. Caraş-Severin . Castru de trupă auxiliară era 
amplasat la 2 km nord de satul actual pe o terasă oasă la confluenţa pârăului Hideg 
cu râul Timiş, în locul numit Cetate . Datorită inundaţiei a fost, o parte din colţul 
de sud-vest al castrului nu se mai păstrează. Un singur sonda  efectuat de N. udea 
1969 741 şi mai nou, cercetări sistematice au fost iniţiate de un colectiv condus de 

I. Piso, Felix Marcu, Adrian Ardeţ 2000, 2001, 2004 . Castrul avea două faze de 
locuire  cu val de pământ şi o refacere în piatră. În cursul cercetărilor recente au 
fost dezvelite parţial, două clădiri742 fig. 12 . 

as r e p  avea incintă cu val, lat la bază de 9,00 m şi cu o înălţime 
păstrată de 1,30 m. În faţă valului se afla un singur şanţ de apărare lat de 9,50 m şi 
adânc de 1,80 m. În cursul noilor cercetări efectuate, pe latura de sud a castrului a 
fost evidenţiată, în anul 2001, existenţa a două şanţuri de apărare surprinse parţial, 
care au fost dezafectate în momentul refacerii în piatră a zidului de incintă743. Se 
apreciază că ele aparţin fortificaţiei timpurii din timpul lui Traian. 

as r e pia r  dimensiuni presupuse de  100  125 m , cu zid de incintă 
din piatră, lat de 1,25 m. Fortificaţia prezintă un singur şanţ de apărare, similar cu 
cel din epoca anterioară. Această refacere este datată la mi locul secolului II p. Chr.  

În anii 2002–2003, cercetările efectuate în interiorul castrului au condus la 
identificarea unei barăci cu substrucţii din piatră şi pereţi din lemn şi pereţi de 
chirpici cu trei nivele de refacere din care două de lemn, iar o a treia având o 
fundaţie de piatră fără mortar şi tot din lemn. Din întreaga construcţie au fost 
dezvelite doar trei încăperi identice ca dimensiuni de 4,00  3,50 m, restul barăcii 
fiind distrus de o groapă modernă. Baraca identificată avea o lăţime de 8,50 m şi 
era împărţită, s-ar părea, în câte două încăperi, papi io es şi ar a  lucru observabil 
doar la încăperea 2 fig. 13 .  

Într-una din încăperi au fost descoperite câteva amena ări meşteşugăreşti care, 
parţial, au afectat şi distrus structura pereţilor camerei 1 din aceasta construcţie 
denumiţi simbolic P. 1, P. 2, P. 3 744. În colţul de nord-vest al camerei a fost 

dezvelit un cuptor cu diametrul de 1,00 m şi pereţi groşi de cca. 25 cm, iar în colţul 
de nord-est o vatră cu un diametru de 50 cm745. În schimb, în colţul de sud-vest al 
aceleaşi încăperi a apărut un al doilea cuptor cu diametru de 2,50 m şi pereţii groşi 
de 50 cm. În interiorul acestei instalaţii, pe vatra cuptorului au fost descoperite  
3 cărămizi dispuse într-un rând alături de alte două cărămizi fragmentare. Deşi nu 
se menţionează înălţimea pe care este păstrat peretele nici uneia din instalaţii, 
credem că ele pot să aparţină unor cuptoare de ars ceramică. Modul de construcţie 
                                                 

741 udea 1973, p. 97–101. 
742 Marcu 2009, p. 157–162. 
743 Piso, Marcu, Ardeţ, Ardeţ, 2002, passim. 
744 Marcu 2009, p. 158, vezi fig. 34. 
745 Marcu 2009, p. 158. 
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material. u se cunoaşte însă locul unde a fost construit sau dacă s-a construit o 
nouă fortificaţie romană, până la părăsirea provinciei Dacia, în anul 275. 

nit ile ilitare. Un fragment de diplomă militară descoperit în valul de 
pământ în apropierea colţului de sud-vest la adâncimea de 1,50 menţionează numele 
unităţii cohors I Britonum milliaria Ulpia, care acordă cetăţenia romană unui soldat 
numit vonerco Molaci . ritt oni  (D: 8,8  5,5,  0,1 cm). Fragmentul de 
diplomă se datează în anii 145–161734. Un al doilea fragment de diplomă descoperit 
tot la Mehadia păstrează o parte a numelui unor martori provenind din aceeaşi 
diplomă735. Prezenţa unităţii în castrul de la Mehadia trebuie să fi fost timpurie 
până la transferarea ei în Dacia Porolissensis. ăsirea unei ştampile şi la  
Dierna ridică problema dacă nu cumva la un moment dat a fost împărţit efectivul 
unităţii între cele două castre, mai ales că unitatea era o trupă auxiliară illiaria de 
o 1000 de soldaţi. 

Prea puţine informaţii epigrafice deţinem pentru identificarea tuturor unităţilor 
militare care au staţionat în castrul de la Mehadia.  

Co ors  aetoru  poate fi unitatea care până venirea lui cohors III 
Delmatarum, şi-a avut sediul la Mehadia, luând apoi la Teregova locul deţinut 
probabil de cohors II allorum Macedonica care dispare din diplomele Daciei 
Superior după anul 114736. Co ors  aetoru  este unitatea care la Inlăceni a 
ridicat doar o inscripţie, lucru ce a determinat localizarea în acest castru. Unitatea 
putea să se fi aflat la un moment pentru o scurtă vreme în zonă. La Inlăceni, nu 
apare nici o singură tegulă ştampilată a unităţii. Poate că sediul ei a fost iniţial în 
castrul de la Mehadia; ştampila ei este diferită de cele descoperite în castrul de la 
Teregova737. u putem decât avansa ipoteza că această cohortă a primit poate un 
eşalon de recruţi daci ( ) devenind cohors II allorum Dacica, trupa menţionată în 
diploma din anul 137738. 

În castru cu diferite ocazii, dar şi pe arealul aşezării au fost descoperite, cel 
puţin în ultimii ani, în poziţie secundară ştampile de tipul C H   aparţinând lui 
co ors  el ataru 739. Mai multe inscripţii atestă numele unităţii la Mehadia.  

tampilele legiunii a III-a emina ( . . .) au fost găsite în perioada 
săpăturilor din anii 1942–1943 cu ocazia dezvelirii termelor castrului740. Detaşamentul 
                                                 

734 IDR, I, 17; C. C. Petolescu datează diploma în anul 154 (cf. Petolescu 1995, p. 242–243). 
735 Macrea, udea, Moţu 1993, p. 111. 
736 ILD, 13. 
737 IDR, III, 1, 120. 
738 ILD, 34. 
739 Vezi mai jos în acest capitol IDR, III, 1, 99, 100. 
740 IDR, III, 1, 101. 
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din legiunea a XIII-a emina a putut staţiona la Mehadia, cândva înspre sfârşitul 
stăpânirii romane în Dacia.  

Ad Pann ni s Teregova, ud. Caraş-Severin . Castru de trupă auxiliară era 
amplasat la 2 km nord de satul actual pe o terasă oasă la confluenţa pârăului Hideg 
cu râul Timiş, în locul numit Cetate . Datorită inundaţiei a fost, o parte din colţul 
de sud-vest al castrului nu se mai păstrează. Un singur sonda  efectuat de N. udea 
1969 741 şi mai nou, cercetări sistematice au fost iniţiate de un colectiv condus de 

I. Piso, Felix Marcu, Adrian Ardeţ 2000, 2001, 2004 . Castrul avea două faze de 
locuire  cu val de pământ şi o refacere în piatră. În cursul cercetărilor recente au 
fost dezvelite parţial, două clădiri742 fig. 12 . 

as r e p  avea incintă cu val, lat la bază de 9,00 m şi cu o înălţime 
păstrată de 1,30 m. În faţă valului se afla un singur şanţ de apărare lat de 9,50 m şi 
adânc de 1,80 m. În cursul noilor cercetări efectuate, pe latura de sud a castrului a 
fost evidenţiată, în anul 2001, existenţa a două şanţuri de apărare surprinse parţial, 
care au fost dezafectate în momentul refacerii în piatră a zidului de incintă743. Se 
apreciază că ele aparţin fortificaţiei timpurii din timpul lui Traian. 

as r e pia r  dimensiuni presupuse de  100  125 m , cu zid de incintă 
din piatră, lat de 1,25 m. Fortificaţia prezintă un singur şanţ de apărare, similar cu 
cel din epoca anterioară. Această refacere este datată la mi locul secolului II p. Chr.  

În anii 2002–2003, cercetările efectuate în interiorul castrului au condus la 
identificarea unei barăci cu substrucţii din piatră şi pereţi din lemn şi pereţi de 
chirpici cu trei nivele de refacere din care două de lemn, iar o a treia având o 
fundaţie de piatră fără mortar şi tot din lemn. Din întreaga construcţie au fost 
dezvelite doar trei încăperi identice ca dimensiuni de 4,00  3,50 m, restul barăcii 
fiind distrus de o groapă modernă. Baraca identificată avea o lăţime de 8,50 m şi 
era împărţită, s-ar părea, în câte două încăperi, papi io es şi ar a  lucru observabil 
doar la încăperea 2 fig. 13 .  

Într-una din încăperi au fost descoperite câteva amena ări meşteşugăreşti care, 
parţial, au afectat şi distrus structura pereţilor camerei 1 din aceasta construcţie 
denumiţi simbolic P. 1, P. 2, P. 3 744. În colţul de nord-vest al camerei a fost 

dezvelit un cuptor cu diametrul de 1,00 m şi pereţi groşi de cca. 25 cm, iar în colţul 
de nord-est o vatră cu un diametru de 50 cm745. În schimb, în colţul de sud-vest al 
aceleaşi încăperi a apărut un al doilea cuptor cu diametru de 2,50 m şi pereţii groşi 
de 50 cm. În interiorul acestei instalaţii, pe vatra cuptorului au fost descoperite  
3 cărămizi dispuse într-un rând alături de alte două cărămizi fragmentare. Deşi nu 
se menţionează înălţimea pe care este păstrat peretele nici uneia din instalaţii, 
credem că ele pot să aparţină unor cuptoare de ars ceramică. Modul de construcţie 
                                                 

741 udea 1973, p. 97–101. 
742 Marcu 2009, p. 157–162. 
743 Piso, Marcu, Ardeţ, Ardeţ, 2002, passim. 
744 Marcu 2009, p. 158, vezi fig. 34. 
745 Marcu 2009, p. 158. 
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al acestora în interiorul unor încăperi este un indiciu că acestea sunt ulterioare 
folosirii încăperii propriu-zise. Ca atare, pot aparţine e ocii ro ane t r ii toc ai 

rin a tul c ar ial  distru  vec ea structur  a ere ilor. F. Marcu nu oferă o 
soluţie în acest sens, doar menţionează că din punct de vedere stratigrafic, 
cuptoarele nu sunt contemporane, dar că amenajările cele mai timpurii provin din 
sectorul de nord al încăperii746. În acelaşi timp, autorul presupune că, de fapt, 
amenajările din nordul camerei au avut rostul unor instalaţii cu caracter menajer şi 
de încălzire 747 (fig. 13). 

 a doua construcţie a fost identificată pe un drum pavat cu fragmente de 
cărămidă748. Săpăturile efectuate nu au putut dezveli decât o singură încăpere dintr-o 
baracă (3,00  3,20 m) şi începutul alteia. Construcţia se afla la 9,10 m de zidul de 
incintă. u se oferă elemente de datare749. 

nitatea ilitar : a fost identificată prin două tipuri de ştampile, care au fost 
descoperite pe arealul castrului: prima conţinând trei litere în cartuş: MA  sau 
MAC şi o a doua C .VIII.R. Raportul cronologic dintre cele două nu este precizat, 
decât presupus că prima ştampilă s-ar data în ultima etapă de locuire. Credem că, în 
acest moment, stratigrafia interioară este atât de distrusă şi afectată în epoca 
modernă, încât nu permite încă observaţii concludente în acest sens. 

Prima ştampilă nu poate fi întregită încă îndeajuns de mulţumitor. u se ştie 
ce unitate a staţionat iniţial, în castrul de pământ de la Teregova, probabil aceea 
enigmatică , care poate fi o componentă a numelui unităţii Co .  alloru  
Mac edonica  ( ), trupă auxiliară transferată după formarea provinciei Dacia 
Porolissensis, în anul 123, în această provincie.  

tampilă VIII  a fost identificată cu unitatea auxiliară co ors  
aetoru . Ea este prezentă în anul 129, în castrul de la Inlăceni, printr-o inscripţie 

de pe un postament de statuie dedicat împăratului adrian750. ici un fel de 
ştampilă nu atestă însă, trupa în acest castru. r, dacă a fost cohors VIII Raetorum, 
ea a fost anterioară lui cohors IIII ispanorum (unitatea militară cunoscută la 
Inlăceni); trebuia într-un fel sau altul, ca urmele ei să fie sesizabile, în acel castru. 
Poate că unitatea anterioară lui cohors IIII ispanorum, să fi fost un detaşament din 
co ors  Al inoru  (Călugăreni) documentată prin ştampile tegulare în castrul 
roman751. S-ar putea că un eveniment militar anume să fi determinat prezenţa ei la 
un moment dat în castrul din estul Daciei, unde unitatea a ridicat inscripţia 
respectivă. u avem nici un motiv să nu credem că co ors  aetoru  a 
staţionat în castrul de la Teregova, încă din timpul împăratului adrian752. Altă 
                                                 

746 Marcu 2009, p. 158. 
747 Marcu 2009, p. 159. 
747 Marcu 2009, p. 159.  
748 Marcu 2009, p. 160. 
749 Marcu 2009, p. 160.  
750 IDR, III, 4, 263, Petolescu 2002, p. 120. 
751 Petolescu 2002, p. 81–82. 
752 Marcu 2009, p. 161 crede că ea a fost transferată de la Mehadia, unde s-a instalat cohors III 

Delmatarum. umai că în acest caz, unitatea a luat locul unei trupe la Teregova, care nu apare semnalată. 
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explicaţie nu vedem posibilă în acest caz. Castrul a fost utilizat până la abandonarea 
provinciei în mod cert şi probabil şi după această dată. Alte unităţi auxiliare nu sunt 
cunoscute în castrul de la Teregova. 

Tibiscum ( upa, Caransebeş – jud. Caraş Severin). Cercetările arheologice 
propriu-zise au fost iniţiate în anii 1923–1924 de G.G. Mateescu şi au fost reluate, 
în anul 1964, de către M. Moga, iar după pensionarea sa în anul 1976, conducerea 
cercetărilor a fost preluată de D. Benea cu diferiţi colaboratori, începând cu anul 
1977. Cercetările arheologice au adus în ultimele 3–4 decenii informaţii extrem de 
importante. S-a constatat astfel că în structura castrului mare se aflau integrate mai 
multe fortificaţii, care s-au dezvoltat în timp în secolul al II-lea (fig. 14). 

Un mic a ellu  de pământ (60  60 m) cu val şi două şanţuri punice a fost 
construit în perioada dintre cele două războaie de cucerire a Daciei Romane. n 
interior construcţiile erau din lemn. După anul 106, a avut loc o reorganizare a 
întregului spaţiu prin nivelarea fostei fortificaţii distruse printr-un incendiu violent 
şi a fost ridicat un nou castru (II). ivelul terenului s-a ridicat cu 25–30 cm753. 

a rul  (II/1) avea o prima fază de pământ întărită cu palisadă de lemn 
(există un termen consacrat de ol r e Mauer, în limba germană pentru acest tip 
de fortificaţie) (D: 110  101 m). Valul (agger) avea o lăţime la bază de 5,00 m şi o 
înălţime de 1,30 m, cu o bermă în faţă de 1,75–2,00 m. n faţa aggerului, două 
şanţuri de apărare în formă de ic cu latura scurtă înspre val: primul cu o lăţime de 
2,75 m şi adânc de 0,75 m (de la nivelul solului antic), iar al doilea de 3,50 m şi 
adânc de 1,25 m754. Via sagularis la baza aggerului avea o lăţime de 3,00–3,10 m şi 
era executată din pietriş. Castrul a fost construit încă în timpul domniei împăratului 
Traian. Porţile erau apărate de turnuri construite din lemn şi susţinute pe bârne. Ele 
au fost descoperite atât la poarta de sud, cât şi la cea de est755 (fig. 15). La oarta 

e nor  a castrului mic, doar turnul de vest a fost identificat sub culoarul de acces 
în castrul mare756. Dimensiunile interioare ale turnurilor erau de 2,50  2,55 m. 
Culoarul de acces al orţii e su  era lat de 4,50 m, iar cel al porţii de est de 3,90 m. n 
colţul de nord-vest al castrului mic a fost identificat un turn de colţ din bârne de 
lemn (2,40  2,40 m). Sfârşitul castrului din această etapă a fost un incendiu violent 
care a distrus în mare parte construcţiile interne ale fortificaţiei ridicate din lemn.  

nitatea militar  care a staţionat în acest castru a fost co ors  racum 
agittariorum. Evenimentele care au putut provoca acest lucru poate se leagă de 

anii 117/118, de atacurile dacilor liberi şi ale sarmaţilor iazigi asupra Daciei Romane, 
atacuri resimţite până la Colonia acica l ia raiana armi egetusa   

Ca rul  p a r  (II/2). ortificaţia a fost refăcută printr-un zid de incintă 
executat din blocuri de calcar fasonate lucrate în tehnica o us qua ratum, dispuse 

                                                 
753 Benea, Bona 1994, p. 31. 
754 Benea, Bona 1994, p. 31, dimensiuni diferite la Bona et al., 1982, p. 311–320 
755 Poarta de vest a castrului mic din pământ şi piatră (II/1,2) nu a fost încă cercetată. 
756 Acest lucru se datorează lucrărilor de amenajare a castrului mare (faza V), care va îngloba 

poarta de nord a castrului mic II şi implicit în noul context poarta de nord a castrului mare va fi 
mutată cu cca. 6,50 m spre vest. 
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al acestora în interiorul unor încăperi este un indiciu că acestea sunt ulterioare 
folosirii încăperii propriu-zise. Ca atare, pot aparţine e ocii ro ane t r ii toc ai 

rin a tul c ar ial  distru  vec ea structur  a ere ilor. F. Marcu nu oferă o 
soluţie în acest sens, doar menţionează că din punct de vedere stratigrafic, 
cuptoarele nu sunt contemporane, dar că amenajările cele mai timpurii provin din 
sectorul de nord al încăperii746. În acelaşi timp, autorul presupune că, de fapt, 
amenajările din nordul camerei au avut rostul unor instalaţii cu caracter menajer şi 
de încălzire 747 (fig. 13). 

 a doua construcţie a fost identificată pe un drum pavat cu fragmente de 
cărămidă748. Săpăturile efectuate nu au putut dezveli decât o singură încăpere dintr-o 
baracă (3,00  3,20 m) şi începutul alteia. Construcţia se afla la 9,10 m de zidul de 
incintă. u se oferă elemente de datare749. 

nitatea ilitar : a fost identificată prin două tipuri de ştampile, care au fost 
descoperite pe arealul castrului: prima conţinând trei litere în cartuş: MA  sau 
MAC şi o a doua C .VIII.R. Raportul cronologic dintre cele două nu este precizat, 
decât presupus că prima ştampilă s-ar data în ultima etapă de locuire. Credem că, în 
acest moment, stratigrafia interioară este atât de distrusă şi afectată în epoca 
modernă, încât nu permite încă observaţii concludente în acest sens. 

Prima ştampilă nu poate fi întregită încă îndeajuns de mulţumitor. u se ştie 
ce unitate a staţionat iniţial, în castrul de pământ de la Teregova, probabil aceea 
enigmatică , care poate fi o componentă a numelui unităţii Co .  alloru  
Mac edonica  ( ), trupă auxiliară transferată după formarea provinciei Dacia 
Porolissensis, în anul 123, în această provincie.  

tampilă VIII  a fost identificată cu unitatea auxiliară co ors  
aetoru . Ea este prezentă în anul 129, în castrul de la Inlăceni, printr-o inscripţie 

de pe un postament de statuie dedicat împăratului adrian750. ici un fel de 
ştampilă nu atestă însă, trupa în acest castru. r, dacă a fost cohors VIII Raetorum, 
ea a fost anterioară lui cohors IIII ispanorum (unitatea militară cunoscută la 
Inlăceni); trebuia într-un fel sau altul, ca urmele ei să fie sesizabile, în acel castru. 
Poate că unitatea anterioară lui cohors IIII ispanorum, să fi fost un detaşament din 
co ors  Al inoru  (Călugăreni) documentată prin ştampile tegulare în castrul 
roman751. S-ar putea că un eveniment militar anume să fi determinat prezenţa ei la 
un moment dat în castrul din estul Daciei, unde unitatea a ridicat inscripţia 
respectivă. u avem nici un motiv să nu credem că co ors  aetoru  a 
staţionat în castrul de la Teregova, încă din timpul împăratului adrian752. Altă 
                                                 

746 Marcu 2009, p. 158. 
747 Marcu 2009, p. 159. 
747 Marcu 2009, p. 159.  
748 Marcu 2009, p. 160. 
749 Marcu 2009, p. 160.  
750 IDR, III, 4, 263, Petolescu 2002, p. 120. 
751 Petolescu 2002, p. 81–82. 
752 Marcu 2009, p. 161 crede că ea a fost transferată de la Mehadia, unde s-a instalat cohors III 
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explicaţie nu vedem posibilă în acest caz. Castrul a fost utilizat până la abandonarea 
provinciei în mod cert şi probabil şi după această dată. Alte unităţi auxiliare nu sunt 
cunoscute în castrul de la Teregova. 

Tibiscum ( upa, Caransebeş – jud. Caraş Severin). Cercetările arheologice 
propriu-zise au fost iniţiate în anii 1923–1924 de G.G. Mateescu şi au fost reluate, 
în anul 1964, de către M. Moga, iar după pensionarea sa în anul 1976, conducerea 
cercetărilor a fost preluată de D. Benea cu diferiţi colaboratori, începând cu anul 
1977. Cercetările arheologice au adus în ultimele 3–4 decenii informaţii extrem de 
importante. S-a constatat astfel că în structura castrului mare se aflau integrate mai 
multe fortificaţii, care s-au dezvoltat în timp în secolul al II-lea (fig. 14). 

Un mic a ellu  de pământ (60  60 m) cu val şi două şanţuri punice a fost 
construit în perioada dintre cele două războaie de cucerire a Daciei Romane. n 
interior construcţiile erau din lemn. După anul 106, a avut loc o reorganizare a 
întregului spaţiu prin nivelarea fostei fortificaţii distruse printr-un incendiu violent 
şi a fost ridicat un nou castru (II). ivelul terenului s-a ridicat cu 25–30 cm753. 

a rul  (II/1) avea o prima fază de pământ întărită cu palisadă de lemn 
(există un termen consacrat de ol r e Mauer, în limba germană pentru acest tip 
de fortificaţie) (D: 110  101 m). Valul (agger) avea o lăţime la bază de 5,00 m şi o 
înălţime de 1,30 m, cu o bermă în faţă de 1,75–2,00 m. n faţa aggerului, două 
şanţuri de apărare în formă de ic cu latura scurtă înspre val: primul cu o lăţime de 
2,75 m şi adânc de 0,75 m (de la nivelul solului antic), iar al doilea de 3,50 m şi 
adânc de 1,25 m754. Via sagularis la baza aggerului avea o lăţime de 3,00–3,10 m şi 
era executată din pietriş. Castrul a fost construit încă în timpul domniei împăratului 
Traian. Porţile erau apărate de turnuri construite din lemn şi susţinute pe bârne. Ele 
au fost descoperite atât la poarta de sud, cât şi la cea de est755 (fig. 15). La oarta 

e nor  a castrului mic, doar turnul de vest a fost identificat sub culoarul de acces 
în castrul mare756. Dimensiunile interioare ale turnurilor erau de 2,50  2,55 m. 
Culoarul de acces al orţii e su  era lat de 4,50 m, iar cel al porţii de est de 3,90 m. n 
colţul de nord-vest al castrului mic a fost identificat un turn de colţ din bârne de 
lemn (2,40  2,40 m). Sfârşitul castrului din această etapă a fost un incendiu violent 
care a distrus în mare parte construcţiile interne ale fortificaţiei ridicate din lemn.  

nitatea militar  care a staţionat în acest castru a fost co ors  racum 
agittariorum. Evenimentele care au putut provoca acest lucru poate se leagă de 

anii 117/118, de atacurile dacilor liberi şi ale sarmaţilor iazigi asupra Daciei Romane, 
atacuri resimţite până la Colonia acica l ia raiana armi egetusa   

Ca rul  p a r  (II/2). ortificaţia a fost refăcută printr-un zid de incintă 
executat din blocuri de calcar fasonate lucrate în tehnica o us qua ratum, dispuse 

                                                 
753 Benea, Bona 1994, p. 31. 
754 Benea, Bona 1994, p. 31, dimensiuni diferite la Bona et al., 1982, p. 311–320 
755 Poarta de vest a castrului mic din pământ şi piatră (II/1,2) nu a fost încă cercetată. 
756 Acest lucru se datorează lucrărilor de amenajare a castrului mare (faza V), care va îngloba 
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pe două rânduri, care a înlocuit palisada de lemn a incintei. Lăţimea zidului este de 
1,25 m757. Turnurile porţilor au fost îmbrăcate  în zidul din piatră. Acest lucru a 
putut fi observat la turnul de nord al porţii de est, unde ere ii turnului din iatr  
au n lobat ur i si lu la col uri ostele b rne de sus inere a turnului din a a 
anterioar . Castrul avea colţurile rotunjite. La porţile de sud, est şi nord758 se constată 
turnuri pătrate, uşor avansate faţă de linia incintei. Cele două şanţuri de apărare se 
menţin. Din construcţiile interioare a fost identificată poziţia barăcilor din 

raetentura de tra observate printr-o secţiune magistrală executată în anul 1989. 
Ele erau orientate pe direcţia est-vest:  aflată în imediata apropiere de via 
sa ularis (cu o lăţime de 7,15 m), urmată de o stradelă de 1,00 m, apoi  
(lată de 7,50 m), urmată de o stradelă lată de 2,75 m şi  (lată de 6,20 m). 
Lungimea acestor barăci o apreciem în jur de 42 m. Drumurile principale din castru 
aveau o lăţime cuprinsă între 3,90–4,50 m (fig. 15).  

Castrul cu incintă din piatră face parte din categoria fortificaţiilor timpurii 
caracteristice epocii lui Traian– adrian. Unitatea militară care a staţionat aici este 
tot co ors  T racu  Sa ittarioru . 

III a fost identificat la sud de castrul mic din piatră 
(II 2), cu un a er lat la bază de 6,25 m. În faţa agerului sunt două şanţuri de 
apărare: primul lat de 2,50 m şi adânc de 1,00 m (de la nivelul solului antic de 
călcare), la 2,00 m de acesta un al doilea şanţ lat de 2,20 m şi adânc de 0,90 m. 
Acesta din urmă se află la 0,80 m de sistemul defensiv exterior al castrului mic din 
piatră (II 2), ale cărui şanţuri de apărare au fost practic dezafectate după ridicarea 
incintei în piatră. Prin aceasta apare un reper cronologic important de datare a 
acestor fortificaţii cândva în timpul împăratului adrian759. 

nitatea ilitar , care a staţionat în această fortificaţie trebuie să fi fost 
al reni sa ittari atestaţi prin mai multe diplome militare deja în anul 120. 

Sediul lor în castrul III, trebuie să fi durat două, poate trei decenii, prilej cu care au 
ridicat în preajma thermelor mari de la Tibiscum, un mic complex de băi din păcate 
păstrat doar parţial şi unde ştampilele lor ( în ligatură) apar asociate cu cele ale 
lui I  (cohors I Sagittariorum).  

 (IV). Încă din timpul domniei lui Antoninus 
Pius (între anii 144–155) apar indicii ale unor atacuri asupra provinciei760. După 
trecerea evenimentelor sau chiar mai înainte, în Dacia a fost adus un corp expediţionar 
de mau i e uites din care un detaşament a fost aşezat la Tibiscum. În acest 
moment începe aici construirea unei fortificaţii mari. Acest lucru s-a realizat prin 
prelungirea laturii de est de la colţul de sud-est al castrului mic, cu peste 100 m 
(din întreaga latură se păstrează actualmente doar 230 m, restul fiind distrus de 
                                                 

757 Eronat la noi 3,25 m dintr-o eroare de tehnoredactare la Benea Bona 1994, p. 33. 
758 Poarta de vest nu a fost cercetată. La poarta de nord a fost dezvelit turnul de vest al porţii 

castrului mic (II 2) aflat practic în structura turnului de est al castrului mare, după cum vom vedea în 
continuare. 

759 Benea, Bona 1994, p. 37. 
760 S A, ita Antoninii Pii, 5, 4. 
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cursul fluctuant al râului Timiş în antichitate şi Evul mediu)761. Apoi, de la col ul 
de nord vest al castrului mic din piatră a avut loc prelungirea spre vest a zidului de 
incintă de nord cu încă 75 de m, deci în total 175 m762. Latura de vest a noii 
fortificaţii a înglobat castrul de pământ (III) şi astfel ductul ei are un traseu uşor 
oblic, orientat spre sud-vest. Zidul de incintă se prelungeşte până la 310 m. oul 
zid de incintă s-a realizat prin dezafectarea fostului zid de incintă construit în opus 

uadratum până la prima asiză şi a continuat cu un zid de incintă executat din 
piatră de carieră. gger-ul avea o lăţime la bază de 5,50 m, iar erma o lăţime de 
1,25–1,50 m. Sondajele efectuate pe laturile de vest şi de est au confirmat existenţa 
unui singur şanţ de apărare lat de 7,75 m şi adânc de 1,50 m în formă de ic. Pe 
panta exterioară a şanţului s-au observat amenajări făcute cu pari din lemn într-un 
sistem în „reţea”, pentru a îngreuna accesul unui inamic în caz de atac asupra 
fortificaţiei763. La baza agger-ului se afla via sagularis, lată de 5,75–7,00 m. O refacere 
ulterioară a acesteia se constată pe latura de est, unde a fost construit un zid care 
taie parţial via sagularis şi dublează zidul de incintă asigurând refolosirea spaţiului 
interior nou creat sub drumul de rond, lucrare realizată probabil în secolul III (fig. 14). 

or ile castrului  Sunt păstrate doar trei: pe latura de est porta praetoria, 
porta decumana pe latura de vest (culoar de acces 4,20 m) şi porta principalis 
sinistra la nord (culoar de acces 3,25 m)764, (fig. 16, 17). Turnurile porţilor sunt 
pătrate şi nu depăşesc linia incintei. De dimensiuni mari sunt cele ale porţii 
pretoriene, cu dimensiunile de 5,10  3,40 m cu zidul gros de 1,25–1,30 m, iar la 
poarta de vest avea dimensiunile de 2,25  2,25 m, cea de nord: 3,10  3,10 m765. 

orta praetoria avea o spina şi astfel culoarul porţii este dublu (fig. 16). Cândva, 
în secolul III, în timpul lui ilip Arabul, culoarul dinspre nord a fost blocat cu un 
zid executat din monumente fragmentare, blocuri de piatră, chiar şi un con de pin, 
pentru a fi apoi redeschis, în timpul lui Gallienus. Poarta pretoriană avea o lăţime 
de 9,80 m, culoarul de nord 3,90 m, iar cel de sud 4,00 m. oarta de pe latura de 
sud este complet distrusă în decursul timpului din cauza inundaţiilor provocate de 
râul Timiş. Această calamitate a avut loc cândva în epoca romană târzie. Cert este 
faptul că de-a lungul laturii de sud a castrului a existat un dig păstrat doar pe câţiva 
metri în zona de sud-vest. Construcţia sa extrem de interesantă şi deocamdată 
singulară în provincia Dacia constă din săparea oblică a malului înspre râu, şi 
dublarea acestuia prin mai multe rânduri de piatră de râu fixate în pământ pentru 
întărirea malului. În partea superioară exista un trotuar, cu pavaj din blocuri de 
piatră plate, rectangulare. ivelul apei constatat în profilul secţiunii trasate per-
pendicular pe chei evidenţiază faptul că acesta a fost ţinut sub control, se pare, în 
cursul secolelor II–III. Se observă, bine momentul când apele râului au depăşit linia 
digului şi au pătruns pe suprafaţa castrului roman. Este un aspect interesant privind 
                                                 

761 Benea, Bona 1994, p. 38. 
762 Eronat la Gudea 1997, p. 77. 
763 Benea, Bona 1994, p. 39. 
764 Poarta de sud nu se mai păstrează fiind distrusă de cursul râului Timiş. 
765 e referim la dimensiunile interioare ale turnurilor. 
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pe două rânduri, care a înlocuit palisada de lemn a incintei. Lăţimea zidului este de 
1,25 m757. Turnurile porţilor au fost îmbrăcate  în zidul din piatră. Acest lucru a 
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turnuri pătrate, uşor avansate faţă de linia incintei. Cele două şanţuri de apărare se 
menţin. Din construcţiile interioare a fost identificată poziţia barăcilor din 
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sa ularis (cu o lăţime de 7,15 m), urmată de o stradelă de 1,00 m, apoi  
(lată de 7,50 m), urmată de o stradelă lată de 2,75 m şi  (lată de 6,20 m). 
Lungimea acestor barăci o apreciem în jur de 42 m. Drumurile principale din castru 
aveau o lăţime cuprinsă între 3,90–4,50 m (fig. 15).  

Castrul cu incintă din piatră face parte din categoria fortificaţiilor timpurii 
caracteristice epocii lui Traian– adrian. Unitatea militară care a staţionat aici este 
tot co ors  T racu  Sa ittarioru . 

III a fost identificat la sud de castrul mic din piatră 
(II 2), cu un a er lat la bază de 6,25 m. În faţa agerului sunt două şanţuri de 
apărare: primul lat de 2,50 m şi adânc de 1,00 m (de la nivelul solului antic de 
călcare), la 2,00 m de acesta un al doilea şanţ lat de 2,20 m şi adânc de 0,90 m. 
Acesta din urmă se află la 0,80 m de sistemul defensiv exterior al castrului mic din 
piatră (II 2), ale cărui şanţuri de apărare au fost practic dezafectate după ridicarea 
incintei în piatră. Prin aceasta apare un reper cronologic important de datare a 
acestor fortificaţii cândva în timpul împăratului adrian759. 

nitatea ilitar , care a staţionat în această fortificaţie trebuie să fi fost 
al reni sa ittari atestaţi prin mai multe diplome militare deja în anul 120. 

Sediul lor în castrul III, trebuie să fi durat două, poate trei decenii, prilej cu care au 
ridicat în preajma thermelor mari de la Tibiscum, un mic complex de băi din păcate 
păstrat doar parţial şi unde ştampilele lor ( în ligatură) apar asociate cu cele ale 
lui I  (cohors I Sagittariorum).  

 (IV). Încă din timpul domniei lui Antoninus 
Pius (între anii 144–155) apar indicii ale unor atacuri asupra provinciei760. După 
trecerea evenimentelor sau chiar mai înainte, în Dacia a fost adus un corp expediţionar 
de mau i e uites din care un detaşament a fost aşezat la Tibiscum. În acest 
moment începe aici construirea unei fortificaţii mari. Acest lucru s-a realizat prin 
prelungirea laturii de est de la colţul de sud-est al castrului mic, cu peste 100 m 
(din întreaga latură se păstrează actualmente doar 230 m, restul fiind distrus de 
                                                 

757 Eronat la noi 3,25 m dintr-o eroare de tehnoredactare la Benea Bona 1994, p. 33. 
758 Poarta de vest nu a fost cercetată. La poarta de nord a fost dezvelit turnul de vest al porţii 

castrului mic (II 2) aflat practic în structura turnului de est al castrului mare, după cum vom vedea în 
continuare. 

759 Benea, Bona 1994, p. 37. 
760 S A, ita Antoninii Pii, 5, 4. 
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cursul fluctuant al râului Timiş în antichitate şi Evul mediu)761. Apoi, de la col ul 
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piatră plate, rectangulare. ivelul apei constatat în profilul secţiunii trasate per-
pendicular pe chei evidenţiază faptul că acesta a fost ţinut sub control, se pare, în 
cursul secolelor II–III. Se observă, bine momentul când apele râului au depăşit linia 
digului şi au pătruns pe suprafaţa castrului roman. Este un aspect interesant privind 
                                                 

761 Benea, Bona 1994, p. 38. 
762 Eronat la Gudea 1997, p. 77. 
763 Benea, Bona 1994, p. 39. 
764 Poarta de sud nu se mai păstrează fiind distrusă de cursul râului Timiş. 
765 e referim la dimensiunile interioare ale turnurilor. 
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modalităţile folosite de romani pentru protejarea castrului. in unct de vedere 
cronolo ic momentul nu poate fi prea bine precizat, dar el reprezintă o ultimă etapă 
în folosirea fortificaţiei şi probabil aparţine epocii romane târzii, după abandonarea 
provinciei.  

Princi ia castrului (D: 36  31,50 m) este mică pentru suprafaţa mare a 
fortificaţiei. Ea are o arhitectură obişnuită, cu un atriu  pavat cu piatră, cu ar a

entaria dispusă pe laturile de nord şi sud, continuate cu o basilică transversală  
(36  8 m) cu birourile comandamentului, pe latura de vest.  

atarea. Construirea castrului mare a avut loc probabil deja în timpul domniei 
lui Antoninus Pius766, deşi de regulă se apreciază ca dată de încheiere a lucrărilor, 
altarul onorific ridicat de cohors I Sagittariorum în cinstea lui Marcus Aurelius din 
anul 165767. Inscripţia poate fi legată de terminarea principiei castrului sau pusă în 
legătură cu un alt eveniment important pentru viaţa castrului necunoscut nouă. 
Castrul mai suferă încă o refacere odată cu venirea la Tibiscum a lui cohors I 
Vindelicorum, care era o unitate auxiliară illiaria.  ultimă refacere a avut loc în 
timpul lui allienus. 

Ca t ul de m nt V  era amplasat pe malul drept al râului Timiş. El nu a 
fost încă dezvelit decât parţial deoarece dezafectat încă din antichitate, peste arealul 
său s-au construit case cu caracter privat ale aşezării civile768. Este o fortificaţie de 
pământ un singur şanţ de apărare surprins doar puţin în săpătura întreprinsă de 
către Adrian Ardeţ. Funcţionarea sa în timp a fost scurtă în cursul secolului 
II p. Chr. Unitatea militară care a staţionat aici nu este precizată, probabil să fie 
vorba de cea de mauri, care, ulterior, a fost integrată în castrul mare (IV) de pe 
malul stâng al râului (fig. 14 a).  

Tru ele sta ionate. Din descoperiri mai vechi provine o ştampilă a legiunii  
a IIII-a Flavia Felix769. Prima trupă auxiliară documentată cu ştampile a fost co ors  
T racu  Sa ittarioru  (C  IS, CIS), unitatea care a construit castrul mic de 
pământ şi cel din piatră (II 1,2). Venirea ei are loc după anul 106770. Ei i se atribuie 
şi ridicarea templului pentru A ollo Conservator la Tibiscum. La începutul seco-
lului III, locul lui cohors I Sagittariorum va fi luat de Co ors  indelicoru  

illiaria c. . transferată de la Arcidava (Vărădia), care va staţiona aici până la 
sfârşitul stăpânirii romane în Dacia771. Ea va primi mai multe epitete imperiale cum 
ar fi cele de: Antoniniana 772 poate Ma i iana sau P ili iana773.  

În anii 117 118, la Tibiscum sunt aduşi şi al reni sa ittari care îşi 
construiesc castrul lor de pământ la sud de castrul (II). În timpul lui Antoninus 
Pius, în anii 159 160, unitatea devine nu erus Pal renoru  Tibiscensiu , ştampila 
                                                 

766 Cercetări arheologice din anul 2009 efectuate în partea de nord-vest a castrului, încă inedite. 
767 IDR, III, 1, 130. 
768 Ardeţ, Ardeţ 2004, passim. 
769 Milleker 1899, p. 93–97; udea 1997, p. 33, cu bibliografia. 
770 Vezi Petolescu 2002, p. 120–121. 
771 Vezi mai jos în cuprinsul acestui capitol. 
772 Benea 1975, p. 47–58. 
773 Piso 1982, p. 236; Petolescu 2005, p. 123–129. 
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ei în ligatură a fost descoperită în noile thermae ale trupei, aflate la est de castru, 
lângă râu774.  a treia unitate o formează a ri e i es aduşi în Dacia în timpul lui 
Antoninus Pius cândva, în anul 155 sau puţin înainte de această dată. tampile ale 
acestei trupe nu se cunosc.  

LI IA DE E SIV  R MA  DE PE MALUL DE RD AL DU RII 

Câteva fortificaţii amplasate pe malul de nord al fluviului de la Banats a 
Palan a775, şi continuă de-a lungul fluviului până la Pojejena, Moldova Veche ( ), 
Gornea (s a io ), Dierna776. 

o e en (com. Pojejena, jud. Caraş-Severin). Castru de trupă auxiliar aflat 
pe un platou înalt la 500 m de malul Dunării în locul numit Sitarniţa . Incinta este 
vizibilă la suprafaţa terenului. S-au stabilit două etape de locuire (fig. 20). 

Prima fază de locuire constă dintr-un as r a e p  şi palisadă din 
lemn (D: 142  179 m). Valul avea la bază o lăţime de 10 m şi 1,50 m înălţime, cu 
un şanţ în faţă lat de 6,00 m şi adânc de 1,25 m. rientarea castrului era cu laturile 
lungi pe direcţia est-vest777. 

. Gudea apreciază datarea începutului primei etape de locuire după anul  
75 p. Chr., având în garnizoană următoarele trupe auxiliare: o ors a or , iar 
ulterior în timpul războaielor cu dacii pe a a T ror ro o ia a. 

as r i i i pia r  (D: 148  185 m) păstrează aceeaşi orientare 
fiind construit pe acelaşi amplasament. idul de incintă din piatră avea o lăţime de 
1,30 m. Turnurile de colţ erau de formă trapezoidală (D: 2,90  2,50  2,50  2,40 m). 
or a prae oria era amplasată spre est. or i e as r i aveau un singur culoar de 

acces, cu o lăţime de 4,00 m la por a prae oria şi por a e a a şi 4,30 m la por a
pri ipa is e ra. Aveau turnuri aproximativ rectangulare, uşor avansate faţă de 
linia incintei cu aproape aceleaşi dimensiuni de 3,90  4,50 m (por a prae oria), 
3,85  4,50 m la (por a e a a) şi mai mici la cele două porţi principale 3,75  
4,45 m, respectiv 3,80  5,00 m778. 

ntre construcţiile interne a fost identificată în zona centrală, o baracă, pri ipia 
şi un orre . Asupra edificiului principiei . Marcu atrage atenţia că această 
clădire ar putea fi mai degrabă o magazie, ceea ce trebuie avut în vedere. i în acest 
caz, castrul de la Pojejena ar putea fi de grabă o bază de aprovizionare a armatei779.  

a area acestei refaceri în piatră: epoca lui Traian sau domnia lui adrian780. 
Castrul este folosit până în secolul IV. n atribuţiile castrului intrau, în principal, 
supravegherea navigaţiei de Dunăre şi, bineînţeles, apărarea aşezărilor dispuse pe 
malul stâng al Dunării. 
                                                 

774 Cercetări încă inedite. 
775 Vezi mai sus în acest capitol. 
776 Vezi infra. 
777 Gudea 2001, p. 59–60. 
778 Gudea 2001, p. 59–60. 
779 Marcu 2009, p. 151. 
780 Gudea 2001, p. 59–60 
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său s-au construit case cu caracter privat ale aşezării civile768. Este o fortificaţie de 
pământ un singur şanţ de apărare surprins doar puţin în săpătura întreprinsă de 
către Adrian Ardeţ. Funcţionarea sa în timp a fost scurtă în cursul secolului 
II p. Chr. Unitatea militară care a staţionat aici nu este precizată, probabil să fie 
vorba de cea de mauri, care, ulterior, a fost integrată în castrul mare (IV) de pe 
malul stâng al râului (fig. 14 a).  

Tru ele sta ionate. Din descoperiri mai vechi provine o ştampilă a legiunii  
a IIII-a Flavia Felix769. Prima trupă auxiliară documentată cu ştampile a fost co ors  
T racu  Sa ittarioru  (C  IS, CIS), unitatea care a construit castrul mic de 
pământ şi cel din piatră (II 1,2). Venirea ei are loc după anul 106770. Ei i se atribuie 
şi ridicarea templului pentru A ollo Conservator la Tibiscum. La începutul seco-
lului III, locul lui cohors I Sagittariorum va fi luat de Co ors  indelicoru  

illiaria c. . transferată de la Arcidava (Vărădia), care va staţiona aici până la 
sfârşitul stăpânirii romane în Dacia771. Ea va primi mai multe epitete imperiale cum 
ar fi cele de: Antoniniana 772 poate Ma i iana sau P ili iana773.  

În anii 117 118, la Tibiscum sunt aduşi şi al reni sa ittari care îşi 
construiesc castrul lor de pământ la sud de castrul (II). În timpul lui Antoninus 
Pius, în anii 159 160, unitatea devine nu erus Pal renoru  Tibiscensiu , ştampila 
                                                 

766 Cercetări arheologice din anul 2009 efectuate în partea de nord-vest a castrului, încă inedite. 
767 IDR, III, 1, 130. 
768 Ardeţ, Ardeţ 2004, passim. 
769 Milleker 1899, p. 93–97; udea 1997, p. 33, cu bibliografia. 
770 Vezi Petolescu 2002, p. 120–121. 
771 Vezi mai jos în cuprinsul acestui capitol. 
772 Benea 1975, p. 47–58. 
773 Piso 1982, p. 236; Petolescu 2005, p. 123–129. 
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ei în ligatură a fost descoperită în noile thermae ale trupei, aflate la est de castru, 
lângă râu774.  a treia unitate o formează a ri e i es aduşi în Dacia în timpul lui 
Antoninus Pius cândva, în anul 155 sau puţin înainte de această dată. tampile ale 
acestei trupe nu se cunosc.  

LI IA DE E SIV  R MA  DE PE MALUL DE RD AL DU RII 

Câteva fortificaţii amplasate pe malul de nord al fluviului de la Banats a 
Palan a775, şi continuă de-a lungul fluviului până la Pojejena, Moldova Veche ( ), 
Gornea (s a io ), Dierna776. 

o e en (com. Pojejena, jud. Caraş-Severin). Castru de trupă auxiliar aflat 
pe un platou înalt la 500 m de malul Dunării în locul numit Sitarniţa . Incinta este 
vizibilă la suprafaţa terenului. S-au stabilit două etape de locuire (fig. 20). 

Prima fază de locuire constă dintr-un as r a e p  şi palisadă din 
lemn (D: 142  179 m). Valul avea la bază o lăţime de 10 m şi 1,50 m înălţime, cu 
un şanţ în faţă lat de 6,00 m şi adânc de 1,25 m. rientarea castrului era cu laturile 
lungi pe direcţia est-vest777. 

. Gudea apreciază datarea începutului primei etape de locuire după anul  
75 p. Chr., având în garnizoană următoarele trupe auxiliare: o ors a or , iar 
ulterior în timpul războaielor cu dacii pe a a T ror ro o ia a. 

as r i i i pia r  (D: 148  185 m) păstrează aceeaşi orientare 
fiind construit pe acelaşi amplasament. idul de incintă din piatră avea o lăţime de 
1,30 m. Turnurile de colţ erau de formă trapezoidală (D: 2,90  2,50  2,50  2,40 m). 
or a prae oria era amplasată spre est. or i e as r i aveau un singur culoar de 

acces, cu o lăţime de 4,00 m la por a prae oria şi por a e a a şi 4,30 m la por a
pri ipa is e ra. Aveau turnuri aproximativ rectangulare, uşor avansate faţă de 
linia incintei cu aproape aceleaşi dimensiuni de 3,90  4,50 m (por a prae oria), 
3,85  4,50 m la (por a e a a) şi mai mici la cele două porţi principale 3,75  
4,45 m, respectiv 3,80  5,00 m778. 

ntre construcţiile interne a fost identificată în zona centrală, o baracă, pri ipia 
şi un orre . Asupra edificiului principiei . Marcu atrage atenţia că această 
clădire ar putea fi mai degrabă o magazie, ceea ce trebuie avut în vedere. i în acest 
caz, castrul de la Pojejena ar putea fi de grabă o bază de aprovizionare a armatei779.  

a area acestei refaceri în piatră: epoca lui Traian sau domnia lui adrian780. 
Castrul este folosit până în secolul IV. n atribuţiile castrului intrau, în principal, 
supravegherea navigaţiei de Dunăre şi, bineînţeles, apărarea aşezărilor dispuse pe 
malul stâng al Dunării. 
                                                 

774 Cercetări încă inedite. 
775 Vezi mai sus în acest capitol. 
776 Vezi infra. 
777 Gudea 2001, p. 59–60. 
778 Gudea 2001, p. 59–60. 
779 Marcu 2009, p. 151. 
780 Gudea 2001, p. 59–60 
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Tru ele sta ionate: detaşamente din legiunea a IIII-a Flavia Felix şi VII-a 
Claudia781 şi ala  Tun roru  rontoniana  co ors  alloru . 

După tipul ştampilei LE  IIII Flavia Felix trebuie să atribuim o datare timpurie 
unei posibile staţionări aici, a unui detaşament din legiune, probabil chiar în perioada 
când unitatea se afla încă la er obis. Ulterior, aceste epitete de evidenţiere (nu 
sunt menţionate la nici una dintre legiuni, nici pe ştampilele legiunilor de tipul 
LE .IIII. FLAVIA, nici LE .VII. CLAVDIA. Ele sunt indicii ferme ale staţionării 
detaşamentelor legiunilor respective după epoca lui adrian, când unităţile respective 
nu mai deţin epitetele de eli  şi respectiv ia idelis782. 

Din rapoartele publicate asupra cercetărilor nu rezultă în mod clar poziţia 
stratigrafică în care au apărut ştampilele militare. S-ar părea că unitatea auxiliară 
care a staţionat de la început la Pojejena a fost co ors  alloru .  plăcuţă de 
bronz tip tabula ansata  descoperită în anul 1978, cu textul A la   rontonian a   
tur a  aleri ir i aduce în discuţie şi o altă unitate şi anume pe ala Tun roru  
rontoniana783. După transferul unităţii de cavalerie în Dacia Porolissensis, la 

Pojejena este adusă co ors  alloru .  
ld a ec e . Existenţa unei fortificaţii trebuie presupusă în acest loc 

din cel puţin două puncte de vedere: exploatările miniere de fier, cupru, argint de la 
Moldova ouă, aflate de regulă sub pază militară; după extracţie şi reducere, 
metalul rezultat trebuia trimis în Imperiu sub paza unor efective militare.  

Pe de altă parte, supravegherea navi a iei civile înainte de intrarea în zona 
dificilă a Cazanelor Dunării, impunea o supraveghere militară a teritoriului. 
Localizarea acestei fortificaţii pe teren nu s-a făcut, dar locul ei poate fi presupus 
pe locul actualului sediu al portului administrativ, în preajma Dunării. Locul oferea 
condiţii propice de vizibilitate fiind aflat în amonte de ostrovul de pe Dunăre. 

nitatea ilitar  ar fi un detaşament din co ors  el ataru  de la 
Mehadia. u se poate data prezenţa unităţii aici cu precizie, probabil din timpul lui 
Antoninus Pius până la abandonarea provinciei. Alături de aceasta apare şi ştampila 

.C.R. apreciată ca N u erus  er anoru  784.  
La exploatarea minieră de la gaşul Băieşului au fost descoperite două ştampile 

fragmentare ale legiunii a VII-a Claudia, care indică supravegherea exploatărilor 
miniere cu unităţi de la sud de Dunăre, din Moesia Superior probabil în timpul 
războaielor marcomanice785. Prezenţa unei unităţi din provincia vecină confirmă 
posibilitatea şi nevoia unei prezenţe militare în zonă. 

Alte fortificaţii romane posibile până la Dierna nu sunt documentate şi din 
păcate acest lucru nici nu mai poate fi cercetat, întrucât apele lacului de acumulare 
al idrocentralei Porţile de Fier I s-au ridicat mult peste nivelul malului de nord al 
fluviului. 
                                                 

781 udea 2001, p. 60. 
782 Benea 1983, passim. 
783 Petolescu 2002, p. 78–80. 
784 IDR, III, 1, 128 pe o ştampilă. 
785 Benea 2008, p. 11–95. 
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LI IA DE E SIV  DE PE R UL MURE  

Acest sector de nord cuprinde ultima porţiune a cursului inferior al Mureşului, de 
la icia (Veţel) până la vărsarea în Tisa la art iscum (Szeged). Linia defensivă 
era amplasată pe malul de sud al râului Mureş. Importanţa militară a acestor 
aliniamente este una şi de natură politică, economică întrucât permitea accesul pe 
cale fluvială de la Apulum spre Tisa şi apoi pe Dunăre în mod direct, fără trans-
bordări greoaie ale mărfurilor în puncte rutiere. Problema principală care se punea 
în cazul unui trafic fluvial era faptul că acesta se desfăşura după ieşirea de pe 
teritoriul provinciei într-o zonă având pe ambele maluri aşezări barbare. Credem că 
siguranţa traficului navigaţiei era stipulată prin tratate încheiate de romani cu 
barbarii din zonele respective. Ar trebui să vedem navigaţia pe Tisa desfăşurată în 
antichitate având un caracter „internaţional”, riguros stipulat de ambele părţi, între 
Imperiu şi barbari. Altfel, ar fi greu de înţeles traficul fluvial pe Dunăre între cele 
două provincii romane, Dacia şi Moesia Superior, cu ambele maluri păzite de 
unităţi militare, chiar dacă uneori acestea s-au dovedit a fi puţin numeroase faţă de 
nevoile impuse ale momentului (în timpul războaielor marcomanice sau mai apoi, 
în secolul III). 

i i  (Veţel, jud. unedoara). Castru auxiliar (D: 360  181 m (6,51 ha)) 
aflat la sud de Mureş, la cca. 2 km nord-est de actualul sat Veţel, în locul numit 
„Cetate” (fig. 19). 

ercet ri ar eologice au fost întreprinse în anii 1929–1930 (C. Daicoviciu), 
1968–1978 (O. loca, L. Mărghitan), 1980–1992, 2000 în continuare (L. Marinescu,  
L. Petculescu şi alţii de la Muzeul aţional de Istorie Bucureşti)786. Se menţionează 
două etape de locuire în castru. 

astrul de p m nt. Dimensiunile castrului nu sunt precizate. Castrul avea un 
plan rectangular, cu incintă de val de pământ întărită cu palisadă de lemn. Valul de 
pământ era lat de 4,00 m şi înalt 1,30 m, având în faţă un şanţ de apărare lat de 8,00 m 
şi adânc de 2,50 m. Această etapă de locuire timpurie s-ar data pe la începutul 
războaielor de cucerire. Unităţile care au staţionat în acest castru nu sunt cunoscute, 
s-ar putea să fie un detaşament din legiunea a IIII-a lavia elix787. 

astrul de piatr . Castru cu colţurile rotunjite, având în faţă un şanţ de 
apărare lat de 12 m şi adânc de 5,00 m. Colţurile castrului sunt întărite cu turnuri 
trapezoidale. A fost cercetată arheologic doar porta praetoria dispusă pe latura de 
sud. În cursul săpăturilor au fost identificate şi dezvelite câteva construcţii din 
interior, între care un orreum, principia etc. Horreum (D: 22,85  12,70 m) era 
amplasat în latus de trum788 şi era construit din ziduri de piatră având o lăţime de 
0,95 m. Întreaga construcţie se sprijinea pe ziduri transversale, late de 0,65–0,70 m, 
dispuse la 1,35–1,45 m unul de celălalt. Ulterior, a avut loc o refacere a hambarului 
                                                 

786 Gudea 1997, p. 37. Cu rare excepţii au fost publicate puţine rapoarte asupra cercetărilor 
efectuate mai ales în ultimele decenii. 

787 Gudea 1997, p. 37; IDR, III, 3, 55–56. 
788 Petculescu 1987 p. 66–76; Marcu 2009, p. 144–145. 
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Tru ele sta ionate: detaşamente din legiunea a IIII-a Flavia Felix şi VII-a 
Claudia781 şi ala  Tun roru  rontoniana  co ors  alloru . 

După tipul ştampilei LE  IIII Flavia Felix trebuie să atribuim o datare timpurie 
unei posibile staţionări aici, a unui detaşament din legiune, probabil chiar în perioada 
când unitatea se afla încă la er obis. Ulterior, aceste epitete de evidenţiere (nu 
sunt menţionate la nici una dintre legiuni, nici pe ştampilele legiunilor de tipul 
LE .IIII. FLAVIA, nici LE .VII. CLAVDIA. Ele sunt indicii ferme ale staţionării 
detaşamentelor legiunilor respective după epoca lui adrian, când unităţile respective 
nu mai deţin epitetele de eli  şi respectiv ia idelis782. 

Din rapoartele publicate asupra cercetărilor nu rezultă în mod clar poziţia 
stratigrafică în care au apărut ştampilele militare. S-ar părea că unitatea auxiliară 
care a staţionat de la început la Pojejena a fost co ors  alloru .  plăcuţă de 
bronz tip tabula ansata  descoperită în anul 1978, cu textul A la   rontonian a   
tur a  aleri ir i aduce în discuţie şi o altă unitate şi anume pe ala Tun roru  
rontoniana783. După transferul unităţii de cavalerie în Dacia Porolissensis, la 

Pojejena este adusă co ors  alloru .  
ld a ec e . Existenţa unei fortificaţii trebuie presupusă în acest loc 

din cel puţin două puncte de vedere: exploatările miniere de fier, cupru, argint de la 
Moldova ouă, aflate de regulă sub pază militară; după extracţie şi reducere, 
metalul rezultat trebuia trimis în Imperiu sub paza unor efective militare.  

Pe de altă parte, supravegherea navi a iei civile înainte de intrarea în zona 
dificilă a Cazanelor Dunării, impunea o supraveghere militară a teritoriului. 
Localizarea acestei fortificaţii pe teren nu s-a făcut, dar locul ei poate fi presupus 
pe locul actualului sediu al portului administrativ, în preajma Dunării. Locul oferea 
condiţii propice de vizibilitate fiind aflat în amonte de ostrovul de pe Dunăre. 

nitatea ilitar  ar fi un detaşament din co ors  el ataru  de la 
Mehadia. u se poate data prezenţa unităţii aici cu precizie, probabil din timpul lui 
Antoninus Pius până la abandonarea provinciei. Alături de aceasta apare şi ştampila 

.C.R. apreciată ca N u erus  er anoru  784.  
La exploatarea minieră de la gaşul Băieşului au fost descoperite două ştampile 

fragmentare ale legiunii a VII-a Claudia, care indică supravegherea exploatărilor 
miniere cu unităţi de la sud de Dunăre, din Moesia Superior probabil în timpul 
războaielor marcomanice785. Prezenţa unei unităţi din provincia vecină confirmă 
posibilitatea şi nevoia unei prezenţe militare în zonă. 

Alte fortificaţii romane posibile până la Dierna nu sunt documentate şi din 
păcate acest lucru nici nu mai poate fi cercetat, întrucât apele lacului de acumulare 
al idrocentralei Porţile de Fier I s-au ridicat mult peste nivelul malului de nord al 
fluviului. 
                                                 

781 udea 2001, p. 60. 
782 Benea 1983, passim. 
783 Petolescu 2002, p. 78–80. 
784 IDR, III, 1, 128 pe o ştampilă. 
785 Benea 2008, p. 11–95. 

 155

LI IA DE E SIV  DE PE R UL MURE  

Acest sector de nord cuprinde ultima porţiune a cursului inferior al Mureşului, de 
la icia (Veţel) până la vărsarea în Tisa la art iscum (Szeged). Linia defensivă 
era amplasată pe malul de sud al râului Mureş. Importanţa militară a acestor 
aliniamente este una şi de natură politică, economică întrucât permitea accesul pe 
cale fluvială de la Apulum spre Tisa şi apoi pe Dunăre în mod direct, fără trans-
bordări greoaie ale mărfurilor în puncte rutiere. Problema principală care se punea 
în cazul unui trafic fluvial era faptul că acesta se desfăşura după ieşirea de pe 
teritoriul provinciei într-o zonă având pe ambele maluri aşezări barbare. Credem că 
siguranţa traficului navigaţiei era stipulată prin tratate încheiate de romani cu 
barbarii din zonele respective. Ar trebui să vedem navigaţia pe Tisa desfăşurată în 
antichitate având un caracter „internaţional”, riguros stipulat de ambele părţi, între 
Imperiu şi barbari. Altfel, ar fi greu de înţeles traficul fluvial pe Dunăre între cele 
două provincii romane, Dacia şi Moesia Superior, cu ambele maluri păzite de 
unităţi militare, chiar dacă uneori acestea s-au dovedit a fi puţin numeroase faţă de 
nevoile impuse ale momentului (în timpul războaielor marcomanice sau mai apoi, 
în secolul III). 

i i  (Veţel, jud. unedoara). Castru auxiliar (D: 360  181 m (6,51 ha)) 
aflat la sud de Mureş, la cca. 2 km nord-est de actualul sat Veţel, în locul numit 
„Cetate” (fig. 19). 

ercet ri ar eologice au fost întreprinse în anii 1929–1930 (C. Daicoviciu), 
1968–1978 (O. loca, L. Mărghitan), 1980–1992, 2000 în continuare (L. Marinescu,  
L. Petculescu şi alţii de la Muzeul aţional de Istorie Bucureşti)786. Se menţionează 
două etape de locuire în castru. 

astrul de p m nt. Dimensiunile castrului nu sunt precizate. Castrul avea un 
plan rectangular, cu incintă de val de pământ întărită cu palisadă de lemn. Valul de 
pământ era lat de 4,00 m şi înalt 1,30 m, având în faţă un şanţ de apărare lat de 8,00 m 
şi adânc de 2,50 m. Această etapă de locuire timpurie s-ar data pe la începutul 
războaielor de cucerire. Unităţile care au staţionat în acest castru nu sunt cunoscute, 
s-ar putea să fie un detaşament din legiunea a IIII-a lavia elix787. 

astrul de piatr . Castru cu colţurile rotunjite, având în faţă un şanţ de 
apărare lat de 12 m şi adânc de 5,00 m. Colţurile castrului sunt întărite cu turnuri 
trapezoidale. A fost cercetată arheologic doar porta praetoria dispusă pe latura de 
sud. În cursul săpăturilor au fost identificate şi dezvelite câteva construcţii din 
interior, între care un orreum, principia etc. Horreum (D: 22,85  12,70 m) era 
amplasat în latus de trum788 şi era construit din ziduri de piatră având o lăţime de 
0,95 m. Întreaga construcţie se sprijinea pe ziduri transversale, late de 0,65–0,70 m, 
dispuse la 1,35–1,45 m unul de celălalt. Ulterior, a avut loc o refacere a hambarului 
                                                 

786 Gudea 1997, p. 37. Cu rare excepţii au fost publicate puţine rapoarte asupra cercetărilor 
efectuate mai ales în ultimele decenii. 

787 Gudea 1997, p. 37; IDR, III, 3, 55–56. 
788 Petculescu 1987 p. 66–76; Marcu 2009, p. 144–145. 
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în urma căreia podeaua se sprijinea pe iloni construiţi din piatră şi cărămidă. 
Poziţia acestui orreu  este anacronică faţă de locul ocupat în mod obişnuit în 
preajma principiei castrului. 

Refacerea zidului de incintă al castrului a avut loc cândva la mijlocul 
secolului II789. Castrul a funcţionat până la abandonarea provinciei Dacia, în timpul 
lui Aurelian.  

nit ile ilitare care au staţionat: ala  turaeoru  (temporar), Ala  
os oranoru  (temporar), Ala  His anoru  Ca a onu  Co ors  lavia 

Co a enoru  nu erus Mauroru  Miciensiu  şi detaşamente din le io  
e ina, documentate mai ales prin ştampile tegulare şi câteva inscripţii790. Desigur, un 

raport cronologic între aceste unităţi militare este încă destul de greu de realizat în 
această etapă a cercetărilor. i totuşi merită o încercare. Prima unitate militară care 
în mod cert a staţionat la Micia a fost co ors  lavia Co a enoru 791. Ea apare 
menţionată într-o inscripţie onorifică dedicată lui adrian de întreaga unitate, 
inscripţia se datează în cadrul larg al anilor 119–133. Alături de această unitate, a 
staţionat probabil în primii ani şi Ala  turaeoru  documentată în armata Daciei 
prin diplomele din anii 109 şi 110792, pentru ca, în alte două diplomele militare ale 
Pannoniei Inferior, din anii 135793, 139794, să facă parte din armata acestei provincii. 
Plecarea ei trebuie să fi avut loc cândva după pacificarea provinciei în evenimentele 
din anii 117 118.  

Evenimentele din anul 117, au determinat retragerea din Pannonia a mai 
multor alae între care Ala  os oranoru  (Pannonia Superior)795, Ala  His anoru  
Ca a onu  şi Ala  Tun roru  rontoniana (ultimele două din Pannonia 
Inferior)796. Primele două unităţi au putut staţiona la Micia, probabil pentru 
apărarea zonei Mureşului, iar ultima a fost dislocată la Vârşeţ şi Pojejena, în locul 
trupelor plecate, în anul 114, în războiul parthic pentru protejarea colţului de sud-
vest al provinciei. Ala  os oranoru  este documentată prin inscripţii, dar Ala  
His anoru  Ca a onu  prin ştampile şi epigrafe, lucru care la prima vedere nu 
înseamnă decât un indiciu al unei staţionări îndelungate în castrul de la Micia797. 

ulci (com. Bata, jud. Arad). În punctul numit Mânăstire  sau Cetate  au 
fost efectuate cercetări arheologice de I. Ferenczi şi M. Barbu, rămase încă inedite 
(1976–1980). Primele cercetări au fost efectuate de F. R mer în anul 1868. 

Amplasamentul castrului la sud de Mureş, la est de satul actual, se află sub 
ruinele unei mânăstiri medievale. În anul 1976, a fost identificată o latură a incintei 

                                                 
789 udea 1997, p. 39; Marcu 2009, p. 144. 
790 udea 1997, p. 39.  
791 Petolescu 2002, p. 97–99 cu toată bibliografia până la aceea dată.  
792 Petolescu 2002, p. 74 cu bibliografia. 
793 AE, 1999, 1352 cf. Petolescu 2002, p. 74, notele 9, 10. 
794 CIL, VI, 175. 
795 AE 1997, 1782; RMD, 86; Petolescu 2002, p. 65, 72. 
796 Petolescu 2002, p. 65, 72. 
797 Vezi în subcapitolul următor. 
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cu val de pământ şi un şanţ de apărare în faţă. În interiorul fortificaţiei au fost 
identificate anumite urme de construcţii798. Sunt menţionate cărămizi cu ştampila 
LEG III G(emina)799. 

ra ul ou (jud. Arad). Un posibil castru de trupă auxiliară aflat la sud de 
Mureş este presupus datorită descoperirilor, la diferite etape de timp, a unor ştampile 
tegulare ale legiunii a IIII-a lavia elix (LEG.IIII. . )800 şi ale legiunii a III a 
Gemina (LEG III G) simple sau în asociere cu antroponime, precum Aurelius 
Demeter801.  

la o a (jud. Arad), la nor  e Mure  în locul numit „Dealul Cetăţii” sau 
„Dealul Carierei”, au apărut mai multe cărămizi ştampilate ale legiunii a a 
Gemina, în forma lor simplă, doar cu numele unităţii  Un singur fragment nelizibil 
al legiunii a III Gemina cu antroponim şi mai multe ştampile ale lui co ors  Fl  
Commagenorum l-au determinat pe P. gel să considere că la baza complexului 
medieval a putut exista o construcţie romană sub forma unei mici fortificaţii802 de 
unde poate proveni materialul arheologic. Siguranţa deplină asupra existenţei unui 
nivel nu există încă, materialul de construcţie putând fi adus în evul mediu.  

nnicolaul are (oraş. Sânnicolau Mare, jud. Timiş). La sud de Mureş, în 
trei locaţii: punctele „Cărămidărie” şi „Selişte” şi la vest de acesta, s-au descoperit 
mai multe materiale romane, între care şi ştampile ale legiunii a III Gemina803, 
însoţite cu antroponime precum: Aurelius nt imus, Aurelius Go es804.  

Periam (jud. Timiş) Din descoperiri mai vechi provine o ştampila . SI G 
(ularium)805. Din colecţia uchs, achiziţionată de Muzeul Banatului, provin alte 
două tegule ale legiunii a III-a Gemina cu antroponime806. Ele au fost descoperite 
lângă cursul vechi al râului Mureş (numit şi Mureşul Bătrân). 

ena  (com. Cenad jud. Timiş) probabil a existat o fortificaţie romană, 
judecând după numărul mare de ştampile ale legiunii a III-a Gemina realizate în 
cartuş simplu sau asociate cu un antroponim, ca de pildă: Anneus aturninus, Aurelius 

nt imus, Flavius Martinus, Vl ius Fronto807. iind numai ştampile ale legiunii  
a III Gemina eledovedesc staţionarea, poate, a unui detaşament de legiune în 
acest sector al râului, la sud de Mureşul Bătrân.  

Part iscum (Szeged, Ungaria) se presupune existenţa aici a unei staţii de 
drum romane la vest de Tisa, asociată cu un oficiu vamal aflat sub oraşul modern 
de astăzi, în locul numit „Cetate”. u s-au făcut cercetări808. Urmele romane s-ar 
                                                 

798 IDR, III, 1, 244; Gudea 1997, 23.  
799 CIL, III, 8065, 21  IDR, III, 1, 242. 
800 IDR, III, 1, 242. 
801 Gudea 1997, p. 23. 
802 gel 1996, p. 73–75 
803 IDR, III, 1, p. 243–244. 
804 Gudea 1997, p. 23–24. 
805 IDR, III, 1, 243. 
806 Piesele aflate în colecţia. Muzeului Banatului Timişoara. 
807 IDR, III, 1, p. 247–249. 
808 Gudea 1997, p. 25; IDR, III, 1, 281 privind o staţie a oficiului vamal.  
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în urma căreia podeaua se sprijinea pe iloni construiţi din piatră şi cărămidă. 
Poziţia acestui orreu  este anacronică faţă de locul ocupat în mod obişnuit în 
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os oranoru  (temporar), Ala  His anoru  Ca a onu  Co ors  lavia 
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789 udea 1997, p. 39; Marcu 2009, p. 144. 
790 udea 1997, p. 39.  
791 Petolescu 2002, p. 97–99 cu toată bibliografia până la aceea dată.  
792 Petolescu 2002, p. 74 cu bibliografia. 
793 AE, 1999, 1352 cf. Petolescu 2002, p. 74, notele 9, 10. 
794 CIL, VI, 175. 
795 AE 1997, 1782; RMD, 86; Petolescu 2002, p. 65, 72. 
796 Petolescu 2002, p. 65, 72. 
797 Vezi în subcapitolul următor. 
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afla sub fortificaţia medievală809. Autorul descrie mai multe piese de factură romană: 
un cap de la o statuie şi o cărămidă cu ştampila IMP atribuită unei oficine imperiale 
databilă în timpul lui Antoninus Pius.  

Sistemul de apărare dezvoltat pe cele patru căi de comunicaţie reprezintă doar 
un segment al organizării defensive în sectorul de sud-vest al Daciei. Lipsa unor 
cercetări sistematice şi de anvergură în fiecare fortificaţie romană în parte, ridică 
multe probleme de interpretare a modului de funcţionare a acestui sistem. Toate 
dificultăţile constatate aproape la fiecare castru creează impresia unui sistem 
defensiv extrem labil în faţa unor posibile atacuri barbare. Astfel, organizat, în 
principal, cel puţin după anul 118, sistemul de apărare s-a bazat pe castrele de la 
Vărădia, Berzobia pe linia exterioară, apoi, în interior pe castrele de la rşova, 
Mehadia şi pe centrul militar de la Tibiscum, iar pe linia Mureşului pe castrul mare 
de la Micia. Apărarea malului de nord al liniei fluviului Dunărea a fost combinată 
cu cea de pe malul de sud, creând o corespondenţa viabilă de supraveghere a 
navigaţiei civile. 

umărul mic de trupe, multe dislocate, a determinat organizarea pe alte 
principii a apărării provinciei în acest sector, întrucât linia defensivă de vest delimita 
zona colinară a sectorului; probabil că aici ea a fost dublată cu un alt element 
defensiv format de ri ul val i an , care urmează îndeaproape linia de castre 
ajungând până la Mureş, înglobând aici castrele de la Micia şi Bulci, dispuse pe 
malul de sud al Mureşului. 

Acest lucru se impunea întrucât teritoriul aflat la vest era format din câmpia 
joasă a Banatului, care înainta înspre zona mlăştinoasă din faţa Tisei. Râul, prin 
cursul său sinuos, avea înspre est o zonă întinsă de mlaştini care au existat până în 
secolul al VIII-lea, când au avut loc mari amenajări făcute de austrieci. Dar, în 
antichitate, acest lucru a reprezentat un fapt real descris, la mijlocul secolului IV, 
de Ammianus Marcellinus care menţiona faptul că nu putea fi trecută cu uşurinţă, 
decât de cunoscători810. Probabil că, în secolele II–III situaţia era similară şi 
existenţa acestei fâşii mlăştinoase de teren era cunoscută ca atare. 

V I I -V I I

Un sistem defensiv al provinciei trebuia să ţină cont de o astfel de situaţie 
geografică pentru a găsi soluţia cea mai potrivită, prin care să evite terenul 
mlăştinos. 
                                                 

809 Lakatos 1964–1965, p. 65–81. 
810 Amm. Marcellinus, VII, 13, 2 ...C ci Part iscus str bate de a cur e i ul acest teritoriu 

i se vars  n stru. Cu  e un r u care cur e re ede  sc ld nd ntinderi lun i i late i nc i ndu le 
a roa e de v rsare reun  cu albia anubiului ca ntr un ad ost  a ra e locuitori de atacurile 
ro anilor  erindu i totodat  i de incursiunile barbare. n are arte ntul este aici u ed i 
e us rev rs rilor celor dou  a e  l tinos i aco erit de s lcii. e aceea este accesibil nu ai 
cunosc torilor. Pe l n  acestea i luviul a r it ntul  c nd o insul  a roa e de ura 
r ului Part iscus... ; vezi şi Benea 1996, passim. 
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n atare situaţie, singura soluţie pentru a putea supraveghea şi controla 
teritoriul în discuţie era organizarea unui sistem de apărare dispus în faţa zonelor 
afectate de mlaştină.  

Aliniamentul defensiv e era a Tibis  era amplasat la marginea liniei 
colinare a Banatului antic, după care urma câmpia joasă, încă neinundabilă. Acest 
teren trebuia dublat şi cu alte amenajări care să evidenţieze frontiera provinciei 
romane, care la fel ca în alte zone ale Imperiului, putea fi un val dublat cu şanţ. La 
acestea se adăuga folosirea unor aşezări locale interesate prin relaţii de alianţă, 
drept e p ora ores  pentru a nu permite pătrunderea spre Tisa a unui inamic barbar 
venit din teritoriul dintre Tisa şi Dunăre. 

ntregul sector de sud-vest al Daciei este traversat de traseul a o a ri 
care pornesc de la Dunăre spre nord până la Mureş, cel dispus mai spre vest trecând 
şi dincolo râu, continuând spre nord811. La vest de acest sistem, apare un a  rei ea
se e  în jumătatea de nord a Banatului pe l a el a ur r ea

o o rp e e u , cu o orientare nord-est sud, sud-vest812. Un a
pa r ea se e  a fost construit la vest de precedentul. El începe de la e e  şi 
continua spre nord până aproape de Mureş. Un ultim segment, a i i ea, apare de 
la a e  pre er a , închizând accesul dinspre câmpia joasă din faţa Tisei813. 
Cercetări asupra valurilor au fost efectuate pe teritoriul Serbiei şi al Ungariei, unde 
s-au întreprins sondaje în mai multe locuri, ele evidenţiind mai multe datări tocmai 
din lipsa unor săpături sistematice. ntre multele opinii privind datarea acestor 
sisteme defensive există o părere cvasiunanimă, care le datează în epoca romană 
târzie814. S. Soproni a demonstrat că structura de construcţie a primelor două valuri 
mari este romană, atribuind-o lui Constantin cel Mare şi considerând posibil anul 
332 ca dată a ridicării acestor elemente defensive815.  

A. M csy aprecia ridicarea lor încă din timpul lui Diocleţian816, iar mai nou, 
Szolt Visy consideră acest sistem de valuri cu şanţuri o demarcaţie între sarmaţi şi 
germanici şi controlul roman, funcţionarea lor fiind apreciată până în anii 374–
375817. Perioada de construcţie a ambelor valuri s-a făcut într-un interval care nu 
poate fi prea bine precizat818. 

er e ri e ere  de-a lungul valurilor de pe teritoriul Banatului au fost 
întreprinse la sfârşitul veacului al XIX-lea – începutul celui următor, de către  
                                                 

811 Vezi şi capitolul nostru precedent. 
812 Micle et alii 2011, p. 70–71. 
813 Borza 1942, p. 375–393. 
814 Soproni 1978, p. 113–123; Soproni 1984, p. 13–17; Garam, Patay, Soproni 1983 cu 

bibliografia până la aceea dată. Lucrările mai recente nu se detaşează de datările propuse. u am luat 
în discuţie opiniile care datează acest sistem defensiv în epocile mai noi. 

815 Garam, Patay, Soproni 1983, passim. 
816 Visy 2009, p. 115–118. 
817 Visy 2009, p. 119. Studiul respectiv se ocupa în principal de graniţa romană în sectorul de 

sud-vest a Daciei stabilită de autor, pe linia Lederata–Tibiscum, după care în anul 117/118 aceasta a 
fost abandonată.  

818 Visy 2009, p. 119. 
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811 Vezi şi capitolul nostru precedent. 
812 Micle et alii 2011, p. 70–71. 
813 Borza 1942, p. 375–393. 
814 Soproni 1978, p. 113–123; Soproni 1984, p. 13–17; Garam, Patay, Soproni 1983 cu 

bibliografia până la aceea dată. Lucrările mai recente nu se detaşează de datările propuse. u am luat 
în discuţie opiniile care datează acest sistem defensiv în epocile mai noi. 

815 Garam, Patay, Soproni 1983, passim. 
816 Visy 2009, p. 115–118. 
817 Visy 2009, p. 119. Studiul respectiv se ocupa în principal de graniţa romană în sectorul de 

sud-vest a Daciei stabilită de autor, pe linia Lederata–Tibiscum, după care în anul 117/118 aceasta a 
fost abandonată.  

818 Visy 2009, p. 119. 
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. Tegl s819, parţial şi de Felix Milleker820, A. Cucu821, ischer822 şi au fost reluate 
apoi, de botanistul Al. Borza823. Toţi consideră valurile un sistem defensiv roman 
folosit, ca graniţă a provinciei romane, fie în secolele II–III, fie de dată mai târzie, 
din secolul IV824. Subiectul a atras de timpuriu şi atenţia unor specialişti din Ungaria şi 
Serbia de astăzi825. 

Pe teritoriul românesc, respectiv al Banatului modern, nu s-au întreprins cercetări 
arheologice sistematice sau sondaje de anvergură care să urmărească traseele, dar 
mai ales structura internă cu val şi şanţ. Încă nu au fost identificate eventuale 
amenajări pe val ca şi fortificaţii pe cele două valuri mari şi nici pe cele trei 
segmente mici. Sunt de menţionat unele noi cercetări de teren efectuate de o echipa 
a Universităţii de Vest din Timişoara condusă de D. Micle. Ca de obicei, în cazul 
discuţiei asupra cronologiei valurilor, ele au fost atribuite epocii constantiniene, 
epocii romane târzii, ca un lucru ferm stabilit. Doar pe  i n, la intervale 
mari de timp, au fost executate două sondaje care pot oferi o bază de discuţie. 

Un prim sondaj a fost efectuat cu mult timp în urmă pe al l me ia  la 
Covăsânţ (jud. Arad) de către E. D rner şi Vasile Boroneaţ826. Tot în anul 1968,  
F. Medeleţ şi V.L. Ianoşev au efectuat un mic sondaj în acest val, la nord de satul 
Pişchia (jud. Timiş)827. 

Alte cercetări sistematice au fost urmate după câteva decenii, în anul 2004, cu 
ocazia construirii centurii oraşului Timişoara. Lucrările au impus executarea unui 
sondaj arheologic de salvare efectuat în punctul Dumbrăviţa . Rezultatele parţiale 
din această săpătură de salvare ne-au determinat să reluăm, de fapt, întreaga 
discuţie privitoare la frontierele provinciei Dacia în acest sector828. În anul 2010, a 
avut loc o nouă investigaţie arheologică efectuată de . Bozu, Flaviu Bozu, la nord 
de satul iarmata, pe autostrada Arad–Timişoara829. 

Din punct de vedere geografic şi istoric: amplasamentul şi traseul acestor 
valuri aparţin mai multor perioade istorice, afirmaţie bazată în principal pe modul 
de realizare a şanţurilor, pe de o parte şi a valului, pe de altă parte.  
                                                 

819 Tegl s 1904, p. 167–208 ( o  i i). 
820 Milleker 1899, p. 96–97. 
821 Cucu 1927, p. 8. 
822 ischer 1934, p. 3. 
823 Borza 1942, p. 375; Borza 1943, p. 99, fig. 30. 
824 Benea 2008, p. 27–47. 
825 Recent vezi Micle, Măruia, Cântar, T r k- ance 2011, p. 58–81, în studiul lor numerotează 

valurile de la Vest spre Est astfel: I, II, III (ultimul fiind cel mai apropiat de linia defensivă Lederata–
Tibiscum. Este prezentată o detaliată descriere a principalelor cercetări de teren efectuată pe teritoriul 
românesc asupra valurilor din Banat. 

826 Vezi mai jos. 
827 Micle et alii 2011, p. 75. 
828  problemă o reprezintă şi faptul că lucrările întreprinse pentru redactarea unui C us de  

misc e Funde n a a icum din Banat impune cu acuitate analiza acestui sistem defensiv pentru 
a stabili perimetrul efectiv de cercetare.  

829 Micle et al. 2011, p. 75: Bozu, Bozu 2014, p. 9–26. 
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Este posibilă în acest moment o departajare cronologică între aceste două 
sisteme defensive  

Cum menţionam mai sus, cercetările întreprinse până acum în Ungaria şi 
Serbia au adus argumente importante în atribuirea acestor sisteme defensive ca 
având o structură romană. În majoritatea cazurilor, literatura de specialitate atribuie 
datarea şi atribuirea lor epocii constantiniene, deci secolului IV.  

Sistemul defensiv se compune, de regulă, dintr-un val având dispus pe ambele 
laturi câte unul sau mai multe an uri. În prezent, existenţa a două şanţuri pe 
ambele laturi ale unui val este deformată în bună măsură de situaţia uneori vizibilă 
la suprafaţa terenului mult aplatizat faţă de antichitate. Lipsa unor sondaje de mai 
mare amploare întreprinse de-a lungul acestor sisteme de fortificaţii poate produce 
confuzii din cel puţin un punct de vedere şi anume existenţa, fie la vest, fie la est de 
val, a unui drum care permitea accesul la val şi în eventualele puncte fortificate 
neconstatate încă pe teren (din lipsa unor săpături sistematice pe valuri). O analogie 
în acest sens o oferă valul lui Antoninus Pius din Britannia sau la cel din sudul 
Dobrogei tot din timpul aceluiaşi împărat, ca să nu cităm decât valurile cu palisadă 
de lemn. 

rimul sistem defensi  format din al i anţ (în opinia noastră – cel mai 
estic aproape lipit de aliniamentul ederata ibiscum) porneşte de la Dunăre, 
din dreptul localităţii Banatska Palanka, înaintează spre nord, paralel cu linia 
Lederata–Berzobis (prin localităţile de azi amul Mic, amul Mare, Butin, Berecuţa, 
Birda, Stamora Română, Sacoşul Turcesc, Ianova, Bencecu de Sus, Remetea Mică) 
şi, se opreşte pe râul Mureş, în apropierea localităţii moderne eudorf. 

Pe traseul acestui val, nici pe teritoriul românesc, dar nici pe cel al Serbiei nu 
au fost întreprinse, până acum nici un fel de săpături arheologice. Implicit, nu 
deţinem nici un fel de date cronologice precise. Valul este amplasat chiar în faţa 
liniei defensive Lederata–Tibiscum şi apare dependent de aceasta. Pe traseul 
acestei fortificaţii la noi nu au fost întreprinse până acum cercetări arheologice sub 
formă de sondaje, decât anumite cercetări de teren. 

La vest de acest val, pornind tot de la Dunăre este un al doilea sistem 
defensi  format din al i anţ. El este amplasat la o distanţă mică, de primul val, 
circa 18–25 km. spre vest (fig. 22).  

Sistemul defensiv porneşte din punctul Cuvin, merge până la Alibunar (cu o 
întrerupere în zona mlăştinoasă), Vârşeţ, de unde continuă pe teritoriul românesc la 
Pădureni, Timişoara, Cerneteaz, Pişchia, ibiş, depăşind râul Mureş şi continuând 
până la Sâmbăteni, Covăsânţ etc. Pe traseul acestui sistem defensiv median de pe 
teritoriul Banatului s-au efectuat mai multe sondaje arheologice, este adevărat la 
intervale mari de timp şi recent încă unul pe traseul autostrăzii Timişoara–Arad (ale 
cărui rezultate sunt în parte încă inedite).  

a  Cercetările întreprinse în punctul o s nţ (jud. Arad) au stabilit existenţa 
unui val (lat la baza de 12,60 m) cu trei şanţuri în forma de  îndreptate spre est, 
dispuse la distanţe relativ egale cu o lăţime de 5–6 m şi o adâncime 1,70–2,80 m. 
Adâncimea se accentuează la fiecare şanţ de la val spre vest, după cum urmează: 
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apoi, de botanistul Al. Borza823. Toţi consideră valurile un sistem defensiv roman 
folosit, ca graniţă a provinciei romane, fie în secolele II–III, fie de dată mai târzie, 
din secolul IV824. Subiectul a atras de timpuriu şi atenţia unor specialişti din Ungaria şi 
Serbia de astăzi825. 

Pe teritoriul românesc, respectiv al Banatului modern, nu s-au întreprins cercetări 
arheologice sistematice sau sondaje de anvergură care să urmărească traseele, dar 
mai ales structura internă cu val şi şanţ. Încă nu au fost identificate eventuale 
amenajări pe val ca şi fortificaţii pe cele două valuri mari şi nici pe cele trei 
segmente mici. Sunt de menţionat unele noi cercetări de teren efectuate de o echipa 
a Universităţii de Vest din Timişoara condusă de D. Micle. Ca de obicei, în cazul 
discuţiei asupra cronologiei valurilor, ele au fost atribuite epocii constantiniene, 
epocii romane târzii, ca un lucru ferm stabilit. Doar pe  i n, la intervale 
mari de timp, au fost executate două sondaje care pot oferi o bază de discuţie. 

Un prim sondaj a fost efectuat cu mult timp în urmă pe al l me ia  la 
Covăsânţ (jud. Arad) de către E. D rner şi Vasile Boroneaţ826. Tot în anul 1968,  
F. Medeleţ şi V.L. Ianoşev au efectuat un mic sondaj în acest val, la nord de satul 
Pişchia (jud. Timiş)827. 

Alte cercetări sistematice au fost urmate după câteva decenii, în anul 2004, cu 
ocazia construirii centurii oraşului Timişoara. Lucrările au impus executarea unui 
sondaj arheologic de salvare efectuat în punctul Dumbrăviţa . Rezultatele parţiale 
din această săpătură de salvare ne-au determinat să reluăm, de fapt, întreaga 
discuţie privitoare la frontierele provinciei Dacia în acest sector828. În anul 2010, a 
avut loc o nouă investigaţie arheologică efectuată de . Bozu, Flaviu Bozu, la nord 
de satul iarmata, pe autostrada Arad–Timişoara829. 

Din punct de vedere geografic şi istoric: amplasamentul şi traseul acestor 
valuri aparţin mai multor perioade istorice, afirmaţie bazată în principal pe modul 
de realizare a şanţurilor, pe de o parte şi a valului, pe de altă parte.  
                                                 

819 Tegl s 1904, p. 167–208 ( o  i i). 
820 Milleker 1899, p. 96–97. 
821 Cucu 1927, p. 8. 
822 ischer 1934, p. 3. 
823 Borza 1942, p. 375; Borza 1943, p. 99, fig. 30. 
824 Benea 2008, p. 27–47. 
825 Recent vezi Micle, Măruia, Cântar, T r k- ance 2011, p. 58–81, în studiul lor numerotează 

valurile de la Vest spre Est astfel: I, II, III (ultimul fiind cel mai apropiat de linia defensivă Lederata–
Tibiscum. Este prezentată o detaliată descriere a principalelor cercetări de teren efectuată pe teritoriul 
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827 Micle et alii 2011, p. 75. 
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829 Micle et al. 2011, p. 75: Bozu, Bozu 2014, p. 9–26. 
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1,70 m, 2,60 m şi 2,80 m830. Pământul scos din şanţuri a fost utilizat pentru 
realizarea unor amenajări defensive care să îngreuneze accesul la şanţuri. Ele nu 
reprezintă decât avanpostul valului principal deci nu sunt alte valuri cu şanţuri, 
cum au crezut autorii săpăturilor. Alte două şanţuri în formă i  închid acest sistem 
la est (după cele 3 şanţuri de formă trapezoidală) şi la est de val. Acest sistem cu 
şanţuri în formă de ic pare să nu fie contemporan prin maniera de construcţie831.  

anţurile trapezoidale, ca formă, sunt obişnuite în lumea romană şi par a fi în 
cazul de faţă cele mai timpurii. Umplutura lor nu a fost precizată stratigrafic, astfel 
încât nu se pot face observaţii asupra ceramicii care nu a fost prezentată decât parţial. 

În schimb, cu ocazia construirii valului la bază, a fost distrus un complex de 
locuire, în care s-a găsit ceramica acic  l crat  c  m a, databilă în secolul 
I p. Chr.832 asociat  c  ceramic  ce ie fi , cu forme de fructieră, care de regulă 
nu depăşesc din punct de vedere cronologic secolul I p. Chr., o fusaiolă, şi o cană 
cu toartă. Acest inventar a fost considerat un termi s post em pentru construirea 
a valului. Prin cele două tipuri ceramice, complexul se datează în secolul I p. Chr. 

. oredt credea, tocmai pe baza datării unor forme ceramice în această perioadă, 
că ridicarea sistemului defensiv a avut loc în epoca dacică sau că acest lucru a putut 
avea loc, chiar ulterior, în secolele II–III, sau doar în secolul IV, cum se atribuie,  
de obicei833. 

În umplutura şanţurilor s-ar fi descoperit alături de ceramica mai sus menţionată 
şi ceramică neagră lustruită, databilă în secolul IV p. Chr., ceea ce, în opinia 
autorilor şi a lui . oredt separat, a fost apreciat ca un indiciu definitoriu al folosirii 
sistemului defensiv în epoca romană târzie834. Sau dimpotrivă, s-a considerat că 
valul cu şanţuri putea să aparţină cu totul secolului IV, cu o refacere ulterioară. 
După cum se observă, atribuirea unei epoci sau alteia se face cu mare uşurinţă, 
lipsind de fapt indicii ferme de datare. 

Mai multe argumente se ridică împotriva acestui lucru: 
• anţurile de formă trapezoidală cu fundul plat sunt denumite de obicei 

n i p ni . Ele sunt tipice sistemului defensiv roman timpuriu. 
• Cele două şanţuri în formă de i  care închid sistemul defensiv spre est (IV) 

şi vest (V) au o amenajare în fundul şanţului cu urme de gropi de pari ca elemente 
suplimentare defensive, modalitate utilizată cu deosebire pentru fortificaţiile romane.  

• anţul în formă de i  de pe latura de vest, avea un caracter defensiv, iar 
şanţul de pe latura de est putea avea rostul de drenaj. Sistemul apare identic cu cel 
utilizat la valul lui Antoninus Pius din Britannia. 

În această situaţie, putem considera că valul de la Covăşânţ are o structură de 
factură romană. Despre modul de ridicare a valului nu deţinem informaţii, întrucât 
                                                 

830 D rner, Boroneanţ 1968, p. 7–16; Benea 2008, p. 36–51. 
831 D rner, Boroneanţ 1968, p. 7–16. 
832 D rner, Boroneanţ 1968, fig. 3–5. 
833 oredt 1965, p. 725–730 În anul 1974, revine asupra acestei supoziţii şi susţine posibilitatea 

unei datări într-un timp larg cuprins între secolele I–IV.  
834 oredt 1965, p. 725–730. 
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era distrus până aproape la bază fiind păstrată o porţiune mică din grosimea sa. Nu 
avem elemente certe de datare decât ost secolul I sau poate secolul II p. Chr.  

b  Un mic sondaj a fost întreprins în anul 1968, de către Fl. Medeleţ la 
işc ia (jud. Timiş), la 4 m nord-vest de sat, unde a fost secţionat şanţul din faţa 

valului păstrat până la înălţimea de 2,00 m835. 
c  În anul 2004, au fost efectuate săpături arheologice de salvare, pe un al 

doilea segment al sistemului defensiv, în punctul Dumbrăvi a, din apropiere de 
Timişoara, care aduce în discuţie alte elemente ce trebuie luate în considerare într-o 
încercare de atribuire şi datare. Au fost trasate: o secţiune: A (42  2 m); suprafaţa  
(28  11 m), o secţiunea  (51  2 m)836. Stratigrafia era următoarea:  0,00–0,30 m 
humus vegetal răvăşit de lucrările agricole;  0,30–0,60 m strat de pământ  
brun-roşcat fără urme arheologice;  0,60 m strat de lut galben cu concreţiuni 
calcaroase837 (fig. 22). 

alul era distrus până aproape de bază, din care se păstra o fâşie groasă de  
10 cm. Înspre panta de vest a valului a fost observată o amprentă concavă 
provenind de la o bârnă despicată pe lungime (lungă de 8,40 m poate a unei structuri de 
palisadă. O groapă de stâlp verticală era înfiptă în această structură, ceea ce 
argumentează existenţa unei întărituri cu palisadă de lemn838. 

anţurile e a rare: spre vest se păstrează un şanţ de apărare în formă de  
cu o latură abruptă spre val şi cu o pantă lină mai lungă spre vest. Tipologic, acesta 
este asemănător celui aferent castrelor romane. Având în vedere poziţia secţiunilor 
determinată de traseul şoselei în discuţie în secţiunea A, lăţimea şanţului este 
diferită de 4,57 m (între metri 20,70 şi 15, 13 m), pe când în secţiunea  lăţimea 
este de 6,93 m (respectiv între metri 19,46 şi 26,39 m). Adâncimea şanţurilor 
atinge 2,55 m. La 8,85 m spre vest, apare un al doilea şanţ lat până la 2,00 m, în 
formă de U839. 

anţul de pe latura de est tot în formă de  avea o lăţime între 6,00–7,05 m 
iar adâncimea de 3,49 m840. În partea sa de est, un al doilea şanţ a distrus panta sa 
exterioară (el aparţine unor amenajări contemporane). Se constată, că acest şanţ de 
pe latura de est este mai adânc şi a distrus o amenajare anterioară sesizabilă în profil. 

Lentilele de umplere din ambele şanţuri apar similare ca structură, cu diferenţa că 
în cel de pe latura de est apare un nivel de umplere în plus. În umplutura şanţurilor 
nu a fost descoperit nici un fel de inventar arheologic, ceea ce îngreunează o 
posibilitate de încadrare cronologică. 

În concluzie, cercetările au evidenţiat existenţa unui val de pământ având la 
bază o structura e alisa  in ârne e lemn, ori ontal  i vertical . Amplasarea 
                                                 

835 Bozu, Bozu 2014, p. 9–26, nota 14, ultima publicare unde se menţionează un sistem defensiv 
format din trei şanţuri succesive. Nu este precizată orientarea.  

836 Draşoveanu et al. 2004, p. 7–8.  
837 Draşoveanu et al. 2004, p. 8. 
838 Benea, Micle, tefănescu 2004, p. 19–20; Benea 2008, p. 39–45. 
839 Draşoveanu et al. 2004, p. 10. 
840 Draşoveanu et al. 2004, p. 10. 



 162

1,70 m, 2,60 m şi 2,80 m830. Pământul scos din şanţuri a fost utilizat pentru 
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După cum se observă, atribuirea unei epoci sau alteia se face cu mare uşurinţă, 
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830 D rner, Boroneanţ 1968, p. 7–16; Benea 2008, p. 36–51. 
831 D rner, Boroneanţ 1968, p. 7–16. 
832 D rner, Boroneanţ 1968, fig. 3–5. 
833 oredt 1965, p. 725–730 În anul 1974, revine asupra acestei supoziţii şi susţine posibilitatea 

unei datări într-un timp larg cuprins între secolele I–IV.  
834 oredt 1965, p. 725–730. 
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era distrus până aproape la bază fiind păstrată o porţiune mică din grosimea sa. Nu 
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835 Bozu, Bozu 2014, p. 9–26, nota 14, ultima publicare unde se menţionează un sistem defensiv 
format din trei şanţuri succesive. Nu este precizată orientarea.  

836 Draşoveanu et al. 2004, p. 7–8.  
837 Draşoveanu et al. 2004, p. 8. 
838 Benea, Micle, tefănescu 2004, p. 19–20; Benea 2008, p. 39–45. 
839 Draşoveanu et al. 2004, p. 10. 
840 Draşoveanu et al. 2004, p. 10. 
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întăriturii de lemn ns re anta vestic  cea e terioar  a valului, sugerează 
întărirea acesteia spre şanţul principal al sistemului de apărare îndreptat spre 
duşman. Modul său de construire în formă de V cu o pantă abruptă înspre val şi cu 
cea exterioară oblică este tipică lumii romane a Principatului. Al doilea şanţ aflat în 
faţă, la 8,85 m, era complementar acestui sistem. 

Pe latura de est, şanţul de apărare mai lat şi mai adânc, în formă de ic, a fost 
distrus parţial de un şanţ antiaerian din timpul celui de al doilea război, care a 
distrus o amenajare antică anterioară. 

Deci, am avea de a face cu un val flancat cu două şanţuri, cu o ossa pe latura 
de vest, dublată de un al doilea şanţ aflat la cca. 8,85 m spre vest. anţul ( ossa) 
aflat spre est, aproximativ de aceleaşi dimensiuni, dar mai adânc, prezintă o 
posibilă refacere modernă. 

Deşi în lumea romană sistemele defensive de acest tip s-au adaptat la condiţiile 
geografice de teren existente şi apar diferite, analogia cea mai apropiată o oferă 
valul are de nt din Dobrogea, unde se constată o situaţie similară841. În plus, 
aici se constată prezenţa unor castella pe care deocamdată nu le putem menţiona în 
cazul valului median din Dacia. 

 Un ultim sondaj a fost efectuat la km 44,800, pe autostrada Arad–
Timişoara (la 13 km de ultimul oraş şi 9 km de Dumbrăviţa)842. Cercetările întreprinse 
pe traseul autostrăzii au constat din mai multe secţiuni care au secţionat valul  
(fig. 23). Rezultatele preliminare menţionate de autori săpăturilor ar fi următoarele:  

Au fost constatate mai multe nivele de umplere: 
• 1, 0,00–0,40 m humus vegetal;  
• 2. 0,40–0,90 m nivel de locuire antic;  
• 3. 0,90–1,20 m strat steril din punct de vedere arheologic. 
Elementele defensive prezintă următoarea situaţie: 
• valul are o lăţime totală de cca. 12,20 m (între M. 7,90–19,10) şi constă 

dintr-un strat de lut amestecat cu piatră843.  
• au fost identificate mai multe şanţuri din care: an ul nr.  spre  avea 

lăţimea de 3,60–4,00 m şi adâncime de 2,50–2,80 m fiind în formă de V; şanţul nr. 2 
spre  aflat la 6 m în faţa şanţului precedent avea o lăţime de 5,80 m şi o 
adâncime de 2,20 m tot în formă de V844; an ul nr. , săpat după construirea valului la 
baza lui, cu un singur nivel de umplere pare să reprezinte de fapt, şanţul de 
amenajare a palisadei845. anţul  avea o lăţime de 1,50 m şi o adâncime de 0,65 m 
şi se află pe panta exterioară a valului. Un şanţ nr.  la vest de val avea lăţimea de 
5,00 m. În nivelurile de umplere sunt puţine fragmente ceramice databile în 
                                                 

841 Ultima publicare la Bogdan Cătăniciu 2006, p. 407–427. 
842 Cercetările au fost efectuate de către vidiu şi Flaviu Bozu (Muzeul Reşiţa) şi prezentate 

public la sesiunea anulă a Muzeului Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin din noiembrie 2010 
(Bozu, Bozu 2014, p. 9–25; vezi publicarea unor informaţii şi la Micle et al. 2011, p. 77–78. 

843 Micle et al. 2011, p. 77 menţionează o lăţime de 8,50 m şi o înălţime păstrată de 0,60 m. 
844 Micle et al. 2011, p. 77. Se menţionează o lăţime de 5,20–5,50 m tot în formă de V. 
845 Comunicarea lui vidiu Bozu şi Flaviu Bozu de la Drobeta Turnu Severin. 
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secolele IV–VI p. Chr.846. Nu se menţionează alte elemente de datare. Nu au fost 
descoperite alte urme de fortificaţie. 

Cele patru sondaje efectuate la Covăsânţ, Pişchia, Dumbrăviţa şi Giarmata au 
elemente comune847, dar şi particularităţi, deşi sunt amplasate pe acelaşi val. 
Comună este aproximativ lăţimea valului în cea mai mare parte aplatizat (datorită 
lucrărilor agricole curente), anţurile în formă de ic. Trebuie de asemenea făcută 
observaţia că în segmentul dezvelit de la Dumbrăviţa există elemente de palisadă 
prin amprenta de bârna dispusă longitudinal şi o alta bârnă verticală. Mult mai 
concludent apare în ultimul sondaj de la m 44,800 locul palisadei pe panta exterioară 
a valului, unde canalul săpat în val pentru fixarea palisadei a fost interpretat iniţial 
ca şanţ de apărare. Prezenţa urmelor de palisadă din lemn pe panta exterioară a 
valului, amplasată spre vest, dovedeşte în chip evident ca sistemul defensiv al 
valului era orientat spre vest şi nu spre est cum se crede  Maniera de construcţie 
este evident romană, cunoscută epocii Principatului, prezentă la orice fortificaţie 
de acest fel. 

În acest caz, ar însemna că linia defensivă Lederata–Tibiscum s-a menţinut 
într-o formă sau alta, adică printr-o fortificaţie sau mai multe de pe acest sector, 
care au existat asigurând prezenţa unor efective militare de supraveghere. În sfârşit, 
ar trebui să presupunem că, poate, la Cuvin trebuie să fi existat o fortificaţie 
romană, care apăra zona, din care pornea efectiv valul roman848. 

Lucrări similare de creare a unui limes în faţa Dunării în ar aricum într-o 
zonă terestră se constată în cazul limesului retic în faţa Dunării, iniţiate destul de 
timpuriu (se pare, încă din timpul lui Domiţian, dar concludent din cea a lui Traian) 
în ideea de unificare a terminalului limesului ermania superior de pe râul Nec ar cu 
cel al aetiei, avansat în teren faţă de linia Dunării idee care s-a dezvoltat în timp. 
Cronologic, această formă de apărare s-a conturat în timp, între domniile lui Traian-
Antoninus Pius, după cum a demonstrat recent C.S. Sommer849. În acest caz, linia 
defensivă a valului în ar aricum a avansat faţă de linia de castre de pe Dunăre. 

voluţia fortificării valului a cunoscut patru mari etape de la valul de pământ 
simplu, întărit apoi cu gar , alisa , turnuri e o servaţie in lemn, ulterior re cute 
cu i  e iatr 850. O serie de fortificaţii mici sub formă de burguri au întărit cu 
timpul acest sistem de fortificaţie lineară din val cu şanţuri în faţă (spre nord deci), 
care a fost avansat pe linia Bobingen–Gunzenhausen– ining851. Modul de organizare a 
sistemului defensiv roman în faţa Raetiei se încadrează într-o suită largă de măsuri 
efectuate de autorităţile romane în vederea apărării provinciilor din zona europeană 
a Imperiului Roman. Poate, iniţiate chiar cu ocazia pregătirilor pentru războaiele cu 
dacii, ele au devenit evidente odată cu domnia lui Antoninus Pius, undeva în jurul 
                                                 

846Micle et al. 2011, p. 77; Bozu, Bozu 2014, p. 9–26.  
847 Nu ne putem referi la sondajul de la Pişchia ne având nici imagine. 
848 or evi  1996, passim. 
849 Sommer 2011, p. 137–180. 
850 Sommer 2011, p. 138–140. 
851 Sommer 2011, p. 175. 
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valul are de nt din Dobrogea, unde se constată o situaţie similară841. În plus, 
aici se constată prezenţa unor castella pe care deocamdată nu le putem menţiona în 
cazul valului median din Dacia. 

 Un ultim sondaj a fost efectuat la km 44,800, pe autostrada Arad–
Timişoara (la 13 km de ultimul oraş şi 9 km de Dumbrăviţa)842. Cercetările întreprinse 
pe traseul autostrăzii au constat din mai multe secţiuni care au secţionat valul  
(fig. 23). Rezultatele preliminare menţionate de autori săpăturilor ar fi următoarele:  

Au fost constatate mai multe nivele de umplere: 
• 1, 0,00–0,40 m humus vegetal;  
• 2. 0,40–0,90 m nivel de locuire antic;  
• 3. 0,90–1,20 m strat steril din punct de vedere arheologic. 
Elementele defensive prezintă următoarea situaţie: 
• valul are o lăţime totală de cca. 12,20 m (între M. 7,90–19,10) şi constă 

dintr-un strat de lut amestecat cu piatră843.  
• au fost identificate mai multe şanţuri din care: an ul nr.  spre  avea 

lăţimea de 3,60–4,00 m şi adâncime de 2,50–2,80 m fiind în formă de V; şanţul nr. 2 
spre  aflat la 6 m în faţa şanţului precedent avea o lăţime de 5,80 m şi o 
adâncime de 2,20 m tot în formă de V844; an ul nr. , săpat după construirea valului la 
baza lui, cu un singur nivel de umplere pare să reprezinte de fapt, şanţul de 
amenajare a palisadei845. anţul  avea o lăţime de 1,50 m şi o adâncime de 0,65 m 
şi se află pe panta exterioară a valului. Un şanţ nr.  la vest de val avea lăţimea de 
5,00 m. În nivelurile de umplere sunt puţine fragmente ceramice databile în 
                                                 

841 Ultima publicare la Bogdan Cătăniciu 2006, p. 407–427. 
842 Cercetările au fost efectuate de către vidiu şi Flaviu Bozu (Muzeul Reşiţa) şi prezentate 

public la sesiunea anulă a Muzeului Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin din noiembrie 2010 
(Bozu, Bozu 2014, p. 9–25; vezi publicarea unor informaţii şi la Micle et al. 2011, p. 77–78. 

843 Micle et al. 2011, p. 77 menţionează o lăţime de 8,50 m şi o înălţime păstrată de 0,60 m. 
844 Micle et al. 2011, p. 77. Se menţionează o lăţime de 5,20–5,50 m tot în formă de V. 
845 Comunicarea lui vidiu Bozu şi Flaviu Bozu de la Drobeta Turnu Severin. 
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846Micle et al. 2011, p. 77; Bozu, Bozu 2014, p. 9–26.  
847 Nu ne putem referi la sondajul de la Pişchia ne având nici imagine. 
848 or evi  1996, passim. 
849 Sommer 2011, p. 137–180. 
850 Sommer 2011, p. 138–140. 
851 Sommer 2011, p. 175. 
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anului 160. Arheologic, în spaţiul retic acest lucru a putut fi observat mai ales 
dinainte de izbucnirea războaielor marcomanice, când s-au constatat asemenea 
lucrări de întărire a valului cu unele amenajări. 

Situaţia din Raetia este analogă în bună măsură cu ceea ce se întâmplă în sud-
vestul Daciei. Prima etapă în procesul de organizare este    p n   

i i  aproape lipit de aliniamentul Lederata–Tibiscum, care porneşte din 
preajma Dunării până la cursul râului Timiş sugerând controlul roman asupra 
teritoriului în discuţie852. Distanţa mică între linia de castre şi valul de pământ I 
denotă că era apărat de castrele de pe linia i i , dar unde rolul 
principal îl deţinea fortificaţia de Berzobis a legiunii a IIII-a Flavia Felix. Întinderea 
valului doar pe segmentul cuprins între Dunăre şi până la râul Mureş, argumentează 
supoziţia noastră. Ea trebuie să reprezinte forma cea mai timpurie de apărare a 
acestui sector de provincie. Valul de pământ a fost ridicat tocmai pentru a delimita 
spaţiul provinciei de câmpia întinsă, în parte mlăştinoasă, constatată nelocuită la 
aceea dată. Deşi deocamdată lipsesc cercetări arheologice pe acest val datarea sa 
trebuie să fie timpurie, în epoca de început a Daciei Romane. Deosebirea dintre 
fortificaţia lineară din Raetia şi Dacia constă în aceea că linia defensivă de castre 
Lederata–Tibiscum din Dacia şi cea care a existat în Raetia în faţa liniei Dunării, 
prima este mult mai apropiată de val şi şanţ de doar câţiva kilometri, ceea ce nu a 
permis amplasarea unor fortificaţii în acest spaţiu. În orice caz, arheologic ele nu 
au fost identificate până acum. 

  p n   a fost construit la cca. 18–25 km de valul de pământ I 
având aceeaşi orientare sud-nord, dar depăşind linia râului Mureş şi apoi continuând în 
Crişana de unde în faţa nord-vestului Daciei era orientat spre câmpia Pannoniei. 
Cercetările arheologice româneşti sub forma celor 4 sondaje au adus câteva informaţii 
importante pentru înţelegerea acestui de fortificaţii lineare, care se pot rezumativ 
prezenta astfel: 

1  Structura valului constatată apare ca o fortificare cu un al întărit pe ambele 
părţi ale lui cu unul sau mai multe şanţuri (vezi Covăşânţ, iarmata, Dumbrăviţa). 
Dispunerea lor spre est este aleatorie, dar determinată probabil de condiţiile naturale 
din sectorul respectiv.  particularitate o reprezintă cele trei şanţuri în forma de U 
de la Covăsânţ, pentru care nu există decât următoarea explicaţie: ele reprezintă 

 o etapă timpurie pentru care nu avem nici o dovadă  ele au constituit o 
întărire a sistemului de apărare dinspre est, care se încheie cu un şanţ, la fel ca şi 
cel de pe latura de vest. Diferenţierile constatate pe traseul valului median sub 
aspectul numărului de şanţuri, al poziţiei lor la est sau vest de val, cu dimensiuni 
diferite ar putea avea o explicaţie în faptul că fiecare tronson a fost construit în 
medii geografice diferite cu anumite particularităţi ale terenului în antichitate. 
Topografii militari romani au putut folosi aceste elemente în funcţie de necesităţile 
                                                 

852 Am denumit astfel aceste valuri în funcţie de poziţia lor constatată faţă de linia de apărare 
Lederata–Tibiscum. 
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pe care considerau prioritare. De pildă, la Giarmata valul este trasat în preajma unei 
zone mlăştinoase, ceea ce a determinat anumite anexe sub forma celor două şanţuri 
dispuse în spatele valului median853. 

. Valul prezintă la Dumbrăviţa şi la Giarmata ( m 44,800) urme de fortificare 
cu palisadă de lemn. Condiţiile de păstrare a acestor elemente de fortificare sunt 
distruse până aproape la bază şi nu permit realizarea unei departajării a construcţiei 
în sensul existenţei unei prime etape care avea doar un val de pământ şi abia 
ulterior, a avut loc o amenajare a palisadei pe val. 

. ntr-un singur caz, traseul valului suprapune o locuire dacică (Covăsânţ), 
ceea ce constituie un element important pentru datarea fortificaţiei în timpul 
provinciei854.  

. olosirea valului apare îndelungată în timp, lucru dovedit de nivelurile de 
umplere ale şanţurilor, în număr de trei la şanţurile de la Giarmata, Dumbrăviţa855. 
Deocamdată nu avem nici un indiciu că valul era apărat de fortificaţii, dispuse în 
imediata apropiere a valului median. El reprezenta delimitarea hotarelor provinciei 
în acest sector. 

. Construirea acestei fortificaţii lineare în câmpia joasă a Banatului poate fi 
interpretată ca o supraveghere a teritoriului din faţa sa până la Tisa.  

. Există un element complementar, care poate ajuta în atri uirea valurilor  
i  epocii romane a provinciei secolele  i anume pre en a unor a e ri 

dacice n a a valului la o distan a cuprins  ntre  m a a cum era u an a 
n lumea roman , în astfel de situaţii. Asemenea aşezări barbare sunt documentate 

în majoritatea cazurilor în faţa unei linii de frontieră romană liniară.  
Cercetările arheologice efectuate în preajma oraşului Timişoara, în zonele 

apropiate de traseul valului median confirmă acest lucru. ntâmplător sau nu, în 
aşezările autohtone din zonă apar elemente importante economice romane: amfore 
fragmentare, ceramică roşie provincială şi chiar fragmente de terra sigillata alături 
de anumite unelte şi accesorii vestimentare romane din metal, cum ar fi fibulele. 
Datarea complexelor se face într-un cadru larg cuprins ntre ultimele decenii ale 
secolului  i secolul  Aşezările identificate parţial şi cunoscute până acum sunt 
următoarele:  

um r vi a.  aşezare daco-romană caracterizată prin locuinţe şi gropi de 
provizii, cu un inventar în care apare ceramică cenuşie fină lucrată la roată, alături de 
ceramică dacică lucrată cu mâna, ceramică cenuşie zgrunţuroasă de tradiţie romană, 
fragmente de amforă, un fragment de terra sigillata, ceramică roşie provincială, 
elemente care permit o datare în secolul II – prima jumătate a secolului III856.  

ioreni imi oara, o aşezare autohtonă caracterizată prin locuinţe de 
suprafaţă, gropi de provizii, o fântână etc., cu un inventar databil în perioada 
cuprinsă între sfârşitul secolului II şi începutul secolului III857. 

                                                 
853 Bozu, Bozu 2014, p. 9–11. 
854 Bozu, Bozu 2014, p. 9–25. 
855 Bozu, Bozu 2014, fig. IV, V. 
856 Mare 2004, p. 32–37 este o aşezare în care s-au constatat locuinţe cu un bogat inventar ceramic. 
857 Benea 1996, p. 146–147. 
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852 Am denumit astfel aceste valuri în funcţie de poziţia lor constatată faţă de linia de apărare 
Lederata–Tibiscum. 
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853 Bozu, Bozu 2014, p. 9–11. 
854 Bozu, Bozu 2014, p. 9–25. 
855 Bozu, Bozu 2014, fig. IV, V. 
856 Mare 2004, p. 32–37 este o aşezare în care s-au constatat locuinţe cu un bogat inventar ceramic. 
857 Benea 1996, p. 146–147. 
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reidor Ti i oara, o aşezare complexă cu două faze de locuire, prima se 
datează la sfârşitul secolului II – începutul celui următor, caracterizată prin fibule, 
fragmente mici de terra si illata ceramică roşie romană, alături de ceramică dacică 
lucrată cu mâna etc., urmată de o a doua etapă de locuire databilă în secolul IV858.  

Investigaţia arheologică nu a reuşit în nici una din aceste aşezări să epuizeze 
întregul arealul locuit, ceea ce îngreunează mult concluziile privind habitatul din 
siturile respective. În cele trei cazuri, amplasarea lor în imediata apropiere a valului 
sugerează o relaţie directă cu această linie defensivă, atât în sens economic, cât şi 
politic. Datarea apropiată a locuirilor este un element important credem, pentru a 
vedea apariţia lor legată de existenţa valului cu şanţ. Desigur, deocamdată doar în 
zona oraşului Timişoara s-a putut sesiza această situaţie în mod clar. Acest lucru ne 
determină să apreciem datarea sistemului defensiv cu valul edian în timpul 
Provinciei, înspre a doua jumătate secolului II – începutul secolului III859.  

Suntem conştienţi de faptul că argumentaţia noastră este puţină în acest moment 
pentru încadrarea cronologică a valului median în secolele II–III, dar această 
soluţie apare ca singura posibilă.  

Avem în vedere şi un alt aspect de natură militară, determinat de războaiele 
cu dacii menţionate în timpul lui Antoninus Pius. În urma acestor evenimente a 
avut loc retragerea din Dacia a cel puţin 10 trupe auxiliare care au fost transferate 
în provinciile Moesia Superior şi Moesia Inferior, în bună măsură datorită unor 
evenimente militare cu barbarii pe linia Dunării860.  

Dacă construirea valului median amplasat exact la limita mlaştinilor poate 
reprezintă una din măsurile iniţiate de Antoninus Pius, care vor premerge marile 
evenimente legate de războaiele marcomanice, este greu de spus, dar nu poate fi cu 
totul exclus.  

Un alt argument pentru datarea valului median în timpul Provinciei şi la 
mijlocul secolului II, ar fi faptul că, în timpul războaielor marcomanice, unirea 
Daciei cu Moesia Superior în timpul legatului M  Claudiu  onto, a reprezentat 
prima posibilitate de apărare comună. Probabil acum a avut loc construirea unor 
segmente de val în această zonă, dispuse oblic faţă de zona de mlaştină (în sectorul 
de nord-vest al Banatului). Construirea acestui sistem defensiv ar putea fi tot aşa de 
bine şi urmarea războaielor marcomanice. Cele trei aşezări autohtone din preajma 
Timişoarei, databile încă în secolul II, demonstrează acest lucru. 

Pre en a imului val  cel dins re est  ar utea re re enta a ena are 
de ensiv  ndit  n e oca lui Traian  oate ai de rab  de la ratul 
Hadrian  n condi iile retra erii unui nu r i ortant de tru e e alte ronturi (a 
legiunii a IIII-a Flavia Felix, la sud de Dunăre), a unor trupe auxiliare în războiul 
                                                 

858 Benea 1996, p. 147–148. 
859 În Raetia situaţia este sensibil diferită în teritoriul cuprins între linia Dunării şi linia 

avansată a valului apare cu timpul secolului II apare o densă locuire rurală romană protejată de cele 
două linii de fortificaţii. În Dacia, urmele de locuire rurală apar spre sfârşitul secolului II, dar 
a lasate n a a valului edian (vezi Sommer 2011, p. 161, fig. 13). 

860 Benea 2009, p. 65–80. 
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parthic al lui Traian (cohors II ispanorum etc.). A a s ar e p i a ap pri
a se opre e a r re a es e Ara e a ap r a pi e e e i ii
a a a ia e i i i i a e e r i i ar se ai a a s b o ro
ro a a e o e p a .

a es a e ap rare sis e e ap rare s a baza pe or i i a ii
i por a e are a is rib i r pe e pe r s pra e ere pe a . Argumentaţia 
noastră, deşi logică, nu dispune în acest moment de mai multe dovezi arheologice 
pertinente. 

Repere cronologice între cele două valuri I şi II sunt greu de stabilit, aproape 
imposibil, în acest moment al informaţiei arheologice. Primul val putea să fi 
aparţinut epocii de început a provinciei Daciei, el urmează îndeaproape linia 
defensivă Lederata–Tibiscum şi continuă până la Mureş, dar este greu de spus. 
Distanţa dintre cele două valuri este mică de cca. 20–25 m în unele sectoare, lucru 
care ar trebui să dea de gândit, întrucât noul val nu putea reprezenta decât poate o 
mică extindere spre vest a primului val, cel de est.  inscripţie votivă ridicată 
pentru i oria i ri  la ajtasevo, chiar pe primul val ar putea constitui indiciul 
că aici a fost locul unui conflict armat între romani şi barbari, ceea ce a determinat 
şi ridicarea monumentului de către a re s asssia s, călăreţ din er s
i ari , care probabil a ieşit cu bine din acest război861.  

alul e a  care începe la Cuvin–Deliblata–Alibunar–Dejan– mor, 
Pădureni–Timişoara–Sâmbăteni–Covăsinţ, continuă spre nord şi depăşeşte linia 
Mureşului, se află aici în plină câmpie joasă a Banatului. El presupune o reducere a 
spaţiului folosit de romani pe linia Mureşului aflată la est de Aradul ou de azi. 

is e e e si apare eo a a oar a sis e e a a ri pe
a be e p r i r a se oa e or i i a ii e a or. S-ar putea ca în cazul 
de faţă să avem doar un val cu şanţ spre vest, ca limită a provinciei. 

Dar în timpul lui Marcus Aurelius apar cărămizi ştampilate ale legiunii  
a XIII-a Gemina: la Sânnicolaul Mare, Cenad, Periam, de pe un braţ mort al 
Mureşului până aproape de vărsarea Mureşului în Tisa. 

ar e e a oi ea az a u ui e i n e e pa r so a e e e a e a
o s i ia br i a i e o s reaz posibi i a ea o osirii i
i p pro i iei a ia. e ap i ia e ia a i a ri se opre e iar

a ar i ea a i i or a a e a a Tisei repreze o i i a pro i iei
a ia a es se or.

ntăririle cu segmente de val în zona de nord-vest a Banatului nu fac decât să 
protejeze aşezările aflate pe linia Mureşului Bătrân, la Sânnicolaul Mare, Cenad 
deci ar putea să provină din a doua jumătate a secolului II şi în continuare din 
secolul III. 

n secolul IV, probabil sistemul de valuri a putut fi reamenajat şi reutilizat de 
împăraţii constantinieni prin e i erea i pe rase os i i p i i reorie
area ap r rii e a a as a pre e . Acest lucru, ar explica existenţa în valul 

                                                 
861 IDR, III, 1, 2. Pe locul unde a fost descoperit monumentul, în anul 1948 şi nici în 

împrejurimi nu au fost descoperite urme de aşezări nici romane şi nici barbare.  
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Avem în vedere şi un alt aspect de natură militară, determinat de războaiele 
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Pre en a imului val  cel dins re est  ar utea re re enta a ena are 
de ensiv  ndit  n e oca lui Traian  oate ai de rab  de la ratul 
Hadrian  n condi iile retra erii unui nu r i ortant de tru e e alte ronturi (a 
legiunii a IIII-a Flavia Felix, la sud de Dunăre), a unor trupe auxiliare în războiul 
                                                 

858 Benea 1996, p. 147–148. 
859 În Raetia situaţia este sensibil diferită în teritoriul cuprins între linia Dunării şi linia 

avansată a valului apare cu timpul secolului II apare o densă locuire rurală romană protejată de cele 
două linii de fortificaţii. În Dacia, urmele de locuire rurală apar spre sfârşitul secolului II, dar 
a lasate n a a valului edian (vezi Sommer 2011, p. 161, fig. 13). 

860 Benea 2009, p. 65–80. 
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parthic al lui Traian (cohors II ispanorum etc.). A a s ar e p i a ap pri
a se opre e a r re a es e Ara e a ap r a pi e e e i ii
a a a ia e i i i i a e e r i i ar se ai a a s b o ro
ro a a e o e p a .

a es a e ap rare sis e e ap rare s a baza pe or i i a ii
i por a e are a is rib i r pe e pe r s pra e ere pe a . Argumentaţia 
noastră, deşi logică, nu dispune în acest moment de mai multe dovezi arheologice 
pertinente. 
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aparţinut epocii de început a provinciei Daciei, el urmează îndeaproape linia 
defensivă Lederata–Tibiscum şi continuă până la Mureş, dar este greu de spus. 
Distanţa dintre cele două valuri este mică de cca. 20–25 m în unele sectoare, lucru 
care ar trebui să dea de gândit, întrucât noul val nu putea reprezenta decât poate o 
mică extindere spre vest a primului val, cel de est.  inscripţie votivă ridicată 
pentru i oria i ri  la ajtasevo, chiar pe primul val ar putea constitui indiciul 
că aici a fost locul unui conflict armat între romani şi barbari, ceea ce a determinat 
şi ridicarea monumentului de către a re s asssia s, călăreţ din er s
i ari , care probabil a ieşit cu bine din acest război861.  

alul e a  care începe la Cuvin–Deliblata–Alibunar–Dejan– mor, 
Pădureni–Timişoara–Sâmbăteni–Covăsinţ, continuă spre nord şi depăşeşte linia 
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spaţiului folosit de romani pe linia Mureşului aflată la est de Aradul ou de azi. 

is e e e si apare eo a a oar a sis e e a a ri pe
a be e p r i r a se oa e or i i a ii e a or. S-ar putea ca în cazul 
de faţă să avem doar un val cu şanţ spre vest, ca limită a provinciei. 

Dar în timpul lui Marcus Aurelius apar cărămizi ştampilate ale legiunii  
a XIII-a Gemina: la Sânnicolaul Mare, Cenad, Periam, de pe un braţ mort al 
Mureşului până aproape de vărsarea Mureşului în Tisa. 

ar e e a oi ea az a u ui e i n e e pa r so a e e e a e a
o s i ia br i a i e o s reaz posibi i a ea o osirii i
i p pro i iei a ia. e ap i ia e ia a i a ri se opre e iar

a ar i ea a i i or a a e a a Tisei repreze o i i a pro i iei
a ia a es se or.

ntăririle cu segmente de val în zona de nord-vest a Banatului nu fac decât să 
protejeze aşezările aflate pe linia Mureşului Bătrân, la Sânnicolaul Mare, Cenad 
deci ar putea să provină din a doua jumătate a secolului II şi în continuare din 
secolul III. 

n secolul IV, probabil sistemul de valuri a putut fi reamenajat şi reutilizat de 
împăraţii constantinieni prin e i erea i pe rase os i i p i i reorie
area ap r rii e a a as a pre e . Acest lucru, ar explica existenţa în valul 

                                                 
861 IDR, III, 1, 2. Pe locul unde a fost descoperit monumentul, în anul 1948 şi nici în 

împrejurimi nu au fost descoperite urme de aşezări nici romane şi nici barbare.  
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median de la Dumbrăviţa a şanţului de pe latura de est, care dezafectează o 
amenajare anterioară (de fapt, drumul antic de pe lângă val), ca element defensiv 
principal şi lucru marcat prin nivelul de umplere constatat în cazul sondajului de la 
Dumbrăviţa862. 

C   U    U U  C   

Începuturile organizării sistemului defensiv roman în sectorul de sud-vest al 
provinciei Dacia sugera în vremea lui Traian o importanţă majoră acordată acestui 
teritoriu, prin modul dens de dispunere a fortificaţiilor pe ambele aliniamente, atât 
cel de la Lederata–Tibiscum, cât şi de la Dierna–Tibiscum. Distanţa maximă de 
cca. 20 km între fortificaţii sugera o grijă deosebită pentru supravegherea întregului 
areal. Desigur, aportul major în această organizare aparţinea legiunii a IIII-a Flavia 
Felix având însă importante efective militare auxiliare. Se părea, că acest sistem 
viabil a suferit o fisură majoră în anul 114, prin participarea unor trupe la campania 
parthică a lui Traian, dar mai ales prin retragerea legiunii a IIII-a Flavia Felix la 
sud de Dunăre.  

Cu toate evenimentele, care vor urma după anii 117 118, numărul trupelor 
auxiliare drastic redus a contribuit la împărţirea unor unităţi în mai multe castre, 
fapt determinat poate de ip  unor trupe în provinciile învecinate disponibile sau 
într-adevăr a avut loc o astfel de p i i  a populaţiilor barbare aflate în teritoriul 
dintre Tisa şi Dunăre, care nu mai puteau constitui un pericol. 

Deceniile care au urmat au confirmat faptul că nevoia de trupe a determinat 
în anumite momente aducerea de noi trupe auxiliare sau chiar intervenţia unor 
unităţi din legiuni din Moesia Superior. 

Sud-vestul Daciei a cunoscut la fel ca şi restul provinciei destule momente de 
tensiune militară, mai bine observabile pe baza ştampilelor militare ale diferitelor 
trupe aduse în caz de pericol maxim863. 

1  e iunea a IIII lavia eli . Legiunea a fost transferată de la Singidunum în 
timpul războaielor de cucerire ale Daciei încă din anul 101 şi amplasată în ara 

aţegului, pe locul viitoarei Co onia Dacica ia raiana. Apoi, efectivele legiunii 
au fost dispersate pe un mare areal, atât pentru pază, cât şi pentru supravegherea 
teritoriului fostelor fortificaţii dacice. Astfel, detaşamentele ei au staţionat în 
Munţii răştiei, la armi e etusa e ia pentru supravegherea arealului fostelor 
cetăţi regale dacice, din care populaţia autohtonă a fost evacuată864.  

În acelaşi timp, legiunea a avut sarcina organizării sistemului de apărare în 
sud-vestul Daciei, aşa cum legiunile a III-a emina şi I Adiutrix s-au preocupat 
de ridicarea fortificaţiilor în interiorul arcului carpatic. Pentru castrele de la Micia 
                                                 

862 Benea 2008, p. 27–56. 
863 Vezi mai jos. 
864 Benea 1983, passim. 
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şi Bulci lucrările de amenajare au aparţinut legiunii a III-a Gemina, deşi epigrafic 
la Micia este menţionat în timpul lui Traian, un ofiţer din legiunea a IIII-a lavia 

elix865. 
Întemeierea în anul 108, a noii Capitale a provinciei, olonia lpia raiana 

ugusta acica Sarmi egetusa a impus legiunii implicarea ei în noile amenajări 
urbane determinate de înfiinţarea oraşului, prin deductio din veteranii trupelor 
participante la evenimentele militare din anii 101–106866. Aşa s-ar explica prezenţa 
în ara aţegului a legiunii prin ştampile în forul roman al Coloniei.  

astrul legiunii era amplasat pe locul numit „Cetate”. Castrul a fost construit 
cu zid de incintă din piatră, cândva între anii 106–108 având un plan rectangular 
(cu dimensiunile de 546  415 m), zidul de incintă din piatră era executat în opus 

uadratum şi lat de 1,60 m867. ortificaţia avea două şanţuri de apărare în faţă, 
primul lat de 7,00 m şi adânc 2,50 m, respectiv al doilea de 6,00 m lat şi adânc de 
1,50 m; cu turnuri trapezoidale la colţuri. Pe suprafaţa acestui castru a fost ridicat 
noul oraş roman olonia acica, iar legiunea a fost retrasă la er o is. 

În timpul domniei împăratului Traian, sud-vestul Daciei romane, din punct de 
vedere militar, a fost grupat în jurul legiunii a IIII-a lavia elix. Cum majoritatea 
fortificaţiilor şi drumurilor de acces militare în întreaga provincie Dacia au fost 
construite în pământ între anii 106–108, pentru implementarea unui sistem de 
apărare riguros acelaşi lucru trebuie să fi avut loc şi pe acest aliniament. 

Acest lucru este evidenţiat de prezenţa ştampilelor legiunii într-un număr 
important de centre militare, în afara de er o is868 şi anume la: Banatska Palanka869, 
Pojejena870, entum utea (Surducu Mare)871, i iscum872, Aradul ou873, rcidava 
(Vărădia) punctul „Chilii”, poate raetorium (Mehadia)874.  

În plus, în mai multe centre miniere precum Bocşa Română, Eftimie Murgu875, 
prezenţa ştampilelor legiunii sunt un indiciu al începerii organizării exploatărilor 
miniere în zonele respective. 

Implicarea legiunii în activitatea constructivă a avut un rol hotărâtor în încheierea 
organizării sistemului defensiv. Distribuirea unor detaşamente ale legiunii rezultă 
                                                 

865 O inscripţie descoperită aici, atestă un centurion . Licinius Macrinus din legiunea a IIII-a 
lavia elix (IDR, III, 3, 95). 

866 Piso 1993, p. 95 nu admite înainte de întemeierea oraşului prezenţa legiunii la 
Sarmizegetusa într-un castru, ci doar existenţa unor vexillaţii, care au ridicat forul, ceea ce este vădit 
eronat având în vedere elementele de fortificaţie identificate la început de D. Alicu şi recent de 
Lob scher, Eck 2001, p. 263–266. 

867 Alicu 1980, p. 23–28. 
868 Gudea 1997, p. 29–30. 
869 IDR, III, 1, 38. 
870 Gudea 1997, p. 30. 
871 Gudea 1997, p. 38. 
872 Gudea 1997, p. 33. 
873 Gudea 1997, p. 23. 
874 Gudea 1997, p. 31–32. 
875 Benea 1983, cu toată bibliografia până la aceea dată. 
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aţegului, pe locul viitoarei Co onia Dacica ia raiana. Apoi, efectivele legiunii 
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862 Benea 2008, p. 27–56. 
863 Vezi mai jos. 
864 Benea 1983, passim. 
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865 O inscripţie descoperită aici, atestă un centurion . Licinius Macrinus din legiunea a IIII-a 
lavia elix (IDR, III, 3, 95). 

866 Piso 1993, p. 95 nu admite înainte de întemeierea oraşului prezenţa legiunii la 
Sarmizegetusa într-un castru, ci doar existenţa unor vexillaţii, care au ridicat forul, ceea ce este vădit 
eronat având în vedere elementele de fortificaţie identificate la început de D. Alicu şi recent de 
Lob scher, Eck 2001, p. 263–266. 

867 Alicu 1980, p. 23–28. 
868 Gudea 1997, p. 29–30. 
869 IDR, III, 1, 38. 
870 Gudea 1997, p. 30. 
871 Gudea 1997, p. 38. 
872 Gudea 1997, p. 33. 
873 Gudea 1997, p. 23. 
874 Gudea 1997, p. 31–32. 
875 Benea 1983, cu toată bibliografia până la aceea dată. 
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în chip evident pe baza ştampilelor tegulare ale unităţii prezente de la Dunăre şi 
până în vestul Banatului şi apoi până la Mureş. Toate evidenţiază efortul mare al 
acestei legiuni în organizarea militară a teritoriului. 

Puţinele trupe auxiliare documentate până acum în sectorul de sud-vest 
demonstrează împărţirea şi distribuirea unei unităţi auxiliare în detaşamente, în 
două sau chiar trei castre auxiliare, în acelaşi timp. Acest lucru poate însemna şi o 
lipsă a armatei aici, dar poate sugera şi ideea că datorită contractelor încheiate de 
romani cu elementele barbare limitrofe, dacii liberi în acest caz, această zona era 
considerată sigură sub aspect defensiv876. 

 e iunea III emina. Unitatea, venită din Pannonia Superior, unde a 
staţionat iniţial la Vindobona, a fost adusă şi a participat la războaiele cu dacii, 
rămânând în noua provincie de la început, cu sediul la Apulum. În această calitate, 
ştampilele ei prezente în castrul de la Micia argumentează prestaţia unei vexillaţii 
aici pentru ridicarea castrului şi poate prezenţa unui detaşament până la venirea lui 
cohors II Flavia Commagenorum sau dimpotrivă alături de această unitate. În orice 
caz, epigrafic trupa auxiliară apare amintită prima dată într-o inscripţie dedicată 
împăratului adrian877.  

Importanţa militară a legiunii se va face simţită după plecarea legiunii IIII-a 
Flavia Felix din Dacia prin extinderea atribuţiilor ei, de-a lungul Mureşului Inferior: la 
Cladova ( ), Periam, Sânnicolaul Mare, Cenad, în cursul secolelor II–III. Mai mult, 
o ştampilă a legiunii III emina realizată de oficina lui Anneus Saturninus a 
apărut şi la Vârşeţ878, fără să se cunoască contextul exact de descoperire, probabil 
să fie din timpul războaielor marcomanice.  

În castrul şi termele de la Mehadia au apărut ştampile tegulare de tipurile 
879. Toate provin din descoperirile efectuate de profesorul 

M. Macrea. u se cunoaşte contextul descoperirii acestor piese. Ele apar ca material de 
construcţie reutilizat în refacerea thermelor romane, deci în poziţie secundară, 
astfel încât ar trebui să considerăm datarea mai târzie a pieselor, în preajma 
abandonării Daciei Romane. Pe de altă parte, în castru a fost descoperită o ştampilă 
comună a celor două legiuni: iones ace onicae e inae 880. 
Prezenţa unui corp expediţionar al celor două legiuni ar putea fi urmarea lipsei la 
un moment dat a lui cohors Da matarum din castru roman. 

 e iunea VII Claudia. Vexillaţii ale legiunii au participat la cucerirea 
Daciei Romane, după care, în anul 106, efectivele sale au fost retrase la sud de 
Dunăre unde au asigurat frontierele provinciei în condiţiile existenţei unui număr 
mic de trupe auxiliare. Până la venirea la tron a împăratului adrian, legiunea 
                                                 

876 e referim la zona locuită dintre valul estic în această primă perioadă şi râul Tisa, unde se 
constată pe numeroase promontorii existenţa unor aşezări cu caracter local, indigen, dacic. 
Cointeresarea lor sub diferite aspecte material, militar de protejare a putut reprezenta un factor 
important în stabilirea unor relaţii de colaborare. 

877 IDR, III, 3, 51. 
878 IDR, III, 1 p. 127. 
879 Benea 2008 b, p. 27. 
880 IDR, III, 1, 102; vezi comentariul la Benea 2008 b, p. 28.  
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apare menţionată în inscripţii având epitetul de pia idelis, după această dată însă 
abrevierea numărului legiunii este simplu doar prin LEG VII CL. Pe teritoriul antic 
al Banatului asemenea ştampile sunt atestate în castrele de la Banatska Palanka881, 
Pojejena882, Moldova ouă883 Gornea884, Drobeta885. Tipologic ştampilele se aseamănă, 
dar clar nu se poate defini o contemporaneitate a lor886. În secolul al III-lea, legiunea 
este documentată şi epigrafic în acest spaţiu. 

rupe au iliare romane identificate n sud estul Daciei n secolele . 
Evenimentele politice şi militare majore ale Imperiului se vor reflecta şi în anumite 
dislocări ale trupelor existente în sud-vestul Daciei Romane. Este vorba pe de o 
parte, de participări în armatele de campanie ale Imperiului pe diferite fronturi sau 
dimpotrivă de a asigura paza sectorului în discuţie din Dacia şi chiar Moesia Superior. 

Primul eveniment militar important a fost organizarea armatei de campanie 
pentru e pedi ia din rient mpotriva p r ilor. ormarea ei a început din anul 114 
şi a reunit un număr important de trupe auxiliare alături de legiuni sau vexillaţii de 
legiuni provenind din provinciile dunărene. Implicit, au avut loc şi retrageri de 
unităţi militare din zona Banatului roman. 

Pentru sud-vestul Daciei Romane există menţiuni pentru câteva trupe auxiliare 
transferate în corpul expediţionar din Orient: ala  annoniorum (Lederata) şi 
co ors  Hispanorum (Banatska Palanka, Vârşeţ, Dierna)887 şi poate co ors  

ampestris (retrasă de la Drobeta)888. Potrivit diplomei din 14 aprilie 123 s-ar 
părea că şi alte trupe auxiliare din sud-vestul Daciei au făcut parte din acest eşalon, 
ca de pildă: co ors  lavia ommagenorum icia  şi co ors  allorum 

acedonica ( d annonios (Teregova) ).  
 Ala II Pannoniorum este unitatea auxiliară care staţiona în preajma 

războaielor cu dacii, în Moesia Superior. Ultima dată este amintită în diploma 
militară din anii 103 107889. Ea a fost ala ataşată legiunii a V a laudia pia 
idelis. În anii de început, sediul ei a fost la ederata şi de aici în Banat, la 

Banatska Palanka, unde a staţionat până la participarea ei, în anul 114, în campania 
din Orient a lui Traian, unde apare menţionată prin inscripţii890. Revine în Dacia 
după războiul cu parţii, dar, deja în anul 123, într-o diplomă a Daciei Porolissensis 

                                                 
881 Gudea 1997, p. 24–25. 
882 Gudea 2001, passim.  
883 Benea 2008 a, p. 11–95. 
884 Gudea 1977, passim. 
885 Benea 1978, p. 199–209. 
886 Prezenţa la mijlocul secolului al II-lea a unei vexillaţii a legiunii a VII-a Claudia, care 

construieşte castrul de la Bumbeşti–Vârtopu, funcţional până în vremea războaielor marcomanice 
denotă implicarea unor unităţi din provinciile dunărene în Dacia pentru rezolvarea unor evenimente 
militare. 

887 Benea, 2008, p 52–53. 
888 Petolescu 2005, p. 123–129. 
889 CIL, VI, 54. 
890 Eronat la emeth 2005, p. 101, care datează prezenţa ei pe bază de ştampile între anii 101–

102, când, efectiv, ea participă la războaiele cu dacii, alături de legiunea a VII-a Claudia. Ca atare, 
prezenţa ei în nordul Dunării este ulterioară. Pentru participarea în Orient, vezi Benea 2008, p. 49–60. 
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în chip evident pe baza ştampilelor tegulare ale unităţii prezente de la Dunăre şi 
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876 e referim la zona locuită dintre valul estic în această primă perioadă şi râul Tisa, unde se 
constată pe numeroase promontorii existenţa unor aşezări cu caracter local, indigen, dacic. 
Cointeresarea lor sub diferite aspecte material, militar de protejare a putut reprezenta un factor 
important în stabilirea unor relaţii de colaborare. 

877 IDR, III, 3, 51. 
878 IDR, III, 1 p. 127. 
879 Benea 2008 b, p. 27. 
880 IDR, III, 1, 102; vezi comentariul la Benea 2008 b, p. 28.  
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apare staţionând în această provincie, în castrul de herla, unde va rămâne până la 
abandonarea Daciei891. În timpul evenimentelor din anii 117 118 nu era încă 
revenită în Dacia romană. 

 o ors  rito um mi iaria ia tor uata  c . este o unitate 
auxiliară, care se afla în perioada dintre cele două războaie cu dacii (respectiv în 
diploma din anii 103 107), în armata Moesiei Superior892, iar diplomele militare 
ulterioare din anii 106893, 14 octombrie 109 (Ranovac)894, 2 iulie 110 (Porolissum)895 o 
menţionează în armata Daciei.  ştampila militară o atestă la Dierna896, iar un 
fragment de diplomă militară pentru un soldat din această unitate este adevărat, mai 
târzie, a apărut în castrul de pământ de la Mehadia897. Dacă nu greşim, s-ar putea ca 
în acest caz să avem de a face cu o împărţire a unei trupe auxiliare între două castre 
auxiliare: cel de la Dierna (neidentificat pe teren) şi cel de la raetorium. Fragmentul 
de diplomă, descoperit la Mehadia se datează între anii 145–161 sau în anul 159898.  

În anul 119, unitatea mai face parte din armata Daciei Superior899, sediul ei 
fiind probabil în unul din vechile stabilimente, în condiţiile în care alte trupe sunt 
transferate în Dacia Porolissensis. Ulterior, în anul 133, ea apare în armata Daciei 
Porolissensis900. 

Această unitate militară s-a evidenţiat în mod deosebit în timpul războaielor 
cu dacii, fiind una din cele două trupe care au primit apelativul de ia în urma 
acestor evenimente. Prezenţa ei în Banat apare sigură în timpul domniei lui Traian, 
până după atacurile barbare din anii 117 118.  

 o ors  a ia ommag orum este documentată în armata Daciei prin 
diplomele militare din anii 109 şi 110901, iar după formarea Daciei Superior aparţine 
acestei armate. Sediul ei este în castrul de la Micia, fiind prima trupa auxiliară 
stabilită aici. Este o unitate e uitata sa ittariorum902.  inscripţie onorifică închinată 
lui adrianus o menţionează în acest castru903. Ca şi în alte cazuri, la ridicarea 
castrului de la Micia a participat la început şi o vexilaţie din legiunea a III-a 

emina, după care s-a stabilit aici cohors a ia Comma enorum904. Unitatea va 
rămâne în castrul de la Micia până la abandonarea provinciei. Ea este documentată 
                                                 

891 IDR, I, D.7. 
892 CIL, VI, 54; Petolescu 2002, p. 87–88. 
893 IDR, I, D. 1. 
894 IDRE, II, 307. 
895 IDR, I, D. 3. 
896 IDR, III, 1, 52. 
897 Vezi mai sus în acest volum. 
898 IDR, I, 17. 
899 ILD, 14. 
900 IDR, I, D.11. 
901 Petolescu 2002, p. 97–98. 
902 Iniţial unitatea a staţionat în provincia Moesia Superior de unde după terminarea războaielor 

daco-romane este adusă în provincial nord-dunăreană. 
903 IDR, III, 3, 51. 
904 Există posibilitatea existenţei şi aici la început a unei fortificaţii mici pentru această unitate, 

care după aceea s-a extins la fel, ca la Porolissum şi Tibiscum. 
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prin mai multe apelative imperiale, precum Severiana, Phillippiana905. În vremea 
lui Severus Alexander906, unitatea îşi reface propriul complex de băi. 

În anul 208, după cum menţionează o inscripţie colectivă, cohors II Fl. 
Commagenorum face parte dintr-un corp expediţionar, adunat, se pare, la Micia, 
care ridică o inscripţie lui IOM, pentru sănătatea Severilor. Este vorba poate de o 
campanie împotriva dacilor şi a sarmaţilor iazigi dintre Tisa şi Dunăre907. Nu putem 
exclude nici posibilitatea trimiterii acestui corp expediţionar în Britannia, iar prezenţa 
la Micia poate sugera pregătirea pentru îmbarcarea pe corăbii pe Mureş, apoi pe 
Tisa până la Dunăre.  

4. Cohors II Hispanorum prezentă la Banatska Palanka, Vârşeţ, Dierna (Orşova 
veche), Drobeta (Drobeta Turnu-Severin). Raportul cronologic privind staţionarea 
ei în toate aceste castre este greu de stabilit. Prezenţa ei este documentată prin 
ştampile tegulare. 

Iniţial, s-a considerat că unitatea a participat la construirea podului de la 
Drobeta şi după aceea a fost retrasă. Redescoperirea unor ştampile ale ei la Dierna, 
aflate la Kunsthistorisches Museum din Viena şi „uitate” de cercetarea de specialitate 
modernă, aduce în discuţie după anul 106, existenţa a trei castre în care au staţionat 
detaşamente din această unitate: Dierna, Vârşeţ şi Banatska Palanka.  

În anul 114, cohors II Hispanorum va intra în armata de campanie a lui 
Traian pentru războiul cu parţii din Orient, alături de alte trupe auxiliare din 
Dacia908. Prin aceasta, se pare că în ajutorul Daciei au fost trimise, după anul 114, 
poate chiar în preajma anului 117, trupe de cavalerie din Pannonia Inferior. La 
întoarcerea din campanie din Orient, unitatea va fi dirijată spre Dacia Porolissensis, 
în castrul de la Bologa909. Diploma din anul 123 o menţionează ca fiind transferată 
în noua provincie910.  

5. Cohors I Sagittariorum este documentată la Tibiscum, ca unitatea care a 
staţionat în castrul mic de pământ (II)911. Prezenţa unei ştampile a ei de tipul COH I S 
la Zăvoi conduce la ideea că această unitate quingenaria a avut la un moment dat 
un detaşament detaşat în castrul mare de pământ de aici912. Unitatea va staţiona în 
castru mic până în jurul anului 160, când va participa la construirea castrului mare 
de la Tibiscum. La sfârşitul secolului II sau chiar începutul secolului III, va fi 
transferată în castrul de la Drobeta. Prezenţa ei în castru este documentată prin 
ştampile de tipul COH I S sau CIS şi printr-o inscripţie ridicată în onoarea 
împăratului Marcus Aurelius913. 
                                                 

905 IDR, III, 3, 46, 58.  
906 IDR, III, 3, 45, 46. 
907 Vezi mai sus în acest capitol. 
908 Benea 2008, p. 49–60. 
909 Petolescu 2002, p. 113–114. 
910 ILD, D. 20. 
911 IDR, III, 1, 130, 251, 252; vezi Benea, Bona 1994, p. 54–55. Nu putem exclude posibilitatea ca 

această unitate să fie identică cu I Thracum Sagittariorum. Numărul mic de menţiuni epigrafice în 
marea lor majoritate realizate în numele întregii unităţii militare o face greu identificabilă. Menţiunea 
ei însă în diplome alături de trupe aflate pe teritoriul Banatului conduce spre această supoziţie. 

912 Bozu 1977, p. 130–133. 
913 IDR, III,1, 130, 251, 252. 
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ştampile de tipul COH I S sau CIS şi printr-o inscripţie ridicată în onoarea 
împăratului Marcus Aurelius913. 
                                                 

905 IDR, III, 3, 46, 58.  
906 IDR, III, 3, 45, 46. 
907 Vezi mai sus în acest capitol. 
908 Benea 2008, p. 49–60. 
909 Petolescu 2002, p. 113–114. 
910 ILD, D. 20. 
911 IDR, III, 1, 130, 251, 252; vezi Benea, Bona 1994, p. 54–55. Nu putem exclude posibilitatea ca 

această unitate să fie identică cu I Thracum Sagittariorum. Numărul mic de menţiuni epigrafice în 
marea lor majoritate realizate în numele întregii unităţii militare o face greu identificabilă. Menţiunea 
ei însă în diplome alături de trupe aflate pe teritoriul Banatului conduce spre această supoziţie. 

912 Bozu 1977, p. 130–133. 
913 IDR, III,1, 130, 251, 252. 
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În privinţa originii acestei unităţi auxiliare părerile specialiştilor sunt diferite. 
Iniţial s-a presupus că trupa ar proveni din Siria. Analiza întreprinsă asupra 
menţiunilor de unităţi auxiliare din diplomele militare ale Daciei Superior, mai ales 
cele de la Micia (137) şi Drobeta (179), care atestă cu deosebire trupe staţionate în 
sud-vestul Daciei romane argumentează, în opinia mea, identificarea ei cu cohors I 
Thracum sagittaria914. La Tibiscum, o inscripţie funerară aminteşte chiar numele 
unui trac Brisanius Aulusanus soldat într-o unitate presupusă de editorii IDR, III, 1 
a fi cohors I Vindelicorum, întrucât textul este spart în acel loc915. 

6. Cohors I Vindelicorum milliaria c. R. este documentată în armata Daciei 
în anul 109916, având sediul la Arcidava (Vărădia, punctul „Rovină” sau „Pustă”). 
O altă diplomă a Daciei Superior din anul 137 de la Micia o menţionează a doua în 
rândul unităţilor auxiliare, după cohors I Thracum sagittariorum917. O diplomă militară 
descoperită la Tibiscum, din 13 decembrie 157, menţionează un militar originar din 
Caesarea Palestinei918. La începutul secolului III este transferată în castrul de la 
Tibiscum. Prezenţa ei la Arcidava doar printr-un însemn de soldat nu ar trebui să 
ne mire întrucât distrugerea interiorului castrului, care trebuie să fi avut loc prin 
inundaţia râului Caraş a fost fatală pentru a permite identificarea unor tegule 
ştampilate. Întâmplător ştampile cu CIV identificate cu cohors I Vindelicorum au 
apărut şi la Ulpia Traiana Sarmizegetusa919 şi posibil la Târnăveni920, fără a putea 
elucida motivul prezenţei lor în aceste localităţi921. 

În legătură cu o posibilă staţionare în fortificaţiile din Dacia ar trebui aduse în 
discuţie şi două trupe auxiliare al căror sediu nu este încă cunoscut: cohors II 
Gallorum Pannonica şi cohors II Gallorum Macedonica922.  
                                                 

914 Benea 2011 a, p. 42–52.  
915 IDR, III, 1, 163; Benea 2011 a, p. 42–52.  
916 ILD, D. 10. 
917 ILD, D. 34. 
918 IDR, I, 15. Originea soldatului a dus la ideea că poate unitatea militară a participat la 

războiul iudaic al lui Hadrian din Orient şi, ca urmare, cohors I Vindelicorum şi-a completat 
efectivele militare cu elemente provenind din această provincie, după care a revenit în provincia 
Dacia Superior (vezi Petolescu 2002, p. 125). Dar trupa este documentată si în diploma din anul 137 
de la Micia, ca făcând parte din armata Daciei Superior, ceea ce ar sugera faptul că nu a părăsit 
această provincie în vreo campanie externă) (vezi mai sus). 

919 IDR, III, 2, 560. 
920 IDR, III, 4, 130. 
921 Nemeth 2011, p. 43. 
922 Ambele sunt prezente în diplomele din anii 109 (ILD, 10), cohors II Gallorum Mac. 114 

(ILD, 13), iar coh. II Gall. Pan. în anii 136/137 (ILD, 34) şi 179 (ILD, 46). O analiză a modului de 
menţionare a trupelor auxiliare sugerează un oarecare amplasament al unor unităţi din sectorul de sud-
vest al Daciei Romane lângă aceste două cohorte. Ca de pildă, în diploma din 109 ordinea trupelor 
este următoarea: coh. II Gallorum Pann (9), coh. II Hispanorum (10), coh. II Gallorum Mac. (12), 
coh. III Campestris (13) cohors IV Cypria (14), coh. V Gallorum (15) etc; iar în diploma din anii 136/ 
137: I Alpinorum (1), coh. I Vindelicorum (2), coh. I Thracum Sagittariorum (3), coh. I Ubiorum (4), 
coh. I Itur(aeorum) sag. (5), coh. II Gall. Pann (6), coh. II Fl. Comm. (7), coh. II Gall. Dac. (8), coh. IIII 
Hispanorum (9), coh. VIII Raetorum(10). Astfel, în acest caz, dacă acceptăm că coh. I Thracum sagittari-
orum este aceeaşi unitate cu coh. I Sagittariorum, celelalte toate provin tot din sectorul de sud-vest al 
Daciei Romane. Anumite observaţii topografice ne obligă a include aceste două unităţi undeva în 
acest areal fără a deţine deocamdată informaţii sigure în acest sens din punct de vedere arheologic. 
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7. Cohors II a orum a oni a este o unitate auxiliară documentată în 
mai multe diplome militare ale Daciei şi ale Daciei Superior. Identificare trupei pe 
teren nu a fost realizată până în prezent. Alte informaţii epigrafice care să o 
amintească nu se cunosc. Cohors III allorum Macedonica este o unitate auxiliară 
documentată în Dacia în anul 109 şi în anul 114923. Sediul ei de staţionare nu este 
cunoscut, dar în castrul de la Teregova ştampilele lui cohors VIII Raetorum apar 
asociate tegule cu o ştampila MAC sau MA 924. Nu ştim dacă identificarea este 
posibilă sau nu, dar ştampila a fost descoperită şi în săpăturile recente de la Teregova în 
mai multe exemplare.  

În orice caz, cohors II allorum Macedonica şi cohors II allorum Pannonica 
sunt unităţi auxiliare al căror sediu de garnizoană nu este încă localizat în provincia 
Dacia925. 

În castrul de la Teregova, după cum menţionam mai sus, au fost descoperite, 
în cursul ultimelor cercetări arheologice, cărămizi cu ştampila MA  sau MAC. 
Credem că ele pot fi atribuite lui cohors II allorum. De remarcat că, după prima 
jumătate a secolului II, această unitate nu mai apare în diplomele militare.  

Ca atare, în timpul domniei lui Traian în sectorul de sud-vest al Daciei 
staţionau următoarele unităţi auxiliare: 

Unitatea auxiliară Sediu Durata Transfer Sursa 
bibliografică. 

Ala II Pannoniorum Lederata 106–114 Orient (în campania 
parthică) 

IDR, I, 3, RMD, III, 
148. 

Ala I  
Tungrorum Frontoniana Vrsac, Pojejena după 114  

până 119 123 – 
IDR, III, 1, p. 38. 
Petolescu 2002, p. 
78–80. 

Cohors I Brittonum 
Ulpia mill. C.R. Dierna, Mehadia ( ) 106–118 119 –  

Cohors I Cretum Banatska Palanka 106–118 ( ) – udea 1997 
Cohors II  
Gallorum Macedonica 

Ad Pannonios 
(Teregova) 109, 110 –123 în Dacia 

Porolissensis  
An. Ep, 1990, 860; 
IDR, I, 2. 

Cohors II Flavia 
Commagenorum Micia (Veţel) 106–114 în Orient ILD, 20. 

Cohors II Hispanorum Banatska Palanka, 
Vrsac, Drobeta, Dierna 106–114 

Orient (în campania 
parthică), în 133 în 
Dacia Porolissensis) 

 

Coh. Thracum I 
Sagittariorum Tibiscum, Zăvoi după106   

Coh. I Vindelicorum Arcidava (Vărădia) după 106  IDR, III, 1, 110. 

Domnia lui Hadrianus (117–138) va debuta cu un atac generalizat asupra 
Daciei întreprins de dacii liberi şi sarmaţii iazigi şi roxolani. 
                                                 

923 ILD 10, 13. 
924 IDR, III, 1, 115. 
925 Cohors II allorum Pannonica este menţionată de diplomele din anul 109 (ILD 10), din 137 

(ILD 34) şi anul 179 (ILD 46). În orice caz, după 114 cohors II allorum Macedonica dispare şi 
reapare în diploma din anul 137 cohors II allorum Dacica greu de spus dacă este vorba de aceeaşi 
unitate militară (ILD 34). 
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Iniţial s-a presupus că trupa ar proveni din Siria. Analiza întreprinsă asupra 
menţiunilor de unităţi auxiliare din diplomele militare ale Daciei Superior, mai ales 
cele de la Micia (137) şi Drobeta (179), care atestă cu deosebire trupe staţionate în 
sud-vestul Daciei romane argumentează, în opinia mea, identificarea ei cu cohors I 
Thracum sagittaria914. La Tibiscum, o inscripţie funerară aminteşte chiar numele 
unui trac Brisanius Aulusanus soldat într-o unitate presupusă de editorii IDR, III, 1 
a fi cohors I Vindelicorum, întrucât textul este spart în acel loc915. 

6. Cohors I Vindelicorum milliaria c. R. este documentată în armata Daciei 
în anul 109916, având sediul la Arcidava (Vărădia, punctul „Rovină” sau „Pustă”). 
O altă diplomă a Daciei Superior din anul 137 de la Micia o menţionează a doua în 
rândul unităţilor auxiliare, după cohors I Thracum sagittariorum917. O diplomă militară 
descoperită la Tibiscum, din 13 decembrie 157, menţionează un militar originar din 
Caesarea Palestinei918. La începutul secolului III este transferată în castrul de la 
Tibiscum. Prezenţa ei la Arcidava doar printr-un însemn de soldat nu ar trebui să 
ne mire întrucât distrugerea interiorului castrului, care trebuie să fi avut loc prin 
inundaţia râului Caraş a fost fatală pentru a permite identificarea unor tegule 
ştampilate. Întâmplător ştampile cu CIV identificate cu cohors I Vindelicorum au 
apărut şi la Ulpia Traiana Sarmizegetusa919 şi posibil la Târnăveni920, fără a putea 
elucida motivul prezenţei lor în aceste localităţi921. 

În legătură cu o posibilă staţionare în fortificaţiile din Dacia ar trebui aduse în 
discuţie şi două trupe auxiliare al căror sediu nu este încă cunoscut: cohors II 
Gallorum Pannonica şi cohors II Gallorum Macedonica922.  
                                                 

914 Benea 2011 a, p. 42–52.  
915 IDR, III, 1, 163; Benea 2011 a, p. 42–52.  
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O ştire păstrată în istoria Augusta ( ita adriani, 6) relatează faptul că 
atacul roxolan a fost determinat de reducerea subsidiilor, lucru pe care Hadrian l-a 
îndreptat prin acordarea acestei cerinţe, luând în acelaşi timp ostateci de la aceştia 
ca o garanţie a tratatului încheiat pe un oarecare asparaganus, care ulterior a 
deţinut cetăţenia romană şi s-a stabilit în Imperiu, în Dalmatia, la Pola926. Aceste 
evenimente au avut loc în partea de est a Daciei şi, ca urmare a lor, romanii au 
părăsit Muntenia şi Moldova de sud927.  

În schimb, la Dio Cassius (L VIII,10) apare informaţia că sarmaţii iazigi, 
care fuseseră aliaţi ai romanilor în primul război cu dacii, se înstăpâniseră pe un 
teritoriu, pe care Decebal, la începutul celui de al doilea război cu romanii, îl 
reluase. Acest teritoriu pe care însă Traian nu îl mai înapoiase iazigilor în anul 106, 
după cucerirea Daciei, a fost motivul revoltei barbarilor.  

xistă o întreagă discuţie, unde anume se aflau aceste teritorii. S-a presupus 
că ar fi undeva în zona Crişurilor aproape de Tisa. În anul 1970, Fl. Medeleţ a 
avansat ipoteza că acele teritorii s-ar afla în vestul Banatului. Deocamdată, nu 
există indicii cum s-a terminat diferendul, cert rămâne faptul că pacificarea militară 
a sarmaţilor a fost violentă din partea celor două provincii unite Dacia şi Pannonia 
Inferior, sub comanda lui Q. Marcius Turbo928.  

Cum s-au rezolvat în sud-vestul Daciei dificultăţile militare din anii 117/118, 
imediat după venirea la conducerea Daciei a lui C. Iulius Quadratus Bassus  Din 
motive rămase necunoscute, la scurt timp după sosirea în provincie noul consular a 
murit. Probabil, în momentul când noul comandant militar al Daciei, . Marcius 
Turbo a a uns în Dacia, legiunea a IIII-a Flavia Felix nu se mai afla aici, ea fusese 
retrasă la Singidunum, în Moesia Superior. Lipsa unor trupe auxiliare din efectivul 
trupelor din sectorul de sud-vest a fost suplinită prin aducerea unor unităţi, mai ales 
de cavalerie, din provincia Pannonia Inferior unită sau nu, cu Dacia sub comanda 
aceluiaşi general, . Marcius Turbo.  

8. Ala I Tungrorum Frontoniana atestată până în anul 114, în diplomele din 
Pannonia Inferior929. a a unge cu tot efectivul în sectorul de sud-vest, la Vârşeţ şi 
de aici un detaşament al ei a fost trimis în castrul de la Dunăre, la Po e ena930. 
Sediul ei principal a fost la Vârşeţ. Susţinem acest lucru din cauza faptului, că la 
scurt timp după terminarea evenimentelor, unitatea a fost însoţită de familii în 
vicus-ul militar. Deci, se poate vorbi de începutul unui vicus militar organizat. 
Piatra funerară ridicată de un signi er pentru soţia sa este un indiciu în acest sens931.  
                                                 

926 Macrea 1969, passim. 
927 Ca un element anecdotic cu ocazia acestor tratative Hadrianus a primit în dar, un cal alan 

Boristhenes devenit peste ani calul preferat de vânătoare; totodată Dio Cassius, L I , 22, 2–3 aminteşte de 
un sclav sarmat iazig Mastor luat cu ocazia acestor evenimente de către Hadrianus şi recunoscut ca un 
vânător neîntrecut, care va rămâne în serviciul său peste 20 de ani (vezi Birley, 2007, 127). 

928 Vezi mai sus în acest capitol. 
929 CIL, VI, 61; RMD, II, 87; RMD, III, 152; vezi Petolescu 2002, p. 78–80. 
930 IDR, III,1, 107 (Vârşeţ), Gudea 2001, p. 60 (Po e ena) o tessera de soldat cu numele de 

Valerius Firmus. 
931 IDR, III, 1, 107. 
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În anul 133, ala I Tungrorum rontoniana apare instalată în noua provincie 
Dacia Porolissensis, după cum rezultă dintr-o diplomă militară932. Sediul ei aici va 
fi, până la abandonarea Daciei romane, în castrul de la Ilişua. Staţionarea ei în 
Banat va dura un deceniu şi mai bine. În locul alei, la Vârşeţ nu ştim ce unitate a 
fost instalată, dar în castrul de la Pojejena a fost adusă cohor   allorum.  

. a I osporanorum a staţionat în Pannonia Superior până în anul 112–
116933, când din cauza evenimentelor din Dacia este adusă pe Mureş, în castrul de 
la Micia, alături de la I i panorum ampagonum934. Mai multe diplome militare 
datate în anii 136 138935, 144936, 155937 158938, 179939 o atestă făcând parte din armata 
Daciei Superior.

Prezenţa a două ale alături de cohorta a II lavia ommagenorum sugerează 
posibilitatea construirii castrului mare de abia, în timpul domniei lui Hadrian. După 
câteva decenii, ala I allorum et o poranorum va fi transferată la Cristeşti, unde 
va staţiona până la abandonarea provinciei Dacia. În acest castru, unitatea este 
documentată prin ştampile tegulare940. Transferarea alei I Bosporanorum la Cristeşti a 
putut avea loc probabil, după revenirea lui cohors II Flavia Commagenorum din 
Orient941.

. a I Hispanorum Campagonum este o unitate de cavalerie, care a 
staţionat, până în anul 114, în Pannonia Inferior942. Stabilirea ei în castrul de la 
Micia a avut loc în timpul evenimentelor din anii 117 118. Mai multe diplome 
militare o menţionează în componenţa armatei din Dacia Superior943. În castrul de 
la Micia este prezentă prin ştampile tegulare şi mai multe inscripţii944.  

Cele mai importante inscripţii onorifice ale unităţii au fost ridicate pentru 
sănătatea familiei Severilor945 şi a împăratului Caracalla946.  

la I i panorum ampagonum a primit trei epitete imperiale: ntoniniana, 
Phillippiana, Deciana ca semn al evidenţierii ei947.  

Între alte inscripţii funerare se cuvine a aminti una descoperită la Roma, care 
menţionează un bene iciariu  aflat în serviciul gărzii imperiale de cavalerie 
                                                 

932 IDR, D. 11. 
933 AE, 1997, 1782; RMD, 86; CIL, VI, 64. 
934 Petolescu 2002, p. 64–65. 
935 Petolescu, Corcheş 2002, p. 120–124. 
936 IDR, I, D. 14. 
937 IDR, I, D. 15. 
938 IDR, I, D. 16. 
939 RMD, II, 123. 
940 Petolescu 2002, p. 66. 
941 Diploma din anul 123 descoperită la Urfa (Turcia) (Cf. ILD, 20). 
942 RMD 153; Petolescu 2002, p. 72–73 cu toată bibliografia. 
943 Petolescu, Corcheş 2002, p. 120–124 (136 138); CIL, VI, 90 (144); CIL, VI, 107  IDR, 

I, 15 (157); IDR, I, 16 (158).  
944 IDR, III, 3, 56–57, 59, 60, 65, 75, 77, 172, 183. 
945 IDR, III, 3, 77 (altar dedicat lui Iupiter Optimius Maximus). 
946 IDR, III, 3, 56. 
947 IDR, III, 3, 57, 59; A , 1983, 847. 
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O ştire păstrată în istoria Augusta ( ita adriani, 6) relatează faptul că 
atacul roxolan a fost determinat de reducerea subsidiilor, lucru pe care Hadrian l-a 
îndreptat prin acordarea acestei cerinţe, luând în acelaşi timp ostateci de la aceştia 
ca o garanţie a tratatului încheiat pe un oarecare asparaganus, care ulterior a 
deţinut cetăţenia romană şi s-a stabilit în Imperiu, în Dalmatia, la Pola926. Aceste 
evenimente au avut loc în partea de est a Daciei şi, ca urmare a lor, romanii au 
părăsit Muntenia şi Moldova de sud927.  

În schimb, la Dio Cassius (L VIII,10) apare informaţia că sarmaţii iazigi, 
care fuseseră aliaţi ai romanilor în primul război cu dacii, se înstăpâniseră pe un 
teritoriu, pe care Decebal, la începutul celui de al doilea război cu romanii, îl 
reluase. Acest teritoriu pe care însă Traian nu îl mai înapoiase iazigilor în anul 106, 
după cucerirea Daciei, a fost motivul revoltei barbarilor.  

xistă o întreagă discuţie, unde anume se aflau aceste teritorii. S-a presupus 
că ar fi undeva în zona Crişurilor aproape de Tisa. În anul 1970, Fl. Medeleţ a 
avansat ipoteza că acele teritorii s-ar afla în vestul Banatului. Deocamdată, nu 
există indicii cum s-a terminat diferendul, cert rămâne faptul că pacificarea militară 
a sarmaţilor a fost violentă din partea celor două provincii unite Dacia şi Pannonia 
Inferior, sub comanda lui Q. Marcius Turbo928.  

Cum s-au rezolvat în sud-vestul Daciei dificultăţile militare din anii 117/118, 
imediat după venirea la conducerea Daciei a lui C. Iulius Quadratus Bassus  Din 
motive rămase necunoscute, la scurt timp după sosirea în provincie noul consular a 
murit. Probabil, în momentul când noul comandant militar al Daciei, . Marcius 
Turbo a a uns în Dacia, legiunea a IIII-a Flavia Felix nu se mai afla aici, ea fusese 
retrasă la Singidunum, în Moesia Superior. Lipsa unor trupe auxiliare din efectivul 
trupelor din sectorul de sud-vest a fost suplinită prin aducerea unor unităţi, mai ales 
de cavalerie, din provincia Pannonia Inferior unită sau nu, cu Dacia sub comanda 
aceluiaşi general, . Marcius Turbo.  

8. Ala I Tungrorum Frontoniana atestată până în anul 114, în diplomele din 
Pannonia Inferior929. a a unge cu tot efectivul în sectorul de sud-vest, la Vârşeţ şi 
de aici un detaşament al ei a fost trimis în castrul de la Dunăre, la Po e ena930. 
Sediul ei principal a fost la Vârşeţ. Susţinem acest lucru din cauza faptului, că la 
scurt timp după terminarea evenimentelor, unitatea a fost însoţită de familii în 
vicus-ul militar. Deci, se poate vorbi de începutul unui vicus militar organizat. 
Piatra funerară ridicată de un signi er pentru soţia sa este un indiciu în acest sens931.  
                                                 

926 Macrea 1969, passim. 
927 Ca un element anecdotic cu ocazia acestor tratative Hadrianus a primit în dar, un cal alan 

Boristhenes devenit peste ani calul preferat de vânătoare; totodată Dio Cassius, L I , 22, 2–3 aminteşte de 
un sclav sarmat iazig Mastor luat cu ocazia acestor evenimente de către Hadrianus şi recunoscut ca un 
vânător neîntrecut, care va rămâne în serviciul său peste 20 de ani (vezi Birley, 2007, 127). 

928 Vezi mai sus în acest capitol. 
929 CIL, VI, 61; RMD, II, 87; RMD, III, 152; vezi Petolescu 2002, p. 78–80. 
930 IDR, III,1, 107 (Vârşeţ), Gudea 2001, p. 60 (Po e ena) o tessera de soldat cu numele de 

Valerius Firmus. 
931 IDR, III, 1, 107. 
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În anul 133, ala I Tungrorum rontoniana apare instalată în noua provincie 
Dacia Porolissensis, după cum rezultă dintr-o diplomă militară932. Sediul ei aici va 
fi, până la abandonarea Daciei romane, în castrul de la Ilişua. Staţionarea ei în 
Banat va dura un deceniu şi mai bine. În locul alei, la Vârşeţ nu ştim ce unitate a 
fost instalată, dar în castrul de la Pojejena a fost adusă cohor   allorum.  

. a I osporanorum a staţionat în Pannonia Superior până în anul 112–
116933, când din cauza evenimentelor din Dacia este adusă pe Mureş, în castrul de 
la Micia, alături de la I i panorum ampagonum934. Mai multe diplome militare 
datate în anii 136 138935, 144936, 155937 158938, 179939 o atestă făcând parte din armata 
Daciei Superior.

Prezenţa a două ale alături de cohorta a II lavia ommagenorum sugerează 
posibilitatea construirii castrului mare de abia, în timpul domniei lui Hadrian. După 
câteva decenii, ala I allorum et o poranorum va fi transferată la Cristeşti, unde 
va staţiona până la abandonarea provinciei Dacia. În acest castru, unitatea este 
documentată prin ştampile tegulare940. Transferarea alei I Bosporanorum la Cristeşti a 
putut avea loc probabil, după revenirea lui cohors II Flavia Commagenorum din 
Orient941.

. a I Hispanorum Campagonum este o unitate de cavalerie, care a 
staţionat, până în anul 114, în Pannonia Inferior942. Stabilirea ei în castrul de la 
Micia a avut loc în timpul evenimentelor din anii 117 118. Mai multe diplome 
militare o menţionează în componenţa armatei din Dacia Superior943. În castrul de 
la Micia este prezentă prin ştampile tegulare şi mai multe inscripţii944.  

Cele mai importante inscripţii onorifice ale unităţii au fost ridicate pentru 
sănătatea familiei Severilor945 şi a împăratului Caracalla946.  

la I i panorum ampagonum a primit trei epitete imperiale: ntoniniana, 
Phillippiana, Deciana ca semn al evidenţierii ei947.  

Între alte inscripţii funerare se cuvine a aminti una descoperită la Roma, care 
menţionează un bene iciariu  aflat în serviciul gărzii imperiale de cavalerie 
                                                 

932 IDR, D. 11. 
933 AE, 1997, 1782; RMD, 86; CIL, VI, 64. 
934 Petolescu 2002, p. 64–65. 
935 Petolescu, Corcheş 2002, p. 120–124. 
936 IDR, I, D. 14. 
937 IDR, I, D. 15. 
938 IDR, I, D. 16. 
939 RMD, II, 123. 
940 Petolescu 2002, p. 66. 
941 Diploma din anul 123 descoperită la Urfa (Turcia) (Cf. ILD, 20). 
942 RMD 153; Petolescu 2002, p. 72–73 cu toată bibliografia. 
943 Petolescu, Corcheş 2002, p. 120–124 (136 138); CIL, VI, 90 (144); CIL, VI, 107  IDR, 

I, 15 (157); IDR, I, 16 (158).  
944 IDR, III, 3, 56–57, 59, 60, 65, 75, 77, 172, 183. 
945 IDR, III, 3, 77 (altar dedicat lui Iupiter Optimius Maximus). 
946 IDR, III, 3, 56. 
947 IDR, III, 3, 57, 59; A , 1983, 847. 
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(e uites singulares) cu numele de Aurelius italis  natione acus, care a servit în 
această ala înainte de fi selectat pentru Roma948. 

Unitatea de cavalerie va staţiona în acest castru până la abandonarea 
provinciei în timpul lui Aurelianus.  

. Co ors  allorum. ste o trupă auxiliară care în anii 93, 100, apare în 
diplomele din Moesia Superior949 şi a fost inclusă în armata de campanie a lui 
Traian participând la războaiele cu dacii din anii 101–102, 105–106. Două diplome 
din Dacia o atestă făcând parte din armata noii provincii în anii 109950, 110 
(Porolissum)951. Dar, tot în anul 110, într-o altă diplomă militară datată tot în 2 iulie 
apare T d, în Pannonia Inferior o unitate cu acelaşi nume: cohors  Gallorum952. 
Prezenţa în ambele provincii a unei trupe auxiliare cu acelaşi nume ar sugera 
împărţirea unităţii în două detaşamente în opinia lui C.C. Petolescu953, care ar fi 
primit apoi eşaloane locale în completare coh. . Gallorum acica (amintită în 
diplomele militare din anii 119, 124, 179 pentru Dacia Superior954).  

Venirea lui cohors V Gallorum la Po e ena trebuie să fi avut loc în timpul lui 
Hadrianus, după plecarea lui ala I Tungrorum rontoniana la Ilişua, în Dacia 
Porolissensis. Mai multe diplome militare din timpul lui Antoninus Pius, datând 
din anii 156/157955, 155/159956,160957, 161958 menţionează din nou trupa ca făcând 
parte din armata Moesiei Superior cu următoarea titulatură cohors V Gallorum et 
Pannoniorum. 

Ulterior, în anul 179, diploma de la Drobeta o aminteşte pe cohors V Gallorum 
în armata Daciei Superior, probabil în vechiul ei sediu, castrul de la Po e ena. 

tampilele tegulare descoperite aici sub forma  sunt diferite de cele 
descoperite în Moesia Superior, unde apar sub forma , databile 
poate mai timpuriu, în secolul I p. Chr. Nu este clară precizarea cronologică a 
ştampilelor descoperite pe teritoriul oraşului Te i a, unde se presupune că a fost 
castrul ei959. La Te i a a fost descoperit şi un recipient de bronz cu inscripţia: coh ors  

 Gall orum / hemina e acta /at leg ionem  II C laudiam  e ginae )960. 
La arata  ( iana) a fost descoperită baza unei statui cu inscripţie, ridicată 

de un centurio cu numele de Aurelius Gaianus din cohors  Gallorum Antoniniana, 
care a depus o ofrandă961. 
                                                 

948 CIL, VI, 3238  IDR , I, 56. 
949 CIL, VI, 39, 46. 
950 IDR , II, 307. 
951 CIL, VI, 163  IDR, I, 3. 
952 CIL, VI, 164. 
953 Petolescu 2014, p. 15–24. 
954 A  2005, 1703; 2010, 1857 apud Petolescu, 2014, p. 15–24. 
955 c , MacDonald, Pangerl 2003, p. 27–29.  
956 A , 1998, 1617. 
957 CIL, VI, 111. 
958 RMD, 55. 
959A ,1977, 740; 1981, 738; ermanovi - uzmanovi , Iovanovi  2004, passim.  
960 Mir ovi  1980, p. 173–178. 
961 A , 1994, 1511; Petolescu 2014, p. 15–24. 
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Prezenţa lui cohors V allorum alături de alte 10 trupe din Dacia retrase la 
sud de Dunăre, în preajma celui de al doilea conflict cu dacii liberi din timpul lui 
Antoninus Pius, face parte din reorganizarea militară de întărire a provinciei sud-
dunărene, care a avut loc după primele atacuri ale dacilor liberi, din anul 144962. 
După încheierea acestui război, unitatea a revenit din nou în sediul ei din castrul 
Pojejena.  

Am putea presupune chiar împărţirea unităţii în două–trei detaşamente 
dispuse la Tran ierna (Tekija), Diana (Karataş) şi Pojejena pentru supravegherea 
traficului fluvial. udecând după inscripţia de la Karataş, un detaşament din cohortă 
a staţionat aici în timpul lui Caracalla. Chiar dacă acest lucru apare la prima vedere 
nefiresc între două provincii romane, nevoile militare de moment au impus astfel 
de soluţii. Am cita, de pildă, cazul a două diplome din 2 iulie 110, una din Dacia, 
de la Porolissum şi o alta din Pannonia Inferior, de la T k d, tot din 2 iulie 110, în 
care apar trupe, precum: ala I lavia ugu ta ritannica c , cohortele  I Thracum 
c , I ontanorum,  allorum care la acea dată apăreau ca făcând parte atât din 
armata Daciei, cât şi a Pannoniei Inferior963. Situaţia este greu explicabilă, ea a fost 
urmarea unui eveniment militar special rămas necunoscut posterităţii. Desigur, în 
acest caz, nu avem pentru Dacia Superior nici o informaţie similară sub aspectul 
diplomelor militare dintre anii 155–160. 

Probabil că după aceste evenimente cohor   allorum a revenit în Dacia la 
sediul ei de la Pojejena. Un altar votiv a fost dedicat de  ibiu  Donatu , prefectul 
trupei, pentru zeiţa Diana ugu ta964. Cariera acestui cavaler nu este cunoscută 
prin alte informaţii epigrafice şi prof. I.I. Russu a atribuit-o perioadei din jurul 
anului 160965, fără alte precizări cronologice mai sigure. 

Un alt monument votiv a fost închinat de data aceasta lui I  Dolichenu  de 
către un alt prefect al unităţii  Petroniu  ovatu 966. Cariera acestui personaj este 
mult mai bine cunoscută. Ea apare într-o inscripţie descoperită în olonia 
Tubu uctiana (Alger) unde sunt cunoscute şi celelalte două comenzi din cariera sa 
militară după ce a fost prae ectu  al coh. V allorum, tribunu  în legiunea III 

emina, prae ectu  în ala I Hispanorum Campagonum967, după care a parcurs o 
carieră civilă asupra căreia nu ne oprim în acest moment.  

Surprinzătoare şi oarecum nefirească este prezenţa celor tre  militiae ale lui 
. Petronius Novatus în provincia Dacia, ceea ce ar putea argumenta o situaţie 

specială care a obligat astfel de transferuri chiar în zone apropiate primei comenzi. 
Perioada sa de activitate se poate referi la războaiele marcomanice, când momentele 
                                                 

962 Benea 2009, p. 65–90. 
963 Vezi discuţia la Petolescu 2002, p. 107, nota 16. 
964 IDR, III, 1, 10, comentariu I. I. Russu. 
965 Devijver IV, 1, V 93. 
966 IDR, III, 1, 11. 
967 Vezi bibliografia IDR, III, 1,11; AE, 1967, 644. 
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948 CIL, VI, 3238  IDR , I, 56. 
949 CIL, VI, 39, 46. 
950 IDR , II, 307. 
951 CIL, VI, 163  IDR, I, 3. 
952 CIL, VI, 164. 
953 Petolescu 2014, p. 15–24. 
954 A  2005, 1703; 2010, 1857 apud Petolescu, 2014, p. 15–24. 
955 c , MacDonald, Pangerl 2003, p. 27–29.  
956 A , 1998, 1617. 
957 CIL, VI, 111. 
958 RMD, 55. 
959A ,1977, 740; 1981, 738; ermanovi - uzmanovi , Iovanovi  2004, passim.  
960 Mir ovi  1980, p. 173–178. 
961 A , 1994, 1511; Petolescu 2014, p. 15–24. 
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962 Benea 2009, p. 65–90. 
963 Vezi discuţia la Petolescu 2002, p. 107, nota 16. 
964 IDR, III, 1, 10, comentariu I. I. Russu. 
965 Devijver IV, 1, V 93. 
966 IDR, III, 1, 11. 
967 Vezi bibliografia IDR, III, 1,11; AE, 1967, 644. 
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grele din existenţa provinciei au trebuit rezolvate pe plan local, de către consulari. 
Asemenea situaţii speciale apar şi pe graniţa de est a Daciei, sub o altă formă însă, 
prin comanda a două trupe auxiliare deţinută de către acelaşi comandant. 

Prezenţa lui cohors V Gallorum în castru de la Po e ena va fi dublată mereu 
cu detaşamente din legiunea a VII-a Claudia, poate datorită efectivelor mici şi a 
împărţirii unităţii în două – trei castre. S-a avansat ipoteza că poate malul de nord 
al Dunării a intrat în componenţa Moesiei Superior. Credem că acest lucru a putut 
avea loc doar în cazul unor evenimente militare, cum au fost cele din timpul lui 
Antoninus Pius (anii 155–157), pentru că de a în anul 168 să se treacă la unirea sub 
aceeaşi comandă a celor două provincii: Moesia Superior şi Dacia. ste poate o 
situaţie similară cu: unirea Pannoniei Inferior cu Dacia în anul 118. Prezenţa 
unităţii în castru trebuie presupusă până la abandonarea provinciei.  

12. Co ors II allorum annonica, sediu de garnizoană necunoscut, se 
presupune în Banat. Unitatea este amintită în armata Daciei Romane în anul 109968, 
în anul 137 şi apoi în anul 179, două diplome militare o amintesc în armata Daciei 
Superior969. Posibil să fi staţionat într-un castru din Banat. 

 

Măsurile luate de întărire militară a frontierelor dacice au fost determinate de 
faptul că, în anul 118, încă nu se înapoiaseră efectivele plecate din Dacia în armata 
de campanie din Orient, iar dintr-un motiv necunoscut şi legiunea a IIII-a Flavia 
Felix fusese retrasă la Singidunum. În atare situaţie, lipsurile constatate în provincie au 
fost completate cu elemente militare din provinciile învecinate Pannonia Superior 
şi Inferior. Mai multe trupe auxiliare de infanterie au fost aduse în Dacia şi 
instalate în nordul provinciei. Alături de venirea celor trei unităţi de cavalerie 
romană în Dacia, a fost adusă din Pannonia Superior şi ala I Bata orum instalată 
în castrul de la Războieni, fără o legătură directă cu apărarea sud-vestului provinciei. 
Instalarea unităţilor auxiliare pe malul de nord al Dunării şi pe linia Mureşului 
argumentează ideea potrivit căreia căile de pătrundere ale atacatorilor barbari, fie ei 
daci liberi sau sarmaţi iazigi au fost cele fluviale.  

Un al doilea culoar de intrare a fost în centrul Banatului prin linia defensivă 
de vest Lederata–Berzobis până la Tibiscum. Modul de organizare militară a 
acestui segment trebuie doar presupus prin menţinerea lui co ors I ind licorum 
milliaria instalată în castrul de la Arcidava (Vărădia), pe malul de est la râului 
Caraş şi în castrul de pământ din punctul Chilii, de pe malul drept al râului970. 

Nu deţinem în acest moment informaţii privind unitatea care a staţionat în 
castrul de la Berzobis, după retragerea legiunii a IIII-a Flavia Felix; poate fi 
Co ors II allorum annonica.  
                                                 

968 ILD, 10. 
969 ILD, 34, 46. 
970 Vezi mai sus. 
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13. Cohors VIII Raetorum. Este o unitate auxiliară atestată în armata 
Pannoniei prin diplome militare până în anul 102971. După anul 106 este amintită în 
două diplome militare din anii 109 şi 110, în armata Daciei Romane972.  

În anul 119, o diplomă militară a Daciei Superior, este acordată unui soldat 
din cohors VIII Raetorum, numele său păstrat fragmentar...]ancio Avesso, [...f(ilio) 
Er]ravisco973. La Mehadia, unitate este documentată prin două ştampile fragmentare 
CO H VIII R 974. 

În castrul de la Inlăceni unitatea apare amintită doar de o inscripţie onorifică 
dedicată împăratului Hadrianus975, ceea ce a creat probleme privind interpretarea 
momentului când unitatea a fost retrasă în sud-vestul Daciei. Numărul mic de 
ştampile descoperite până acum la Mehadia a derutat pe specialiştii care s-au 
ocupat de prezenţa ei aici, presupunând, că a ajuns ocazional în acest castru. 
Cohors III Delmatarum este unitatea militară care a ajuns în Dacia spre sfârşitul 
domniei împăratului Hadrian976. Analiza tuturor unităţilor militare care au trecut 
prin sectorul de sud-vest al Daciei Romane ne obligă la o revizuire a opiniei 
avansate anterior. Prezenţa lui cohors VIII Raetorum s-ar putea să fi avut loc după 
mutarea lui cohors I Brittonum milliaria în Dacia Porolissensis, înainte de anul 
133, când apare amintită în diplome. Prezenţa unităţii de raeti la Mehadia ar putea 
să marcheze prima jumătate a secolului II, până la venirea lui cohors III 
Delmatarum înspre sfârşitul domniei lui Hadrian sau în timpul luptelor cu dacii 
liberi. După această dată, cohors VIII Raetorum staţionează neîntrerupt în castrul 
de la Teregova. Nu ştim ce s-a întâmplat cu cohors II allorum Macedonica, 
devenită poate printr-un contingent de daci, Cohors II allorum Dacica.  

1 . Numerus Palmyrenorum. În castrul de la Tibiscum este adus deja în anul 
118, de către . Marcius Turbo un detaşament de palmyreni sagittari, o unitate 
dintr-un corp mai important de arcaşi, dispersat în mai multe unităţi la Porolissum, 
Optatiana şi Tibiscum. Deşi documentaţi în două diplome din 29 iunie anul 120 la 
Căşei, Românaşi977, dar, pe alte două diplome militare de la Tibiscum978, unii 
specialişti au optat pentru a susţine venirea lor la Tibiscum de abia la această din 
anul 126.  

Credem, dimpotrivă, că palmyreni sagittari au participat la Tibiscum la 
respingerea atacurilor barbare din anul 118. Această unitate a avut, se pare, un rol 
decisiv în rezolvarea problemelor militare ale teritoriului de vest al Daciei Romane. 
Ca urmare a acestui fapt, vor primi în mod excepţional cetăţenia romană înaintea 
terminării serviciului militar. Acordarea dreptului de cetăţenie romană în două 
etape nu trebuie să conducă la ideea că aici, la Tibiscum unitatea a fost adusă mai 
                                                 

971 CIL, VI, 47. 
972 IDR, I, 2, 3. 
973 Eck, MacDonald, Pangerl 2003, p. 27–29. 
974 Macrea, udea, Moţu 1993, pl. I 1. 
975 IDR, III, 3, 263. 
976 Benea 2008, p. 27. 
977 Benea 1980, p.131–139. 
978 IDR, I, D. 8,9. 
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grele din existenţa provinciei au trebuit rezolvate pe plan local, de către consulari. 
Asemenea situaţii speciale apar şi pe graniţa de est a Daciei, sub o altă formă însă, 
prin comanda a două trupe auxiliare deţinută de către acelaşi comandant. 

Prezenţa lui cohors V Gallorum în castru de la Po e ena va fi dublată mereu 
cu detaşamente din legiunea a VII-a Claudia, poate datorită efectivelor mici şi a 
împărţirii unităţii în două – trei castre. S-a avansat ipoteza că poate malul de nord 
al Dunării a intrat în componenţa Moesiei Superior. Credem că acest lucru a putut 
avea loc doar în cazul unor evenimente militare, cum au fost cele din timpul lui 
Antoninus Pius (anii 155–157), pentru că de a în anul 168 să se treacă la unirea sub 
aceeaşi comandă a celor două provincii: Moesia Superior şi Dacia. ste poate o 
situaţie similară cu: unirea Pannoniei Inferior cu Dacia în anul 118. Prezenţa 
unităţii în castru trebuie presupusă până la abandonarea provinciei.  

12. Co ors II allorum annonica, sediu de garnizoană necunoscut, se 
presupune în Banat. Unitatea este amintită în armata Daciei Romane în anul 109968, 
în anul 137 şi apoi în anul 179, două diplome militare o amintesc în armata Daciei 
Superior969. Posibil să fi staţionat într-un castru din Banat. 

 

Măsurile luate de întărire militară a frontierelor dacice au fost determinate de 
faptul că, în anul 118, încă nu se înapoiaseră efectivele plecate din Dacia în armata 
de campanie din Orient, iar dintr-un motiv necunoscut şi legiunea a IIII-a Flavia 
Felix fusese retrasă la Singidunum. În atare situaţie, lipsurile constatate în provincie au 
fost completate cu elemente militare din provinciile învecinate Pannonia Superior 
şi Inferior. Mai multe trupe auxiliare de infanterie au fost aduse în Dacia şi 
instalate în nordul provinciei. Alături de venirea celor trei unităţi de cavalerie 
romană în Dacia, a fost adusă din Pannonia Superior şi ala I Bata orum instalată 
în castrul de la Războieni, fără o legătură directă cu apărarea sud-vestului provinciei. 
Instalarea unităţilor auxiliare pe malul de nord al Dunării şi pe linia Mureşului 
argumentează ideea potrivit căreia căile de pătrundere ale atacatorilor barbari, fie ei 
daci liberi sau sarmaţi iazigi au fost cele fluviale.  

Un al doilea culoar de intrare a fost în centrul Banatului prin linia defensivă 
de vest Lederata–Berzobis până la Tibiscum. Modul de organizare militară a 
acestui segment trebuie doar presupus prin menţinerea lui co ors I ind licorum 
milliaria instalată în castrul de la Arcidava (Vărădia), pe malul de est la râului 
Caraş şi în castrul de pământ din punctul Chilii, de pe malul drept al râului970. 

Nu deţinem în acest moment informaţii privind unitatea care a staţionat în 
castrul de la Berzobis, după retragerea legiunii a IIII-a Flavia Felix; poate fi 
Co ors II allorum annonica.  
                                                 

968 ILD, 10. 
969 ILD, 34, 46. 
970 Vezi mai sus. 
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13. Cohors VIII Raetorum. Este o unitate auxiliară atestată în armata 
Pannoniei prin diplome militare până în anul 102971. După anul 106 este amintită în 
două diplome militare din anii 109 şi 110, în armata Daciei Romane972.  

În anul 119, o diplomă militară a Daciei Superior, este acordată unui soldat 
din cohors VIII Raetorum, numele său păstrat fragmentar...]ancio Avesso, [...f(ilio) 
Er]ravisco973. La Mehadia, unitate este documentată prin două ştampile fragmentare 
CO H VIII R 974. 

În castrul de la Inlăceni unitatea apare amintită doar de o inscripţie onorifică 
dedicată împăratului Hadrianus975, ceea ce a creat probleme privind interpretarea 
momentului când unitatea a fost retrasă în sud-vestul Daciei. Numărul mic de 
ştampile descoperite până acum la Mehadia a derutat pe specialiştii care s-au 
ocupat de prezenţa ei aici, presupunând, că a ajuns ocazional în acest castru. 
Cohors III Delmatarum este unitatea militară care a ajuns în Dacia spre sfârşitul 
domniei împăratului Hadrian976. Analiza tuturor unităţilor militare care au trecut 
prin sectorul de sud-vest al Daciei Romane ne obligă la o revizuire a opiniei 
avansate anterior. Prezenţa lui cohors VIII Raetorum s-ar putea să fi avut loc după 
mutarea lui cohors I Brittonum milliaria în Dacia Porolissensis, înainte de anul 
133, când apare amintită în diplome. Prezenţa unităţii de raeti la Mehadia ar putea 
să marcheze prima jumătate a secolului II, până la venirea lui cohors III 
Delmatarum înspre sfârşitul domniei lui Hadrian sau în timpul luptelor cu dacii 
liberi. După această dată, cohors VIII Raetorum staţionează neîntrerupt în castrul 
de la Teregova. Nu ştim ce s-a întâmplat cu cohors II allorum Macedonica, 
devenită poate printr-un contingent de daci, Cohors II allorum Dacica.  

1 . Numerus Palmyrenorum. În castrul de la Tibiscum este adus deja în anul 
118, de către . Marcius Turbo un detaşament de palmyreni sagittari, o unitate 
dintr-un corp mai important de arcaşi, dispersat în mai multe unităţi la Porolissum, 
Optatiana şi Tibiscum. Deşi documentaţi în două diplome din 29 iunie anul 120 la 
Căşei, Românaşi977, dar, pe alte două diplome militare de la Tibiscum978, unii 
specialişti au optat pentru a susţine venirea lor la Tibiscum de abia la această din 
anul 126.  

Credem, dimpotrivă, că palmyreni sagittari au participat la Tibiscum la 
respingerea atacurilor barbare din anul 118. Această unitate a avut, se pare, un rol 
decisiv în rezolvarea problemelor militare ale teritoriului de vest al Daciei Romane. 
Ca urmare a acestui fapt, vor primi în mod excepţional cetăţenia romană înaintea 
terminării serviciului militar. Acordarea dreptului de cetăţenie romană în două 
etape nu trebuie să conducă la ideea că aici, la Tibiscum unitatea a fost adusă mai 
                                                 

971 CIL, VI, 47. 
972 IDR, I, 2, 3. 
973 Eck, MacDonald, Pangerl 2003, p. 27–29. 
974 Macrea, udea, Moţu 1993, pl. I 1. 
975 IDR, III, 3, 263. 
976 Benea 2008, p. 27. 
977 Benea 1980, p.131–139. 
978 IDR, I, D. 8,9. 
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târziu, întrucât două lucruri sunt de reţinut: o lăsare la vatră legală nu putea avea 
loc întrucât fuseseră recrutaţi în anii 117/118 şi nici nu era firească pentru un corp 
de trupă barbar neorganizat pe principii romane, apoi un alt eveniment militar 
asemănător celui pentru care fuseseră aduşi iniţial nu avusese loc, în orice caz, nu 
deţinem până acum informaţii în acest sens. Mai probabil ar fi să avem în vedere 
acordarea cetăţeniei romane în două etape pentru tot efectivul corpului de 
palmyreni în anul 120 şi apoi în anul 126. 

La Tibiscum, această unitate va fi instalată într-un castru de pământ (III) 
construit imediat la sud de castrul din piatră (II/2). Arcaşii palmyreni sunt cunoscuţi 
printr-o laborioasă activitate de ridicare a unor monumente votive specifice pentru 
divinităţile lor naţionale, dar şi romane şi chiar monumente funerare. Din îndepărtata 
Palmyra aduc în Dacia chiar şi scrierea lor, care apare pe anumite monumente 
funerare, anumite reprezentări specifice lumii lor orientale, cultele religioase 
reprezentative etc.979. 

În timpul lui Antoninus Pius sunt menţionaţi sub forma unei vexillatio 
Palmyrenorum cu ocazia unor lucrări la un templu al lui Liber Pater980, pentru ca, 
în anii 159/160 să fie organizaţi într-un numerus Palmyrenorum Tibiscensium981. 
Această unitate militară va staţiona în castrul de la Tibiscum până la abandonarea 
provinciei. Cu timpul, în efectivele sale pătrund şi elemente romane, tracice sau 
locale982. ste alături de cohors I Sagittariorum cu ocazia construirii castrului mare 
în anii 160. Îşi ridică propriul complex de thermae, unde ştampilele unităţii apar în 
ligatură sub forma .  

După anul 120, nu se cunosc evenimente militare marcante, care să fi 
determinat schimbarea trupelor staţionate. Cândva, înainte de anul 133 apar într-o 
diplomă militară: Cohors I Brittonum milliaria Ulpia torquata p.f. c.R (de la Dierna, 
poate şi Mehadia), cohors II Gallorum Macedonica (Teregova), Ala I Tungrorum 
Frontoniana (de la Po e ena) care sunt transferate în Dacia Porolissensis. În acest 
moment, la  este adusă cohors V Gallorum. Nu ştim ce se întâmplă în 
castrul de la ( ), iar la  trebuie să presupunem aducerea lui cohors 
VIII Raetorum de la Inlăceni983. În castrul de la  ştampila MAC ne face să 
presupunem că este vorba de cohors II Gallorum Macedonica. Nu ştim ce unitate 
formează garnizoana din castrele de la Dierna şi de la Berzobis. Neschimbate 
rămân unităţile din castrele de la Arcidava şi Tibiscum. le polarizează întregul 
efort militar în timpul domniei lui Hadrian şi chiar la începutul domniei lui 
Antoninus Pius (138–161) în sectorul de sud-vest. Probleme militare se pare că 
încă nu există în zonă în perioada aceasta şi timp de câteva decenii. 
                                                 

979 Benea 1980, p. 131–139; Benea 2001 passim. 
980 Piso, Benea 1999, p. 91–96, nr. 1. 
981 Petolescu 2002, p. 139–140. 
982 Vezi IDR, III,1, 158; IDR, III, 5, 559 etc. 
983 Analiza întreprinsă asupra dislocărilor de trupe au evidenţiat eroarea făcută de noi în 

cronologia trupelor de la Mehadia prin care apreciam prezenţa lui cohors III Delmatarum, Benea 
2008 b, p. 15–17. 
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Tru ele auxiliare din sectorul de sud est al Daciei ro ane  
n ti ul lui Hadrian (du ă anii 118 11 ) 

Unitatea 
auxiliară Sediu Durata Transfer Sursa de infor a ie 

lae     

la I 
ispanorum 

Campagonum 
icia 119–275  

Eck, MacDonald, Pangerl, 
2003; Eck, MacDonald, 
Pangerl, 2004; CIL, VI, 
90; 107; 108 etc. 

la I 
osporanorum icia   IDR, III, 3, 76, 107. 

o ortes     
Cohors II la ia 
Commagenorum icia Revine din Orient în anii 

119–123  ILD, 14. 

Cohors III 
elmatarum eha ia Sf. Domniei lui 

Hadrian-Antoninus Pius  Benea 2008. 

Cohors II 
allorum 
a e oni a 

Ad Pannonios 
(Teregova) Orient după 114 ( ) 

123 în Dacia 
Porolissensis. 
Sediu necunoscut 

cf. ILD, 20 

Cohors V 
allorum Pojejena după anii 118 119 –155 (în Moesia 

Superior)  

Cohors VIII 
Raetorum 

Mehadia, apoi 
Teregova 

după 119 – spre sf. 
Domniei lui Hadrian  Teregova ILD, 14. 

Coh hra um I 
agittariorum  

Tibiscum, 
Zăvoi 

după 106 – sfârşitul  
sec. II p. Chr..   

Coh I 
Vin eli orum 

Arcidava 
(Vărădia) 

după 106 – sfârşitul  
sec. II p. Chr.  

Transfer la 
Tibiscum IDR, III, 1, 110 

u eri     
Palmyrenii 
sagittarii Tibiscum 118 119 – sfârşitul 

provinciei   IDR, III, 1. 

ntoninus ius (138–1 1). Domnia împăratului este marcată de câteva 
evenimente care vor marca şi istoria militară a Daciei romane984. Încă în anul 144, 
se constată un atac general al dacilor liberi porniţi de pe teritoriul Moldovei cu 
corăbiile pe Dunăre, care va afecta în mod special aşezările aflate în Moesia 
Inferior şi, parţial, Moesia Superior de la sud de Dunăre985. Sectorul de pe malul de 
nord al Dunării, între Sucidava (Celei) la vărsarea râului Olt în Dunăre şi până la 
Drobeta nu era fortificat în vreun fel. Singurul castru cu o unitate auxiliară 
permanentă era cel de la Drobeta. La sud de Dunăre, în provinciile Moesia Inferior 
şi Moesia Superior unităţile de bază erau legiunile provinciilor respective prea 
puţine trupe auxiliare îşi aveau garnizoană în provinciile respective. 

Dificultăţile create au determinat luarea unor măsuri in e tremis imediat după 
respingerea acestor atacuri ale dacilor liberi. Se pare că după aceste evenimente 
Dacia a fost puţin lovită de atacurile barbare. Conducerea Imperiului a considerat 
de cuviinţă să dispună transferarea unui număr de trupe auxiliare în provinciile 
afectate de atacurile dacilor liberi. 

Din provincia Dacia au fost transferate în Moesia Superior mai multe unităţi 
auxiliare după anul 150 sau, mai bine-zis, în preajma anului 155. Până la cucerirea 

                                                 
984 Vezi mai sus în capitolul precedent. 
985 Benea 2009, p. 65–90. 
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târziu, întrucât două lucruri sunt de reţinut: o lăsare la vatră legală nu putea avea 
loc întrucât fuseseră recrutaţi în anii 117/118 şi nici nu era firească pentru un corp 
de trupă barbar neorganizat pe principii romane, apoi un alt eveniment militar 
asemănător celui pentru care fuseseră aduşi iniţial nu avusese loc, în orice caz, nu 
deţinem până acum informaţii în acest sens. Mai probabil ar fi să avem în vedere 
acordarea cetăţeniei romane în două etape pentru tot efectivul corpului de 
palmyreni în anul 120 şi apoi în anul 126. 

La Tibiscum, această unitate va fi instalată într-un castru de pământ (III) 
construit imediat la sud de castrul din piatră (II/2). Arcaşii palmyreni sunt cunoscuţi 
printr-o laborioasă activitate de ridicare a unor monumente votive specifice pentru 
divinităţile lor naţionale, dar şi romane şi chiar monumente funerare. Din îndepărtata 
Palmyra aduc în Dacia chiar şi scrierea lor, care apare pe anumite monumente 
funerare, anumite reprezentări specifice lumii lor orientale, cultele religioase 
reprezentative etc.979. 

În timpul lui Antoninus Pius sunt menţionaţi sub forma unei vexillatio 
Palmyrenorum cu ocazia unor lucrări la un templu al lui Liber Pater980, pentru ca, 
în anii 159/160 să fie organizaţi într-un numerus Palmyrenorum Tibiscensium981. 
Această unitate militară va staţiona în castrul de la Tibiscum până la abandonarea 
provinciei. Cu timpul, în efectivele sale pătrund şi elemente romane, tracice sau 
locale982. ste alături de cohors I Sagittariorum cu ocazia construirii castrului mare 
în anii 160. Îşi ridică propriul complex de thermae, unde ştampilele unităţii apar în 
ligatură sub forma .  

După anul 120, nu se cunosc evenimente militare marcante, care să fi 
determinat schimbarea trupelor staţionate. Cândva, înainte de anul 133 apar într-o 
diplomă militară: Cohors I Brittonum milliaria Ulpia torquata p.f. c.R (de la Dierna, 
poate şi Mehadia), cohors II Gallorum Macedonica (Teregova), Ala I Tungrorum 
Frontoniana (de la Po e ena) care sunt transferate în Dacia Porolissensis. În acest 
moment, la  este adusă cohors V Gallorum. Nu ştim ce se întâmplă în 
castrul de la ( ), iar la  trebuie să presupunem aducerea lui cohors 
VIII Raetorum de la Inlăceni983. În castrul de la  ştampila MAC ne face să 
presupunem că este vorba de cohors II Gallorum Macedonica. Nu ştim ce unitate 
formează garnizoana din castrele de la Dierna şi de la Berzobis. Neschimbate 
rămân unităţile din castrele de la Arcidava şi Tibiscum. le polarizează întregul 
efort militar în timpul domniei lui Hadrian şi chiar la începutul domniei lui 
Antoninus Pius (138–161) în sectorul de sud-vest. Probleme militare se pare că 
încă nu există în zonă în perioada aceasta şi timp de câteva decenii. 
                                                 

979 Benea 1980, p. 131–139; Benea 2001 passim. 
980 Piso, Benea 1999, p. 91–96, nr. 1. 
981 Petolescu 2002, p. 139–140. 
982 Vezi IDR, III,1, 158; IDR, III, 5, 559 etc. 
983 Analiza întreprinsă asupra dislocărilor de trupe au evidenţiat eroarea făcută de noi în 

cronologia trupelor de la Mehadia prin care apreciam prezenţa lui cohors III Delmatarum, Benea 
2008 b, p. 15–17. 
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Tru ele auxiliare din sectorul de sud est al Daciei ro ane  
n ti ul lui Hadrian (du ă anii 118 11 ) 

Unitatea 
auxiliară Sediu Durata Transfer Sursa de infor a ie 

lae     

la I 
ispanorum 

Campagonum 
icia 119–275  

Eck, MacDonald, Pangerl, 
2003; Eck, MacDonald, 
Pangerl, 2004; CIL, VI, 
90; 107; 108 etc. 

la I 
osporanorum icia   IDR, III, 3, 76, 107. 

o ortes     
Cohors II la ia 
Commagenorum icia Revine din Orient în anii 

119–123  ILD, 14. 

Cohors III 
elmatarum eha ia Sf. Domniei lui 

Hadrian-Antoninus Pius  Benea 2008. 

Cohors II 
allorum 
a e oni a 

Ad Pannonios 
(Teregova) Orient după 114 ( ) 

123 în Dacia 
Porolissensis. 
Sediu necunoscut 

cf. ILD, 20 

Cohors V 
allorum Pojejena după anii 118 119 –155 (în Moesia 

Superior)  

Cohors VIII 
Raetorum 

Mehadia, apoi 
Teregova 

după 119 – spre sf. 
Domniei lui Hadrian  Teregova ILD, 14. 

Coh hra um I 
agittariorum  

Tibiscum, 
Zăvoi 

după 106 – sfârşitul  
sec. II p. Chr..   

Coh I 
Vin eli orum 

Arcidava 
(Vărădia) 

după 106 – sfârşitul  
sec. II p. Chr.  

Transfer la 
Tibiscum IDR, III, 1, 110 

u eri     
Palmyrenii 
sagittarii Tibiscum 118 119 – sfârşitul 

provinciei   IDR, III, 1. 

ntoninus ius (138–1 1). Domnia împăratului este marcată de câteva 
evenimente care vor marca şi istoria militară a Daciei romane984. Încă în anul 144, 
se constată un atac general al dacilor liberi porniţi de pe teritoriul Moldovei cu 
corăbiile pe Dunăre, care va afecta în mod special aşezările aflate în Moesia 
Inferior şi, parţial, Moesia Superior de la sud de Dunăre985. Sectorul de pe malul de 
nord al Dunării, între Sucidava (Celei) la vărsarea râului Olt în Dunăre şi până la 
Drobeta nu era fortificat în vreun fel. Singurul castru cu o unitate auxiliară 
permanentă era cel de la Drobeta. La sud de Dunăre, în provinciile Moesia Inferior 
şi Moesia Superior unităţile de bază erau legiunile provinciilor respective prea 
puţine trupe auxiliare îşi aveau garnizoană în provinciile respective. 

Dificultăţile create au determinat luarea unor măsuri in e tremis imediat după 
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984 Vezi mai sus în capitolul precedent. 
985 Benea 2009, p. 65–90. 
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Daciei, în anul 106, ele aparţinuseră armatei provinciei Moesiei Superior. În diplomele 
militare din anii 155/157986, apoi din anii 158/159, 159/160, 161, unităţile reapar ca 
făcând parte din armata provinciei sud-dunărene987. Datarea diplomelor militare ale 
Moesiei Superior în anii ce urmează după anul 155, argumentează în chip evident 
momente legate de aceleaşi conflicte militare. Retragerea celor 11 trupe auxiliare 
din Dacia în sudul un rii venea pro a il dup  prima inva ia ar ar  din anii 
1 3 1  care va i a ectat cele dou  provincii Moesia988.  

În tabelul de mai os apar amintite trupele auxiliare retrase din Dacia în 
prea ma celui de al doilea război cu dacii liberi, care în mod surprinzător vor reveni 
înapoi în Dacia, doar parţial. 

6  

6

6

6 6

Coh. I  
Ant. sag. Drobeta     x x x x 

Coh. III. 
Gallorum 

Ioneştii 
Govorii x x      x 

Coh. V 
Gallorum Po e ena x x Transdierna x x x x x 

Cohors II 
Gallorum 
Macedonica 

Dacia 
Porolissensis x x  x     

Coh. I 
Pannoniorum  x x   x  x x 

Coh. III 
Campestris 

Drobeta, 
Transdrobeta  x 

A uae, 
Dorticum, 
Viminacium 

x x x x x 

Coh. I  
Cretum 

Drobeta, 
Banats a 
Palan a,  

 x Ratiaria  x    

Coh. II 
Hispanorum 

Drobeta, 
Banats a 
Palan a,  
din 154 la 
Bologa 

        

Coh. I 
Montanorum   x 

în 110 în 
Pannonia 
Inferior. 

    x 

În diploma din anii decembrie 145/146, acordată pentru trupele din Moesia 
Inferior, sunt menţionate şi două trupe retrase la sud de Dunăre provenind una din 

                                                 
986 Petolescu 2002, p. 92, nota 10.  
987 A , 1998, 1617; Petolescu 2002, p. 92, nota 10; A , 1999, 1315; CIL, VI, 111; RMD, 55. 
988 Benea 2009, p. 65–90. 
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Dacia Superior: I Thacum Syriaca şi alta din Dacia inferior I Bracaraugusta-
norum989. La scurt timp, unităţile cohors I Thracum Syriaca şi I Bracaraugustanorum 
vor reveni în Dacia Inferior: prima la Acidava (Enoşeşti), alta la Breţcu unde trupa este 
atestată între anii 168–170 pe baza unei inscripţii990. O a treia unitate retrasă a fost 
cohors IV Cypria trimisă în războiul cu sciţii din nordul Marii Negre, de unde nu 
va mai reveni în provincia Dacia991. 

Tru e retrase din Dacia n oesia nferior 

Denu irea tru ei Sediu de 
sta ionare en iuni    Sta ionare n 

oes. nf. 
Sta ionare  

n Dacia 
nul 

1 7 
nul 

1 7 

Coh. I 
Bracaraugustanorum  

130 
(IDRE, II, 
473 
7–7a) 

140 
IDR, I, 
113 

146, Olt. 13, 
2001, p. 69. 

154 
IDR, I, 
17 

Nu se ştie 
Anii 168–170 
Breţcu (Dacia), 
CIL, VIII, 9368 

  

Cohors I  
Thracum Syriaca  

Acidava 
(Enoşeşti) 

110 (IDR, 
I, 2)    Nu se cunoaşte 

(după Traian)  
AE, 
1997, 
1780. 

RMD, 
50 

În sfârşit, o diplomă militară a Moesiei Superior din timpul lui Antoninus 
Pius menţionează şi aducerea unei unităţii neregulate de Mauri equites et pedites992. 
O unitate similară însoţită de vexillarii Africae et Mauretaniae Caesariensis ajunge 
şi în Dacia Superior, ceea ce denotă o încercare de întărire a efectivelor militare din 
cele trei provincii dacice993. 

În anii 155–157/158, are loc un al doilea atac masiv al dacilor liberi asupra 
Daciei romane. Şi de data aceasta, se pare că atacurile dacilor au pornit din Moldova, 
lucru dovedit de concentrarea unor depozite monetare în partea de est a provinciei. 
Evenimentele au avut loc în timpul legatului Daciei Superior,  tatius Pris us994. 
Două inscripţii ridicate în timpul acestui legat al Daciei Superior au fost puse în 
legătură cu anumite evenimente militare995. La Apulum, a fost invocată, în anul 
158, divinitatea supremă sub forma I.O.M. pro salute Imperii Romanii et virtute 
legionis XIII Geminae996, ceea ce evidenţiază participarea la aceste evenimente a 
unităţii de bază a provinciei, alături de un număr mare de auxilii prezente în mai 
multe diplome militare emise după încheierea războiului cu barbarii. Trei diplome 
militare datând din anii 13 decembrie 157 (Tibiscum), 8 iulie 158 (Cristeşti) şi cea 
de la Domaşnea, din 27 septembrie 159 (?)997, ar putea fi urmarea încheierii unor 
                                                 

989 Weiss, 1999, p. 279–286. 
990 Petolescu 2002, p. 85–86. 
991 Petolescu 2002, p. 102. 
992 CIL, XVI, 114.  
993 Vezi diploma de la Cristeşti, din 8 iulie 158 (IDR, I, 16).  
994 Thomasson 1977, p. 38; Piso, 1993, p. 66–73.  
995 IDR, III, 5, 185; IDR, III, 3, 276.  
996 IDR, III, 5, 185.  
997 IDR, I, 15, 16, 17; pentru diploma de la Domaşnea C. C. Petolescu propune mai nou o altă 

datare respectiv anul 154 (Petolescu 2000, p. 306–307). 
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evenimente militare, când se impuneau masive lăsări la vatră. Acest lucru a fost 
susţinut cu destul de mult timp în urmă de către M. Macrea998. 

Inscripţia bine-cunoscută dedicată ictoriei Augusta în locul numit u  
Cununi, din Munţii Orăştiei ar putea reprezenta momentul final al războaielor. Dar, 
tot aşa de bine putea servi pentru aniversarea celor 50 de ani de la cucerirea Daciei, 
cum a susţinut de curând M. Bărbulescu999. 

Pe de altă parte, având în vedere lăsările la vatră constatate după anul 155, în 
Moesia Superior, acest lucru ar sugera că provincia a fost cel mai mult afectată. În 
acest context, unele trupe au fost retrase din Dacia şi au apărut menţionate la sud de 
Dunăre. În atare situaţie, nu trebuie exclusă posibilitatea unei pătrunderi barbare pe 
linia Tisei până la Dunăre.  

Nu deţinem informaţii despre un atac similar înspre provincia Moesia 
Inferior, în acest timp. Astfel, s-ar contura în a doua parte a evenimentelor militare 
un atac generalizat asupra Daciei atât dinspre est, marcat de o eventuală pătrundere 
în provincie, cât şi dinspre nord şi vest, unde însă nu se constată pătrunderea în 
provincie. Alte diplome militare ale Daciei Porolissensis1000 alături de cele ale 
Daciei Superior argumentează această supoziţie. 

Atacurile dacilor liberi asupra provinciilor de la Dunărea de os au avut loc 
într-un context general de atacuri la graniţa Imperiului Roman (Germania, Africa, 
mişcări ale parţilor etc.), dar, foarte probabil, ele au fost determinate de anumite 
mişcări ale triburilor europene barbare, care au presat asupra populaţiilor aflate în 
imediata apropiere a graniţei romane. În acest context, se produc atacurile dacilor şi 
poate ale unor aliaţi ai lor asupra Imperiului.  

Chiar şi după pacificarea acestor triburi şi restabilirea ordinii în provinciile 
amintite concentrarea masivă de auxilii în provinciile dunărene nu va fi schimbată, 
situaţia fiind creată şi de pregătirea campaniei parthice a lui Lucius Verus şi 
Marcus Aurelius. ste bine ştiut că la aceasta au participat, din Moesia Inferior, 
întreaga legiune a V-a Macedonica, iar din Pannonia Inferior, legiunea a II-a 
Adiutrix, ceea ce a determinat ca efective din legiunea a IIII-a Flavia să fie 
transferate temporar în castrul legiunii de la A uincum. Aşa se face că toate 
auxiliile retrase din Dacia, fie au fost incluse în vexillaţiile care au participat în 
campania din Orient, fie au fost redistribuite pentru a suplini lipsa efectivelor din 
cele două provincii sud-dunărene. 

În acest context, Dacia a fost obligată în cele trei provincii ale ei, să se 
descurce cu efectivele rămase. Poate acum, după atacurile din anii 155–157, se 
ridică şi valul median ce traversează sud-vestul Daciei, devenit limită a provinciei 
în acest sector. Atacurile dacilor liberi din nordul Moldovei au demonstrat virulenţa 
şi forţa atacurilor barbare, care practic au premers marile conflicte militare ce se 
vor declanşa după numai câţiva ani. În acelaşi timp, romanii au constatat refacerea 
capacităţii de luptă a acestor daci rămaşi în afara arealului provinciei Dacia. 
                                                 

998 Macrea 1969, p. 55. 
999 Bărbulescu 2006, p. 127–135.  
1000 IDR, I, 17 de pildă.  
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. Numerus Maurorum Tibiscensium, Numerus Maurorum Miciensium. 
Revenind la domnia lui Antoninus Pius în preajma atacului dacilor liberi din anul 
155, ajung în Dacia un corp de auri pe ite  et equite  însoţiţi de ve illarii ricae 
et auretaniae ae aren i 1001. Din acest corp expediţionar adus în Dacia după 
înfrângerea maurilor în 148 (un război violent care a durat din 144–148), din cele 
cinci vexillaţii de mauri care au format numeri în Dacia, un detaşament a fost 
distribuit la Tibiscum1002 şi un altul la Micia1003, în sectorul de sud-vest al provinciei. 
Ele trebuiau să suplinească lipsa de efective militare din acest spaţiu. Ambele 
unităţi organizate ca şi numeri Maurorum Maurorum Tibiscensium şi numerus 
Maurorum Miciensium au staţionat în marile castre din centrul Banatului antic 
până la părăsirea Daciei de către romani. Ele au suplinit lipsa unor efective majore 
în acest teritoriu. Unităţile militare sunt formate din arcaşi călăreţi care s-au integrat 
bine în contextul respingerii barbarilor sarmaţi iazigi, asemănători ca stil de luptă. 

Numerus Maurorum Tibiscensium este documentat prin puţine inscripţii la 
Tibiscum, iar ştampilele sale tegulare nu au fost încă precizate corect. Unitatea a 
staţionat în castru până la abandonarea provinciei de către romani. Unitatea (sau un 
detaşament al trupei) este semnalată într-un corp expediţionar roman la Micia într-o 
inscripţie colectivă în jurul anului 200 sau poate 203/2041004. 

Numerus Maurorum Miciensium este cunoscut prin câteva inscripţii ridicate 
la Micia, din care cea mai importantă dedicată familie Severilor şi lui Plautilla 
(soţia lui Caracalla) şi Plautianus în timpul legatului Pomponius Liberalis, cu 
ocazia refacerii templului închinat Zeilor Patriei, distrus de vechime, al maurilor 
aflaţi sub comanda praefectului Iulius Liberalis1005. 

Tegule ştampilate ale acestei trupe auxiliare neregulate nu se cunosc. Identi-
ficarea în castru s-a datorat prezenţei unor inscripţii care îi nominalizează şi a 
epitetului de icien ium acordat pentru staţionare îndelungată în acest castru. 
Unitatea a fost în castrul de la Micia până la abandonare provinciei. 

. Cohors III Delmatarum milliaria1006 este o unitate auxiliară documentată 
în Dacia Superior de abia, în diploma din anul 1791007. Mult timp s-a considerat că 
unitatea a fost întemeiată de Marcus Aurelius cu ocazia războaielor marcomanice, 
ceea ce este eronat. Prezenţa ei este documentată în Germania Inferior, încă din 
anul 801008, apoi în diplomele din anii 129/1301009 şi 1341010, după care nu deţinem 
prea multe informaţii despre ea.  
                                                 

1001 Vezi nota 294; Benea 1985, p. 150–151; Petolescu 2002, p. 135. 
1002 Petolescu 2002, p. 135.  
1003 Petolescu 2002, p. 136 
1004 CIL III, 1343 = IDR, III, 3, 77. 
1005 IDR, III, 3, 47. 
1006 Eronată cronologia trupelor la noi Benea 2008 b, p. 24–27. 
1007 ILD 46. 
1008 Eck, Pangerl 2004, p. 262–268. 
1009 RMD, 90.  
1010 CIL, XVI, 80. 
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ficarea în castru s-a datorat prezenţei unor inscripţii care îi nominalizează şi a 
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. Cohors III Delmatarum milliaria1006 este o unitate auxiliară documentată 
în Dacia Superior de abia, în diploma din anul 1791007. Mult timp s-a considerat că 
unitatea a fost întemeiată de Marcus Aurelius cu ocazia războaielor marcomanice, 
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1001 Vezi nota 294; Benea 1985, p. 150–151; Petolescu 2002, p. 135. 
1002 Petolescu 2002, p. 135.  
1003 Petolescu 2002, p. 136 
1004 CIL III, 1343 = IDR, III, 3, 77. 
1005 IDR, III, 3, 47. 
1006 Eronată cronologia trupelor la noi Benea 2008 b, p. 24–27. 
1007 ILD 46. 
1008 Eck, Pangerl 2004, p. 262–268. 
1009 RMD, 90.  
1010 CIL, XVI, 80. 



 190

În Dacia este posibil ca unitatea să fi a uns spre sfârşitul domniei lui 
Hadrianus sau mai târziu în timpul lui Antoninus Pius, în vremea luptelor cu dacii 
liberi1011. Pentru aceasta pledează un altar onorific fragmentar ridicat în castrul de 
la Mehadia pentru împăratului Antoninus Pius, databil în prea ma anul 1601012. 
Datarea mai timpurie a prezenţei unităţii în Dacia este determinată de descoperirea 
unor ştampile în primul nivel de existenţă al templului lui Apollo, unde se datează 
pe bază de monedă în această perioadă1013. 

Prezenţa unităţii este documentată prin ştampile tegulare descoperite pe 
suprafaţa castrului de la Mehadia, în mare parte în poziţie secundară, în condiţiile 
distrugerii interiorului fortificaţiei prin inundaţia masivă petrecută cândva la 
mi locului secolului III1014. 

Unitatea a ridicat în castru inscripţii onorifice pentru împăraţii: Severus 
Alexander1015, probabil Gordian al III-lea1016 şi Gallienus (258) având şi apelativul 
imperial de Galliena1017. 

tampilele ei sunt cunoscute în două variante  şi 1018. 
O ştampilă a unităţii a fost descoperită la Moldova Nouă şi poate fi pusă în legătură 
cu prezenţa unui detaşament prezent aici pentru paza exploatărilor miniere. 

 

În mod excepţional, pe teritoriul Banatului apar din vremea lui Antoninus 
Pius de a ştampile ale de tipul ), care dovedesc 
a utarea acestui sector cu trupe din provincia Moesia Superior. La Bumbeşti Vârtop, în 
Oltenia, o vexillaţie a legiunii VII Claudia a construit un castru de pământ şi 
thermele, staţionarea unităţii aici prelungindu-se câţiva ani1019. 

Pe teritoriul antic al Banatului, ştampile ale legiunii sunt atestate în castrele 
de la Banats a Palan a1020, Po e ena1021, Moldova Nouă1022, Gornea1023, Drobeta. 
Tipologic, ştampilele se aseamănă, dar în mod clar nu se poate defini o con-
temporaneitate a lor1024.  

                                                 
1011 Petolescu 2002, passim. 
1012 IDR, III, 1, 75. 
1013 Benea 2008, p. 15–18. 
1014 Vezi Benea 2008, p. 15–17, 35. 
1015 IDR, III, 1, 75. 
1016 Benea 2008 b, p. 25. 
1017 IDR, III, 1, 77. 
1018 IDR, III, 1, 99–100. 
1019 Marinoiu 2004, passim. 
1020 Gudea 1997, p. 24–25. 
1021 Gudea 2001, passim.  
1022 Benea 2008 a, p. 11–95. 
1023 Gudea 1977, passim. 
1024 Prezenţa la mi locul secolului al II-lea a unei vexillaţii a legiunii a VII-a Claudia, care 

construieşte castrul de la Bumbeşti–Vârtopu funcţional până în vremea războaielor marcomanice 
denotă implicarea unor unităţi din provinciile sud-dunărene în Dacia pentru rezolvarea unor 
evenimente militare. 
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În secolul al III lea, legiunea este documentată şi epigrafic în acest spaţiu. 
Intervenţia legiunii reprezintă o situaţie de moment, dar în deceniile ce vor urma, 
se va extinde asupra întregii zone sud carpatice. 

În conclu ie, domnia lui Antoninus Pius marchează începutul unor atacuri 
barbare în principal ale dacilor liberi, asupra provinciei, care vor afecta şi sectorul 
său de sud vest.  

Acest lucru va determina aducerea unui număr redus de trupe în provincie, 
cum ar fi contingentul de călăreţi mauri, care trebuia să compenseze retragerea 
celor 11 trupe auxiliare din Dacia în Moesia Superior şi a altor două trupe în 
Moesia Inferior. 

După respingerea atacurilor barbare după anul 160–161, cohors  Gallorum 
apare menţionată din nou în armata Daciei Romane, deşi mult mai târziu este 
amintită în diploma din anul 1791025. 

Pe linia defensivă de vest, Arcidava rămâne cu un efectiv de 1000 de soldaţi 
din cohors I Vindelicorum în cele două castre de aici, iar la Berzobis presupunem 
staţionarea unei unităţi auxiliare ale cărei ştampile se abreviază sub forma , 
deşi nu deţinem alte informaţii în acest sens1026. În orice caz, ştampila PC  este 
singura cunoscută la Berzobis în afara celor ale legiunii a IIII a lavia elix. 
Presupunem că aceasta ar fi cohors III Gallorum annonica deşi între ştampila 
menţionată şi unitate nu se poate face nici o legătură. 

Dar în centrul Banatului se menţin în funcţiune castrele de la  
(Mehadia) (cohors III Raetorum),  (Teregova) (cohors III Raetorum) 
şi  cohors I Thracum Sag  cohors I Sagittariorum  numerus 

almyrenorum Tibiscensium  numerus Maurorum Tibiscensium), pe Mureş,  
(ala I ispanorum Campagonum  cohors II lavia Commagenorum  numerus 
Maurorum Miciensium),  (vexillatio din legio XIII Gemina), cu o extindere 
spre vest de puncte fortificate pe malul de sud al Mureşului, la 

, cu detaşamente din legiunea a XIII emina. 
Se constată mici modificări pe linia defensivă de interior Dierna–Tibiscum, 

prin aducerea lui cohors III elmatarum la  şi transferarea lui cohors III 
Raetorum la . Din cohors III Delmatarum un detaşament va fi trimis la 

, probabil pentru paza exploatărilor miniere. 
Atacurile dacilor liberi au premers evenimentele majore ce vor izbucni cu 

ocazia războaielor marcomanice în anul 167. Dacia va fi direct implicată în aceste 
evenimente, iar dificultăţile din sectorul de sud vest vor duce la unirea celor două 
provincii Moesia Superior şi Dacia. 

                                                 
1025 ILD 46. 
1026 Sediul ei rămâne necunoscut, trupa apare menţionată şi în diplomele din anii 137, 179 din 

Dacia. Poziţia ei topografică în diploma din anul 179, de pildă, este următoarea: coh. II allorum 
Pannonica (7) sediu necunoscut, în ordine, celelalte trupe din sector sunt castrele de la:  
(cohors V allorum (4)),  (cohors I Thracum sagittariorum(?)(5), –
cohors I biorum (6),  coh. II Gallorum annonica (7),  cu cohors I 

indelicorum (8), , cohors III Raetorum (9), , cohors III Campestris (10) 
dovedesc staţionarea ei în sud vestul Daciei Romane. Cohors II Gallorum annnonica ar putea să şi 
aibă sediul în acest castru. 
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1011 Petolescu 2002, passim. 
1012 IDR, III, 1, 75. 
1013 Benea 2008, p. 15–18. 
1014 Vezi Benea 2008, p. 15–17, 35. 
1015 IDR, III, 1, 75. 
1016 Benea 2008 b, p. 25. 
1017 IDR, III, 1, 77. 
1018 IDR, III, 1, 99–100. 
1019 Marinoiu 2004, passim. 
1020 Gudea 1997, p. 24–25. 
1021 Gudea 2001, passim.  
1022 Benea 2008 a, p. 11–95. 
1023 Gudea 1977, passim. 
1024 Prezenţa la mi locul secolului al II-lea a unei vexillaţii a legiunii a VII-a Claudia, care 
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Din aceste 11 trupe auxiliare care au fost retrase din provincia Dacia după 
două decenii aproape, doar trei unităţi şi anume: III a Campestris şi a a 
Gallorum  cohors II ispanorum vor reveni din nou în Dacia Superior şi, respectiv 
Porolissensis, şi sunt menţionate în diploma de la Drobeta, din anul 1791027, ceea ce 
înseamnă că au fost integrate armatei din provincie, poate în timpul războaielor 
marcomanice.

Aceasta situaţie de ,  şi iarăşi  a creat impresia unor 
cercetători, că sudul Banatului, respectiv porţiunea limitrofă fluviului Dunărea 
(adică zona Porţilor de Fier) ar fi aparţinut provinciei sud-dunărene. Discuţia a 
a uns atât de departe încât se presupune chiar că şi oraşele Dierna şi Drobeta ar fi 
făcut parte din teritoriul provinciei Moesiei Superior. Aceasta idee a favorizat o 
ipoteza mai veche a lui A. Radnoti şi D. Protase potrivit căreia Banatul întreg până 
culoarul Timiş–Cerna a fost abandonat de către romani, după anul 1181028.  

arcus urelius  Commodus . În timpul acestor împăraţi 
au loc evenimente militare ma ore pe graniţa europeană a Imperiului roman 
denumite războaiele marcomanice1029. Violenţa impactului barbar asupra tuturor 
frontierelor au afectat şi sud-vestul Daciei romane. Pericolul a venit în primul rând 
pe culoarul Mureşului, pentru a atinge zona Munţilor Apuseni, cu minele de aur şi, 
implicit, Apulum, capitala militară şi politică a Daciei. 

O a doua direcţie de atac a putut avea loc prin centrul Banatului, peste linia 
Tisa–Tibiscum, înspre Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La Tibiscum castrul mare 
ridicat înaintea acestor evenimente suferă anumite stricăciuni alături de mai multe 
edificii din vicus. Toate argumentează o posibilă pătrundere a unor eşaloane barbare 
spre Ulpia Traiana1030.  

Pe Dunăre, corăbiile barbare au atacat aşezările romane aflate pe ambele 
maluri ale fluviului, aceasta fiind a treia direcţie de atac desfăşurată în timpul 
evenimentelor1031. Datarea este încă greu de precizat în răstimpul anilor 167–175. 

Ascunderea unor tezaure monetare descoperite în partea de vest a Daciei, în 
zona montană (Bucium, Barbura, Valea Arsului–Brad) sugerează dificultăţi de 
natură militară 1032. udecând după datările oferite de tăbliţele cerate ascunse de la 
Alburnus Maior, în care cea mai recentă piesă se datează în ziua de 29 mai 1671033, 
acesta ar reprezenta o dată post uem pentru primul val de atacuri. 
                                                 

1027 Piso, Benea 1984, 263–295. 
1028 Benea 2009 a, p. 65–80. 
1029 Vezi cap. de istorie politică din acest volum. 
1030 Benea, Bona 1994, p. 21–22. 
1031 Benea 1987, p. 67–70. 
1032 Suciu 2000, p. 80–87. Tezaurul de la Barbura se încheie cu o monedă datând în anul 165, 

cel de la Valea Arsului–Brad cu una datând în anul 164. le sunt indicii ale unui atac general asupra 
vestului provinciei Dacia. Alte tezaure precum cele de la Tibodul, Sighişoara, Diviciorii Mari, 
Archiud sugerează un atac venit dinspre estul Daciei concentrat prin cel puţin două direcţii: nord-est 
şi pasul Oituz (tezaurul de la Tibodu). În schimb, alte trei depozite provenind de la Gostovăţ II, 
Râmnicu Vâlcea, Viişoara I dovedesc pătrunderi ale barbarilor dinspre sud, dinspre Dunăre.  

1033 IDR, I, Tab. cer. VII. 
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Începutul evenimentelor a surprins Dacia prin agresivitatea lor, astfel încât 
anumite castre din nordul Daciei au suferit distrugeri, precum cel de la Porolissum 
(de pe dealul Citera)1034 care a fost chiar abandonat, sau cel de la herla care a 
suferit un incendiu puternic1035. În sectorul de sud-vest al Daciei nu avem 
informaţii arheologice care să se dateze în vremea războaielor marcomanice. 

Se presupune pe bună dreptate că barbarii au ajuns până la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, ceea ce conduce la părerea că întregul sistem de apărare nu numai 
de pe Mureş, dar şi prin centrul Banatului, prin faţa castrului de la Tibiscum – nu a 
rezistat impactului barbar1036. În orice caz, la ambele castre mari, atât în cel de la 
Micia, cât şi la cel de la Tibiscum, se constată urmele unor distrugeri violente prin 
incendii1037.  

Dificultăţile din partea de vest a Daciei au determinat la un moment dat şi 
unirea celor două provincii Moesia Superior şi Dacia Apulensis, sub comanda lui 

a di s ro o, în anul 1681038.  
. er s i ari . Descoperirea unei cărămizi cu ştampila . I  

(ularium) datează din anul 1913. Piesa a apărut în săpăturile efectuate de M. Roska 
în situl de la Periam1039. Prof. I.I. Rusu considera că este o cărămidă „călătoare”, 
putând ajunge aici de la Apulum. Desigur, apare greu explicabilă prezenţa unui 
detaşament din numerus sin ularium de fapt, garda ecvestră a legatului provinciei 
Dacia, întrucât presupunea prezenţa acestuia pentru un moment aici.  

Ipoteza nu este lipsită de sens dacă luăm în considerare o inscripţie singulară 
până acum, descoperită pe teritoriul Serbiei de astăzi, la Kajtasevo, în apropiere de 
Bela Crkva, cu următorul conţinut: ictor(iae) (ictricis) atern(us) assian(us)  
e (ues) T(urmae) E  (umeri) (urorum)1040. Inscripţia fusese descoperită în anul 
1948, în locul numit „ javoleg Most”. Locul este izolat, aproape în barbaricum, 
fără menţiunea vreunei aşezări romane sau chiar a unui punct fortificat. Ca atare, 
aşezarea monumentului în acel loc, trebuie să fi avut o semnificaţie aparte pentru 
dedicantul, care a participat la un eveniment militar ce l-a marcat în mod deosebit.  

ocalitatea a tasevo este amplasat  chiar pe rase ri i va c a  
(respectiv cel inspre est), cel mai apropiat e linia fortificat  e erata Tibiscum, 
pe care îl urmează îndeaproape.  

Completarea numelui unităţii, atribuită de editorii volumului IDR, III 1, ca 
fiind umerus urorum nu pare a fi corectă în condiţiile în care o trupă auxiliară 
neregulată cu acest nume staţiona în Dacia Malvensis la Romula, Rădăcineşti, 
Slăveni. Locul este izolat fără menţiunea vreunei aşezări romane. Este aproape 
imposibil de stabilit, când anume a putut ajunge garda legatului Daciei în această 
parte a provinciei. Dacă însă, alăturăm informaţia epigrafică de pe o ştampilă 
                                                 

1034 udea 1994, p. 72. 
1035 udea 1994, p. 72. 
1036 Benea 2011, p. 42–52. 
1037 Piso 1993, p. 101; Moga, Benea 1978, p. 136.  
1038 CIL, VI, 377; IDR, III, 2, 90. 
1039 IDR, III, 1 243; I.I. Russu în comentariul său presupunea că ar putea fi o piesă de import. 
1040 IDR, III, 1, 2. 
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au loc evenimente militare ma ore pe graniţa europeană a Imperiului roman 
denumite războaiele marcomanice1029. Violenţa impactului barbar asupra tuturor 
frontierelor au afectat şi sud-vestul Daciei romane. Pericolul a venit în primul rând 
pe culoarul Mureşului, pentru a atinge zona Munţilor Apuseni, cu minele de aur şi, 
implicit, Apulum, capitala militară şi politică a Daciei. 

O a doua direcţie de atac a putut avea loc prin centrul Banatului, peste linia 
Tisa–Tibiscum, înspre Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La Tibiscum castrul mare 
ridicat înaintea acestor evenimente suferă anumite stricăciuni alături de mai multe 
edificii din vicus. Toate argumentează o posibilă pătrundere a unor eşaloane barbare 
spre Ulpia Traiana1030.  

Pe Dunăre, corăbiile barbare au atacat aşezările romane aflate pe ambele 
maluri ale fluviului, aceasta fiind a treia direcţie de atac desfăşurată în timpul 
evenimentelor1031. Datarea este încă greu de precizat în răstimpul anilor 167–175. 

Ascunderea unor tezaure monetare descoperite în partea de vest a Daciei, în 
zona montană (Bucium, Barbura, Valea Arsului–Brad) sugerează dificultăţi de 
natură militară 1032. udecând după datările oferite de tăbliţele cerate ascunse de la 
Alburnus Maior, în care cea mai recentă piesă se datează în ziua de 29 mai 1671033, 
acesta ar reprezenta o dată post uem pentru primul val de atacuri. 
                                                 

1027 Piso, Benea 1984, 263–295. 
1028 Benea 2009 a, p. 65–80. 
1029 Vezi cap. de istorie politică din acest volum. 
1030 Benea, Bona 1994, p. 21–22. 
1031 Benea 1987, p. 67–70. 
1032 Suciu 2000, p. 80–87. Tezaurul de la Barbura se încheie cu o monedă datând în anul 165, 

cel de la Valea Arsului–Brad cu una datând în anul 164. le sunt indicii ale unui atac general asupra 
vestului provinciei Dacia. Alte tezaure precum cele de la Tibodul, Sighişoara, Diviciorii Mari, 
Archiud sugerează un atac venit dinspre estul Daciei concentrat prin cel puţin două direcţii: nord-est 
şi pasul Oituz (tezaurul de la Tibodu). În schimb, alte trei depozite provenind de la Gostovăţ II, 
Râmnicu Vâlcea, Viişoara I dovedesc pătrunderi ale barbarilor dinspre sud, dinspre Dunăre.  

1033 IDR, I, Tab. cer. VII. 
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Începutul evenimentelor a surprins Dacia prin agresivitatea lor, astfel încât 
anumite castre din nordul Daciei au suferit distrugeri, precum cel de la Porolissum 
(de pe dealul Citera)1034 care a fost chiar abandonat, sau cel de la herla care a 
suferit un incendiu puternic1035. În sectorul de sud-vest al Daciei nu avem 
informaţii arheologice care să se dateze în vremea războaielor marcomanice. 

Se presupune pe bună dreptate că barbarii au ajuns până la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, ceea ce conduce la părerea că întregul sistem de apărare nu numai 
de pe Mureş, dar şi prin centrul Banatului, prin faţa castrului de la Tibiscum – nu a 
rezistat impactului barbar1036. În orice caz, la ambele castre mari, atât în cel de la 
Micia, cât şi la cel de la Tibiscum, se constată urmele unor distrugeri violente prin 
incendii1037.  

Dificultăţile din partea de vest a Daciei au determinat la un moment dat şi 
unirea celor două provincii Moesia Superior şi Dacia Apulensis, sub comanda lui 

a di s ro o, în anul 1681038.  
. er s i ari . Descoperirea unei cărămizi cu ştampila . I  

(ularium) datează din anul 1913. Piesa a apărut în săpăturile efectuate de M. Roska 
în situl de la Periam1039. Prof. I.I. Rusu considera că este o cărămidă „călătoare”, 
putând ajunge aici de la Apulum. Desigur, apare greu explicabilă prezenţa unui 
detaşament din numerus sin ularium de fapt, garda ecvestră a legatului provinciei 
Dacia, întrucât presupunea prezenţa acestuia pentru un moment aici.  

Ipoteza nu este lipsită de sens dacă luăm în considerare o inscripţie singulară 
până acum, descoperită pe teritoriul Serbiei de astăzi, la Kajtasevo, în apropiere de 
Bela Crkva, cu următorul conţinut: ictor(iae) (ictricis) atern(us) assian(us)  
e (ues) T(urmae) E  (umeri) (urorum)1040. Inscripţia fusese descoperită în anul 
1948, în locul numit „ javoleg Most”. Locul este izolat, aproape în barbaricum, 
fără menţiunea vreunei aşezări romane sau chiar a unui punct fortificat. Ca atare, 
aşezarea monumentului în acel loc, trebuie să fi avut o semnificaţie aparte pentru 
dedicantul, care a participat la un eveniment militar ce l-a marcat în mod deosebit.  

ocalitatea a tasevo este amplasat  chiar pe rase ri i va c a  
(respectiv cel inspre est), cel mai apropiat e linia fortificat  e erata Tibiscum, 
pe care îl urmează îndeaproape.  

Completarea numelui unităţii, atribuită de editorii volumului IDR, III 1, ca 
fiind umerus urorum nu pare a fi corectă în condiţiile în care o trupă auxiliară 
neregulată cu acest nume staţiona în Dacia Malvensis la Romula, Rădăcineşti, 
Slăveni. Locul este izolat fără menţiunea vreunei aşezări romane. Este aproape 
imposibil de stabilit, când anume a putut ajunge garda legatului Daciei în această 
parte a provinciei. Dacă însă, alăturăm informaţia epigrafică de pe o ştampilă 
                                                 

1034 udea 1994, p. 72. 
1035 udea 1994, p. 72. 
1036 Benea 2011, p. 42–52. 
1037 Piso 1993, p. 101; Moga, Benea 1978, p. 136.  
1038 CIL, VI, 377; IDR, III, 2, 90. 
1039 IDR, III, 1 243; I.I. Russu în comentariul său presupunea că ar putea fi o piesă de import. 
1040 IDR, III, 1, 2. 
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descoperită la Periam, de unde provin şi alte două ştampile ale legiunii a III 
Gemina1041, de inscripţia de faţă oferă date importante privind prezenţa unui legat 
al Daciei aproape de Dunăre, la vărsarea Caraşului în fluviu.  

Invocarea pentru ictoria ictri , conferă monumentului un caracter oficial, 
monumentul el a fost ridicat de o persoană participantă la eveniment. Dedicantul 
monumentului era călăreţ în acest numerus sigularium cu numele de aternus 
Cassianus. 

Prezenţa gărzii de singulares a consularului provinciei în acest areal denotă o 
zona determinată de un eveniment militar care a impus deplasarea sa cu anumite 
efective militare.  

Amplasarea monumentului anume într-un areal fără vreo urmă de aşezare 
antică denotă faptul că pe locul respectiv a avut loc un conflict care l-a determinat 
pe soldatul Vatrenus Cassianus să ridice un altar pentru zeiţa Victoria care l-a 
prote at în cazul dat. Locul fiind aproape de Dunăre, acest lucru a permis probabil 
şi intervenţia şi pentru alte trupe din provincia vecină, Moesia Superior. Apare 
evident, că bătălia s-a dat în afara teritoriului provinciei chiar la limita marcat  de 
primul sistem de ap rare cu val si an . 

ste tentantă supoziţia că acest conflict militar a putut avea loc în momentul 
în care M. Claudius Fronto, legatul Moesiei Superior a preluat şi funcţia de legat 
al provinciei Dacia Apulensis; sau chiar intervenţia legatului Moesiei Superior într-
un eveniment ce a avut loc în spaţiul de sud-vest al Daciei în zona primului val de 
demarcaţie a provinciei Dacia.  

 Dacă acceptăm această ipoteză ar rezulta că evenimentul s-a petrecut cândva 
între 167–168, aproape la începutul războaielor aşa-zise marcomanice. Probabil ca 
urmare a acestui fapt, anumite detaşamente ale legiunii a III Gemina au rămas de-
a lungul malului de sud al râului Mureş sau chiar într-o locaţie la Vrsac, la care se 
adaugă şi detaşamentul din numerus singularium de la Periam. 

Aproape de cele două valuri ce traversează Banatul, trebuie să fi avut loc 
pătrunderea barbarilor dincolo de Tisa sau, dimpotrivă, ei au intrat de pe Dunăre cu 
corăbiile înspre interior, pe valea râului Caraş, profitând de numărul mic de trupe, 
mai mult de inexistenţa lor. Dacă analizăm puţin tratatele de pace încheiate cu 
unele seminţii, am putea înţelege mai bine ce anume s-a întâmplat în sectorul de 
sud-vest al Daciei Romane pe Dunăre, în vremea războaielor marcomanice.  

Poate şi urmare a acestui eveniment M. Claudius ronto  legatul Moesiei 
uperior  a preluat i unc ia de legat al provinciei acia Apulensis  n anul 16 .  

Acest lucru ar sugera o ciocnire violentă în apropiere de a tasevo, care a 
determinat intervenţia trupelor romane din Dacia, prin legiunea a III-a Gemina cu 
alte unităţi, din care făcea parte şi numerus singularium. O astfel de situaţie ar 
explica raţiunea unirii celor două provincii, Moesia Superior şi Dacia Apulensis, în 
anul 168, pentru o mai bună apărare, sub comanda unică a unui singur consular, 
legatul M. Claudius Fronto1042. 
                                                 

1041 Păstrate la Muzeul Banatului din Timişoara. 
1042 Benea 2011, p. 65–90, nu putem exclude nici posibilitatea unui incident militar cu barbarii 

din vremea lui Maximinus Thrax, care a purtat o serie de lupte cu dacii liberii şi sarmaţii în teritoriul 
general numit între Tisa şi Dunăre.  
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Acţiunile militare ale lui M. Claudius ronto în provincia Dacia au echilibrat 
oarecum situaţia. Nu ştim unde au avut loc acţiuni militare, dar la scurt timp 
consularul s a văzut pus în situaţia să întreprindă cu forţele militare ale celor două 
provincii o campanie în afara Daciei, care de altfel, va duce la moartea sa, în anul 
1701043. 

Acest moment aduce schimbări substanţiale în colaborarea militară a 
celor două provincii Moesia Superior şi Dacia, prin aducerea în principal a unor 
vexillaţii de legiune din sudul Dunării pentru întărirea în primul rând a alinia
mentului Dunării de la Banats a Palan a, Pojejena, Moldova Nouă (paza minelor), 

ornea, Drobeta. În toate aceste centre au staţionat detaşamente din legiunea a 
VII a Claudia 1044. 

Pentru populaţiile barbare din vestul Daciei, respectiv sarmaţii iazigi, pacea 
cu Imperiul se va încheia în anul 175, cu prevederi extrem de aspre1045. Cea mai 
importantă interdicţie impusă iazigilor priveşte navigaţia pe Dunăre, nemaipu
tându se apropia de aşezările romane de pe malul Dunării şi, mai ales, să ocupe 
insulele de pe fluviu. Este vorba de ostrovurile de pe Dunăre, între provinciile 
Moesia Superior şi Dacia, de unde, în timpul războaielor, atacau castrele, aşezările 
sau chiar corăbiile romane de pe fluviu. În orice caz, barbarii nu mai puteau 
participa la târguri organizate în interiorul Imperiului, ci doar în barbaricum şi aici 
numai sub supravegherea armatei romane.  

O informaţie din Dio Cassius (LXXI, 19) stipulează faptul că trecerea 
iazigilor prin provincia Dacia la sarmaţii roxolani era posibilă doar cu aprobarea 
guvernatorului provinciei, ceea ce însemna o înrăutăţire a situaţiei faţă de perioada 
anterioară începerii conflictelor din 167, când, deducem, nu existau astfel de 
condiţii restrictive. 

Pe lângă detaşamente din legiunea a VII a Claudia, aduse probabil în timpul 
guvernării lui ronto, se constată acum extinderea unor puncte fortificate pe malul 
de sud al Mureşului, aparţinând legiunii a XIII a emina de la Apulum, care 
depăşesc spre vest linia mediană a valului apropiindu se de vărsarea Mureşului în 
Tisa. Ele ar fi următoarele: adova d Arad 1046, ico a are, e ad

d i i , r s i rs r erbia 1047. 
În sectorul Mureşului Inferior din punct de vedere tipologic se constată 

prezenţa unui număr redus de tipuri de ştampile aparţinând legiunii a XIII emina. 
Ele se împart după cum urmează1048:  

1. Ştampile ale legiunii a XIII a emina sunt prezente la Cenad şi, într o 
singura variantă la Bulci. Numele legiunii este abreviat astfel: , E, EM, EN. 
Nu se cunosc elemente de datare în acest caz, de aceea este cuprinsă într un 
răstimp larg denumit secolele II–III1049.  
                                                 

1043 Piso 1993, p. 97–102. 
1044 Vezi Benea 1983, cu toată bibliografia. 
1045 Dio Cassius LXXI, 16. 
1046 Vezi mai sus gel 1996, passim. 
1047 IDR, III, 1, 279. 
1048 Benea 2012, passim. 
1049 IDR, III, 1, p. 247–248, respectiv p. 242.  
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descoperită la Periam, de unde provin şi alte două ştampile ale legiunii a III 
Gemina1041, de inscripţia de faţă oferă date importante privind prezenţa unui legat 
al Daciei aproape de Dunăre, la vărsarea Caraşului în fluviu.  

Invocarea pentru ictoria ictri , conferă monumentului un caracter oficial, 
monumentul el a fost ridicat de o persoană participantă la eveniment. Dedicantul 
monumentului era călăreţ în acest numerus sigularium cu numele de aternus 
Cassianus. 

Prezenţa gărzii de singulares a consularului provinciei în acest areal denotă o 
zona determinată de un eveniment militar care a impus deplasarea sa cu anumite 
efective militare.  

Amplasarea monumentului anume într-un areal fără vreo urmă de aşezare 
antică denotă faptul că pe locul respectiv a avut loc un conflict care l-a determinat 
pe soldatul Vatrenus Cassianus să ridice un altar pentru zeiţa Victoria care l-a 
prote at în cazul dat. Locul fiind aproape de Dunăre, acest lucru a permis probabil 
şi intervenţia şi pentru alte trupe din provincia vecină, Moesia Superior. Apare 
evident, că bătălia s-a dat în afara teritoriului provinciei chiar la limita marcat  de 
primul sistem de ap rare cu val si an . 

ste tentantă supoziţia că acest conflict militar a putut avea loc în momentul 
în care M. Claudius Fronto, legatul Moesiei Superior a preluat şi funcţia de legat 
al provinciei Dacia Apulensis; sau chiar intervenţia legatului Moesiei Superior într-
un eveniment ce a avut loc în spaţiul de sud-vest al Daciei în zona primului val de 
demarcaţie a provinciei Dacia.  

 Dacă acceptăm această ipoteză ar rezulta că evenimentul s-a petrecut cândva 
între 167–168, aproape la începutul războaielor aşa-zise marcomanice. Probabil ca 
urmare a acestui fapt, anumite detaşamente ale legiunii a III Gemina au rămas de-
a lungul malului de sud al râului Mureş sau chiar într-o locaţie la Vrsac, la care se 
adaugă şi detaşamentul din numerus singularium de la Periam. 

Aproape de cele două valuri ce traversează Banatul, trebuie să fi avut loc 
pătrunderea barbarilor dincolo de Tisa sau, dimpotrivă, ei au intrat de pe Dunăre cu 
corăbiile înspre interior, pe valea râului Caraş, profitând de numărul mic de trupe, 
mai mult de inexistenţa lor. Dacă analizăm puţin tratatele de pace încheiate cu 
unele seminţii, am putea înţelege mai bine ce anume s-a întâmplat în sectorul de 
sud-vest al Daciei Romane pe Dunăre, în vremea războaielor marcomanice.  

Poate şi urmare a acestui eveniment M. Claudius ronto  legatul Moesiei 
uperior  a preluat i unc ia de legat al provinciei acia Apulensis  n anul 16 .  

Acest lucru ar sugera o ciocnire violentă în apropiere de a tasevo, care a 
determinat intervenţia trupelor romane din Dacia, prin legiunea a III-a Gemina cu 
alte unităţi, din care făcea parte şi numerus singularium. O astfel de situaţie ar 
explica raţiunea unirii celor două provincii, Moesia Superior şi Dacia Apulensis, în 
anul 168, pentru o mai bună apărare, sub comanda unică a unui singur consular, 
legatul M. Claudius Fronto1042. 
                                                 

1041 Păstrate la Muzeul Banatului din Timişoara. 
1042 Benea 2011, p. 65–90, nu putem exclude nici posibilitatea unui incident militar cu barbarii 

din vremea lui Maximinus Thrax, care a purtat o serie de lupte cu dacii liberii şi sarmaţii în teritoriul 
general numit între Tisa şi Dunăre.  
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Acţiunile militare ale lui M. Claudius ronto în provincia Dacia au echilibrat 
oarecum situaţia. Nu ştim unde au avut loc acţiuni militare, dar la scurt timp 
consularul s a văzut pus în situaţia să întreprindă cu forţele militare ale celor două 
provincii o campanie în afara Daciei, care de altfel, va duce la moartea sa, în anul 
1701043. 

Acest moment aduce schimbări substanţiale în colaborarea militară a 
celor două provincii Moesia Superior şi Dacia, prin aducerea în principal a unor 
vexillaţii de legiune din sudul Dunării pentru întărirea în primul rând a alinia
mentului Dunării de la Banats a Palan a, Pojejena, Moldova Nouă (paza minelor), 

ornea, Drobeta. În toate aceste centre au staţionat detaşamente din legiunea a 
VII a Claudia 1044. 

Pentru populaţiile barbare din vestul Daciei, respectiv sarmaţii iazigi, pacea 
cu Imperiul se va încheia în anul 175, cu prevederi extrem de aspre1045. Cea mai 
importantă interdicţie impusă iazigilor priveşte navigaţia pe Dunăre, nemaipu
tându se apropia de aşezările romane de pe malul Dunării şi, mai ales, să ocupe 
insulele de pe fluviu. Este vorba de ostrovurile de pe Dunăre, între provinciile 
Moesia Superior şi Dacia, de unde, în timpul războaielor, atacau castrele, aşezările 
sau chiar corăbiile romane de pe fluviu. În orice caz, barbarii nu mai puteau 
participa la târguri organizate în interiorul Imperiului, ci doar în barbaricum şi aici 
numai sub supravegherea armatei romane.  

O informaţie din Dio Cassius (LXXI, 19) stipulează faptul că trecerea 
iazigilor prin provincia Dacia la sarmaţii roxolani era posibilă doar cu aprobarea 
guvernatorului provinciei, ceea ce însemna o înrăutăţire a situaţiei faţă de perioada 
anterioară începerii conflictelor din 167, când, deducem, nu existau astfel de 
condiţii restrictive. 

Pe lângă detaşamente din legiunea a VII a Claudia, aduse probabil în timpul 
guvernării lui ronto, se constată acum extinderea unor puncte fortificate pe malul 
de sud al Mureşului, aparţinând legiunii a XIII a emina de la Apulum, care 
depăşesc spre vest linia mediană a valului apropiindu se de vărsarea Mureşului în 
Tisa. Ele ar fi următoarele: adova d Arad 1046, ico a are, e ad

d i i , r s i rs r erbia 1047. 
În sectorul Mureşului Inferior din punct de vedere tipologic se constată 

prezenţa unui număr redus de tipuri de ştampile aparţinând legiunii a XIII emina. 
Ele se împart după cum urmează1048:  

1. Ştampile ale legiunii a XIII a emina sunt prezente la Cenad şi, într o 
singura variantă la Bulci. Numele legiunii este abreviat astfel: , E, EM, EN. 
Nu se cunosc elemente de datare în acest caz, de aceea este cuprinsă într un 
răstimp larg denumit secolele II–III1049.  
                                                 

1043 Piso 1993, p. 97–102. 
1044 Vezi Benea 1983, cu toată bibliografia. 
1045 Dio Cassius LXXI, 16. 
1046 Vezi mai sus gel 1996, passim. 
1047 IDR, III, 1, 279. 
1048 Benea 2012, passim. 
1049 IDR, III, 1, p. 247–248, respectiv p. 242.  
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2. tampile ale legiunii a III –a Gemina însoţite de antroponime se grupează 
astfel: 

. Aur lius nt imus descoperite la Cenad1050, Sânnicolaul Mare1051. Atelier 
activ din timpul lui Hadrian1052. 

. Ann us aturninus. Descoperite la Vârşeţ1053, Cenad1054, apoi pe valea 
Mureşului la Micia1055. Datarea generală a  anul 1681056. 

. Fla ius Martinus descoperit la Cenad1057 Datarea generală d  anul 1681058. 
. descoperit în mai multe exemplare la Sânnicolau Mare1059. 
. l ius Fronto descoperit la Cenad, datare din timpul lui Marcus Aurelius. 
. C. Ca ito descoperit la Cenad1060. 

Orice încercare de datare mai riguroasă în acest moment este imposibilă în 
condiţiile în care lipsesc elemente care să se bazeze pe un context stratigrafic clar. 
Toate descoperirile de materiale de construcţie sunt întâmplătoare şi nu permit nici 
un fel de observaţii în acest sens. 

Un lucru apare evident: ştampilele sunt apropiate din punct de vedere 
cronologic înspre mi locul secolului II şi după această perioadă. tampilele legiunii 
a III-a Gemina însoţite de antroponime sugerează o activitate de construcţie care 
ar corespunde cu extinderea supravegherii malului de sud al Mureşului, după 
evenimentele cu dacii liberi din vremea lui Antoninus Pius (anii 143–144 sau, mai 
probabil, în anii 155/157). Aducerea materialului de construcţie pe Mureş în vederea 
organizării militare a zonei era posibilă şi necesară pentru a opri eventualele 
pătrunderi ale barbarilor pe cursul râului înspre interiorul provinciei Dacia. Deşi în 
deceniile care au urmat, după cum s-a observat, unităţile militare existente nu au 
putut realiza o pază adecvată1061. 

Supravegherea militară a spaţiului s-a impus în condiţiile în care traficul pe 
râul Mureş nu mai prezenta siguranţa. În discuţie se invocă mereu lipsa unui drum 
pe malul de sud al râului Mureş care nu a fost identificat pe teren. Probabil că el a 
existat, dar de-a lungul Mureşului Bătrân aflat la sud de râu şi pe cursul său 
actual aproape de acesta  În urma regularizărilor care au avut loc în secolul VIII, 
cursul actual al râului Mureş se află mai la nord, iar vechiul traseu a devenit o zonă 
uşor mlăştinoasă sesizabilă pe teren, care însă nu mai păstrează nimic din aspectul 
antic modificat al Mureşului de câmpie, după ce trece dincolo de centrele de la 

                                                 
1050 IDR, III, 1, p. 248. 
1051 IDR, III, 1, p. 245. 
1052 Băluţă 1999, nr. 151. 
1053 IDR, III, 1 p. 127. 
1054 IDR, III, 1 p. 248. 
1055 IDR, III, 3, nr.195, 6. 
1056 Băluţă 1999, nr. 185. 
1057 IDR, III, 1 p. 248. 
1058 Băluţă 1999, nr. 254. 
1059 Vezi notele 29 şi 30.  
1060 Flutur 2010, pl. I. 4a. 
1061 Benea 2012, passim. 
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Micia şi Bulci. Aşa se explică de ce localităţile de câmpie Periam, Sânnicolaul 
Mare, Cenad şi Srpski Krstur sunt la sud de cursul actual al râului1062.  

Pe de alta parte, în acest sector se observă că mai multe segmente de valuri 
care oarecum încercau să protejeze malul de sud al Mureşului se opreau pe linia 
cursului râului. Deducem că ele aveau o importanţa locală în acest sistem, fiind 
corelate cu valul median (nr. 2) şi valul nr. 3.  

Din cele trei–patru puncte unde apar tegule ale legiunii a III-a emina mai 
importante sub aspectul diversităţii descoperirilor sunt Cenad şi Sânnicolaul Mare, 
cu mai multe tipuri de cărămizi aparţinând legiunii. Acest lucru atrage atenţia 
posibilităţii existenţei în acest loc a unei fortificaţii, remarcată la vremea respectivă 
de L.F. Marsigli.  

Prezenţa detaşamentelor legiunii a III-a emina de la Apulum de-a lungul 
Mureşului poate să fi fost temporară, dar ea s-a prelungit ani buni în cursul 
secolului II, poate chiar înaintea acelor războaie marcomanice şi a continuat în 
deceniile următoare. 

Pornind pe Mureş de la Apulum, continuând apoi, pe Tisa şi pe Dunăre, 
transporturile de cereale şi alte bunuri prevăzute în obligaţii ca impozite în natură 
ale provinciei Dacia pentru Roma urmau drumul pe apă, mult mai lesnicios şi scurt 
decât cel pe căi terestre. Paza acestor transporturi o făceau detaşamentele legiunii a 

III-a emina. Ele preluau aceste transporturi din depozitele publice de la pulum 
(neidentificate încă), sau alte centre, cum ar fi portul de la icia, poate şi din castrul de 
la Cigmău ( ). Nu este întâmplătoare prezenţa unui collegium nautarum la Apulum1063. 
Acest lucru evidenţiază posibilitatea existenţei unui comerţ cu corăbii private. 

În această situaţie, cel puţin până la vărsarea Mureşului în Tisa se impunea 
supravegherea malului râului de sud al Mureşului, care în bună măsură mergea pe 
cursul Mureşului Bătrân (abandonat la începutul epocii moderne prin regularizarea 
cursului râului). După războaiele marcomanice, în continuare, detaşamentele legiunii  
a III-a emina s-au aflat postate în mici tatione .  

inastia e erilor . Pacificarea barbarilor după moartea lui Marcus 
Aurelius, cu anumite excepţii, a fost menţinută în timpul lui Commodus. Este un 
răstimp de câteva decenii în care la graniţele Daciei nu se constată evenimente 
militare deosebite. În opinia numismaţilor, deşi nu se pot constitui într-un orizont 
de tezaurizare, în Dacia Romană sunt cunoscute până acum 7 tezaure: trei în 
Transilvania: Apulum (Alba Iulia) (I), Cristuru Secuiesc, Reghin (jud. Mureş); iar 
în Oltenia: Butoieşti, ârla Mare (jud. Mehedinţi), Drăghiceni, Slatina (jud. Olt.)1064.  

În sud-vestul Daciei, dar în barbaricum, un mic depozit monetar a fost 
descoperit în aşezarea de la urug, la vest de Tisa. El era format din 16 denari 
                                                 

1062 Benea 2012, passim. 
1063 CIL, III, 1209  IDR, III, 5, 443, Apulum: P ublio  el io  P ubli  ilio  Pap iria  

Strenuo  eq   p ublico  acer  oti  arae  ug u ti  auguri et IIviral i  col oniae   Sarm 
i egetu ae  augur i col oniae  pul en i  ec urioni  col oniae  Drob eten i  patron o  

collegior um  abr um  cento nar iorum  et  naut arum  con uct ori  pa cui  alinar um  et 
commer cior um  u inu  eiu  (s.n.).  

1064 Suciu 2000, p. 84–86. 
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2. tampile ale legiunii a III –a Gemina însoţite de antroponime se grupează 
astfel: 

. Aur lius nt imus descoperite la Cenad1050, Sânnicolaul Mare1051. Atelier 
activ din timpul lui Hadrian1052. 

. Ann us aturninus. Descoperite la Vârşeţ1053, Cenad1054, apoi pe valea 
Mureşului la Micia1055. Datarea generală a  anul 1681056. 

. Fla ius Martinus descoperit la Cenad1057 Datarea generală d  anul 1681058. 
. descoperit în mai multe exemplare la Sânnicolau Mare1059. 
. l ius Fronto descoperit la Cenad, datare din timpul lui Marcus Aurelius. 
. C. Ca ito descoperit la Cenad1060. 

Orice încercare de datare mai riguroasă în acest moment este imposibilă în 
condiţiile în care lipsesc elemente care să se bazeze pe un context stratigrafic clar. 
Toate descoperirile de materiale de construcţie sunt întâmplătoare şi nu permit nici 
un fel de observaţii în acest sens. 

Un lucru apare evident: ştampilele sunt apropiate din punct de vedere 
cronologic înspre mi locul secolului II şi după această perioadă. tampilele legiunii 
a III-a Gemina însoţite de antroponime sugerează o activitate de construcţie care 
ar corespunde cu extinderea supravegherii malului de sud al Mureşului, după 
evenimentele cu dacii liberi din vremea lui Antoninus Pius (anii 143–144 sau, mai 
probabil, în anii 155/157). Aducerea materialului de construcţie pe Mureş în vederea 
organizării militare a zonei era posibilă şi necesară pentru a opri eventualele 
pătrunderi ale barbarilor pe cursul râului înspre interiorul provinciei Dacia. Deşi în 
deceniile care au urmat, după cum s-a observat, unităţile militare existente nu au 
putut realiza o pază adecvată1061. 

Supravegherea militară a spaţiului s-a impus în condiţiile în care traficul pe 
râul Mureş nu mai prezenta siguranţa. În discuţie se invocă mereu lipsa unui drum 
pe malul de sud al râului Mureş care nu a fost identificat pe teren. Probabil că el a 
existat, dar de-a lungul Mureşului Bătrân aflat la sud de râu şi pe cursul său 
actual aproape de acesta  În urma regularizărilor care au avut loc în secolul VIII, 
cursul actual al râului Mureş se află mai la nord, iar vechiul traseu a devenit o zonă 
uşor mlăştinoasă sesizabilă pe teren, care însă nu mai păstrează nimic din aspectul 
antic modificat al Mureşului de câmpie, după ce trece dincolo de centrele de la 

                                                 
1050 IDR, III, 1, p. 248. 
1051 IDR, III, 1, p. 245. 
1052 Băluţă 1999, nr. 151. 
1053 IDR, III, 1 p. 127. 
1054 IDR, III, 1 p. 248. 
1055 IDR, III, 3, nr.195, 6. 
1056 Băluţă 1999, nr. 185. 
1057 IDR, III, 1 p. 248. 
1058 Băluţă 1999, nr. 254. 
1059 Vezi notele 29 şi 30.  
1060 Flutur 2010, pl. I. 4a. 
1061 Benea 2012, passim. 
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Micia şi Bulci. Aşa se explică de ce localităţile de câmpie Periam, Sânnicolaul 
Mare, Cenad şi Srpski Krstur sunt la sud de cursul actual al râului1062.  

Pe de alta parte, în acest sector se observă că mai multe segmente de valuri 
care oarecum încercau să protejeze malul de sud al Mureşului se opreau pe linia 
cursului râului. Deducem că ele aveau o importanţa locală în acest sistem, fiind 
corelate cu valul median (nr. 2) şi valul nr. 3.  

Din cele trei–patru puncte unde apar tegule ale legiunii a III-a emina mai 
importante sub aspectul diversităţii descoperirilor sunt Cenad şi Sânnicolaul Mare, 
cu mai multe tipuri de cărămizi aparţinând legiunii. Acest lucru atrage atenţia 
posibilităţii existenţei în acest loc a unei fortificaţii, remarcată la vremea respectivă 
de L.F. Marsigli.  

Prezenţa detaşamentelor legiunii a III-a emina de la Apulum de-a lungul 
Mureşului poate să fi fost temporară, dar ea s-a prelungit ani buni în cursul 
secolului II, poate chiar înaintea acelor războaie marcomanice şi a continuat în 
deceniile următoare. 

Pornind pe Mureş de la Apulum, continuând apoi, pe Tisa şi pe Dunăre, 
transporturile de cereale şi alte bunuri prevăzute în obligaţii ca impozite în natură 
ale provinciei Dacia pentru Roma urmau drumul pe apă, mult mai lesnicios şi scurt 
decât cel pe căi terestre. Paza acestor transporturi o făceau detaşamentele legiunii a 

III-a emina. Ele preluau aceste transporturi din depozitele publice de la pulum 
(neidentificate încă), sau alte centre, cum ar fi portul de la icia, poate şi din castrul de 
la Cigmău ( ). Nu este întâmplătoare prezenţa unui collegium nautarum la Apulum1063. 
Acest lucru evidenţiază posibilitatea existenţei unui comerţ cu corăbii private. 

În această situaţie, cel puţin până la vărsarea Mureşului în Tisa se impunea 
supravegherea malului râului de sud al Mureşului, care în bună măsură mergea pe 
cursul Mureşului Bătrân (abandonat la începutul epocii moderne prin regularizarea 
cursului râului). După războaiele marcomanice, în continuare, detaşamentele legiunii  
a III-a emina s-au aflat postate în mici tatione .  

inastia e erilor . Pacificarea barbarilor după moartea lui Marcus 
Aurelius, cu anumite excepţii, a fost menţinută în timpul lui Commodus. Este un 
răstimp de câteva decenii în care la graniţele Daciei nu se constată evenimente 
militare deosebite. În opinia numismaţilor, deşi nu se pot constitui într-un orizont 
de tezaurizare, în Dacia Romană sunt cunoscute până acum 7 tezaure: trei în 
Transilvania: Apulum (Alba Iulia) (I), Cristuru Secuiesc, Reghin (jud. Mureş); iar 
în Oltenia: Butoieşti, ârla Mare (jud. Mehedinţi), Drăghiceni, Slatina (jud. Olt.)1064.  

În sud-vestul Daciei, dar în barbaricum, un mic depozit monetar a fost 
descoperit în aşezarea de la urug, la vest de Tisa. El era format din 16 denari 
                                                 

1062 Benea 2012, passim. 
1063 CIL, III, 1209  IDR, III, 5, 443, Apulum: P ublio  el io  P ubli  ilio  Pap iria  

Strenuo  eq   p ublico  acer  oti  arae  ug u ti  auguri et IIviral i  col oniae   Sarm 
i egetu ae  augur i col oniae  pul en i  ec urioni  col oniae  Drob eten i  patron o  

collegior um  abr um  cento nar iorum  et  naut arum  con uct ori  pa cui  alinar um  et 
commer cior um  u inu  eiu  (s.n.).  

1064 Suciu 2000, p. 84–86. 
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(compus din monede de la Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus). 
Cea mai recentă piesă se datează în anii 187–1881065. Acest depozit încheie şi 
primul nivel de locuire din aşezare. 

Sub aspectul dislocărilor de unităţi militare apar câteva schimbări importante 
pe , Lederata–Tibiscum, de unde cohors I 
Vindelicorum milliaria equitata c. R. este adusă la Tibiscum, în locul lui cohors I 
Thracum agittariorum transferată la Drobeta, în ultimul deceniu al secolului II1066.  

Reparaţia templului lui Apollo de la Tibiscum prin e imius iomedes, 
tribunul cohortei de vindelici în anii 202–203 constituie un indiciu că la aceea dată, 
unitatea se afla de a prezentă în castrul de la Tibiscum1067. În noul sediu, unitatea se 
implică în refacerea castrului: ştampilele ei sub forma de  apar în ultimele 
două nivele de locuire ale fortificaţiei. Totodată, lui cohors I Vindelicorum i se pot 
atribui refacerea thermelor mari de la Tibiscum. 

Revenind la dislocările de trupe, în epoca Severilor se constată o schimbare a 
poziţiei romane faţă de , poate aici mai rămâne 
doar cohors II Gallorum annonica ( ) menţionată în diploma din anul 179, dar al 
cărui sediu este încă necunoscut. Acest lucru ar însemna că efortul de supraveghere 
a valului median se face prin trupele de cavalerie dislocate de la Tibiscum, în 
condiţiile în care aşezările locale daco-romane aflate între Tisa şi valul median, 
cărora li s-a permis stabilirea în câmpia oasă a Banatului, au avut poate rolul unor 
miliţii locale avansate. 

reprezintă o ştampilă constatată atât la Berzobis, Tibiscum cât şi în 
castrul de la Po e ena. Lectura ştampilei nu a fost întregită în mod satisfăcător.  
. Szilagyi o atribuia lui Cohors II ispanorum, lectură neacceptată însă1068. Prezenţa 

ei în cele trei fortificaţii romane din acest sector sugerează evident existenţa unei 
unităţi auxiliare ale cărei detaşamente s-au aflat la un moment în aceste fortificaţii, 
probabil în cursul secolelor II–III p. Chr. lemente de datare în acest sens lipsesc. 

Pe  rămân în funcţiune castrele de la Dierna 
( ) (pentru supravegherea navigaţiei, cu o unitate militară necunoscută), Mehadia 
(cohors III Delmatarum milliaria), Teregova (cohors VIII Raetorum), Tibiscum 
(cohors I Thracum ag.  cohors I agittariorum la începutul domniei lui Septimius 
Severus a fost transferată la Drobeta, numerus alm renorum Tibiscensium, 
numerus Maurorum Tibiscensium). Se constată menţinerea în folosinţă a tuturor 
efectivelor şi fortificaţiilor. 
                                                 

1065 Vida 2006, 658. 
1066 Nemeth 2005, p. 59 nu îşi explică unde a staţionat cohors I Vindelicorum până la venirea 

la Tibiscum în secolul II. Credem că este clar că la Arcidava în castrul roman din punctul Rovină  
Analiza stratigrafiei şi mai ales a înţelegerii corecte a catastrofei naturale provocate de revărsarea 
râului Caraş ar trebui să dea de gândit autorului săpăturilor. Probabil, va trebui să aşteptăm o astfel de 
situaţie în vremurile noastre pentru a se înţelege ceea ce s-a întâmplat la Vărădia. Din păcate, situaţia 
este similară cu cea din castrul de la raetorium. Castrul de pământ din punctul Chilii probabil a fost 
abandonat undeva în timpul evenimentelor de la mi locul secolului al II-lea. 

1067 Piso, Rogozea 1985, p. 211–214. 
1068 Szilagyi 1946, passim. 
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Pe linia ure ului aceleaşi trupe se menţin în castrul de la icia (ala I 
Hispanorum Campagonum  cohors II Flavia Commagenorum  numerus Maurorum 
Miciensium) şi, probabil, se menţin punctele fortificate de la Cenad, Sânnicolaul 
Mare, Srpski Krstur, până la Parthiscum. La începutul domniei lui Septimius Severus, 
în anul 193, cohors II Flavia Commagenorum va reface băile distruse de vechime1069.  

Pe Dunăre situaţia este mai clară în castrul de la Pojejena, unde staţiona un 
detaşament din cohors V Gallorum. Paza minelor de la Moldova nouă este atribuită 
poate unui detaşament din Cohors III Delmatarum din castrul de la Mehadia.  

În acelaşi timp, pentru supravegherea navigaţiei pe Dunăre la ornea este 
ridicată o statio cu un mic detaşament al legiunii a VII-a Claudia, venit de la sud de 
fluviu, din Moesia Superior. 

În primii ani de domnie ai lui Septimius Severus efective militare importante 
din Dacia au fost îndreptate împotriva lui s nnius ig r. Aceste evenimente au 
avut loc în anii 194–196. Ele au fost trimise în Orient. Probabil că efectivele care 
formau corpul expediţionar din Dacia au fost puse sub comanda lui i  an ius 

us us1070, legatul de atunci al legiunii a III-a emina. Nu se poate preciza dacă 
din aceste efective au făcut parte şi detaşamente din trupele auxiliare din sud-vestul 
provinciei.  

După înapoierea din această expediţie, din Dacia a fost trimisă, în anul 196, o 
ve illatio Daci i scarum formată din legiunile provinciei, care s-a îndreptat spre 

allia împotriva lui C o ius inus în allia. Ea se afla sub comanda Tib. 
Claudius Claudianus care deţinea calitatea de praepositus1071.  

Iniţial, în Dacia, i  C au ius C au ianus a fost legatul legiunilor a II-a 
emina şi a V Macedonica. Armata din Dacia va fi implicată în bătălia decisivă de 

la Lugdunum, din 19 februarie 197. După reîntoarcerea trupelor din allia, 
Claudianus va fi numit legat al provinciei Moesiei Inferior. 

În anii 197–199, un nou corp expediţionar a fost format din trupele Daciei 
pentru campania împotriva parţilor. El apare amintit într-o inscripţie sub numele de 
ve illatio Dacorum Parthica. Unitatea participă la campania din Orient a lui Septimius 
Severus sub comanda lui C  Iu ius Corinthianus1072, un african de origine din 
Theveste. Cariera acestui cavaler este importantă pentru analiza pe care ne-am 
propus-o. Astfel, după prima militia care s-a desfăşurat în Siria, ca prefect al lui 
cohors VII allorum, a fost transferat pentru a prelua ca tribun conducerea lui 
cohors I Britannica de la Căşei, din Dacia Porolissensis, unde de asemenea ca, îl 
găsim tribun în fruntea unei vexilaţii în campania din Orient împotriva parţilor. 
După revenirea în Dacia a comandat ala I Campagonum în calitate de prae ectus de 
la Micia şi o ala milliaria, probabil Batavorum, de la Războieni, ca tribunus1073  în a 
                                                 

1069 IDR, III, 3, 45. 
1070 Piso 1983, nr. 57. 
1071 CIL, III, 905 (Potaissa); CIL, VIII, 7978 (Rusicade) ILS, 1147; 5349. 
1072 CIL, III, 1193. 
1073 Piso comentariu la IDR, III, 5, 542. 



 198

(compus din monede de la Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus). 
Cea mai recentă piesă se datează în anii 187–1881065. Acest depozit încheie şi 
primul nivel de locuire din aşezare. 

Sub aspectul dislocărilor de unităţi militare apar câteva schimbări importante 
pe , Lederata–Tibiscum, de unde cohors I 
Vindelicorum milliaria equitata c. R. este adusă la Tibiscum, în locul lui cohors I 
Thracum agittariorum transferată la Drobeta, în ultimul deceniu al secolului II1066.  

Reparaţia templului lui Apollo de la Tibiscum prin e imius iomedes, 
tribunul cohortei de vindelici în anii 202–203 constituie un indiciu că la aceea dată, 
unitatea se afla de a prezentă în castrul de la Tibiscum1067. În noul sediu, unitatea se 
implică în refacerea castrului: ştampilele ei sub forma de  apar în ultimele 
două nivele de locuire ale fortificaţiei. Totodată, lui cohors I Vindelicorum i se pot 
atribui refacerea thermelor mari de la Tibiscum. 

Revenind la dislocările de trupe, în epoca Severilor se constată o schimbare a 
poziţiei romane faţă de , poate aici mai rămâne 
doar cohors II Gallorum annonica ( ) menţionată în diploma din anul 179, dar al 
cărui sediu este încă necunoscut. Acest lucru ar însemna că efortul de supraveghere 
a valului median se face prin trupele de cavalerie dislocate de la Tibiscum, în 
condiţiile în care aşezările locale daco-romane aflate între Tisa şi valul median, 
cărora li s-a permis stabilirea în câmpia oasă a Banatului, au avut poate rolul unor 
miliţii locale avansate. 

reprezintă o ştampilă constatată atât la Berzobis, Tibiscum cât şi în 
castrul de la Po e ena. Lectura ştampilei nu a fost întregită în mod satisfăcător.  
. Szilagyi o atribuia lui Cohors II ispanorum, lectură neacceptată însă1068. Prezenţa 

ei în cele trei fortificaţii romane din acest sector sugerează evident existenţa unei 
unităţi auxiliare ale cărei detaşamente s-au aflat la un moment în aceste fortificaţii, 
probabil în cursul secolelor II–III p. Chr. lemente de datare în acest sens lipsesc. 

Pe  rămân în funcţiune castrele de la Dierna 
( ) (pentru supravegherea navigaţiei, cu o unitate militară necunoscută), Mehadia 
(cohors III Delmatarum milliaria), Teregova (cohors VIII Raetorum), Tibiscum 
(cohors I Thracum ag.  cohors I agittariorum la începutul domniei lui Septimius 
Severus a fost transferată la Drobeta, numerus alm renorum Tibiscensium, 
numerus Maurorum Tibiscensium). Se constată menţinerea în folosinţă a tuturor 
efectivelor şi fortificaţiilor. 
                                                 

1065 Vida 2006, 658. 
1066 Nemeth 2005, p. 59 nu îşi explică unde a staţionat cohors I Vindelicorum până la venirea 

la Tibiscum în secolul II. Credem că este clar că la Arcidava în castrul roman din punctul Rovină  
Analiza stratigrafiei şi mai ales a înţelegerii corecte a catastrofei naturale provocate de revărsarea 
râului Caraş ar trebui să dea de gândit autorului săpăturilor. Probabil, va trebui să aşteptăm o astfel de 
situaţie în vremurile noastre pentru a se înţelege ceea ce s-a întâmplat la Vărădia. Din păcate, situaţia 
este similară cu cea din castrul de la raetorium. Castrul de pământ din punctul Chilii probabil a fost 
abandonat undeva în timpul evenimentelor de la mi locul secolului al II-lea. 

1067 Piso, Rogozea 1985, p. 211–214. 
1068 Szilagyi 1946, passim. 
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Pe linia ure ului aceleaşi trupe se menţin în castrul de la icia (ala I 
Hispanorum Campagonum  cohors II Flavia Commagenorum  numerus Maurorum 
Miciensium) şi, probabil, se menţin punctele fortificate de la Cenad, Sânnicolaul 
Mare, Srpski Krstur, până la Parthiscum. La începutul domniei lui Septimius Severus, 
în anul 193, cohors II Flavia Commagenorum va reface băile distruse de vechime1069.  

Pe Dunăre situaţia este mai clară în castrul de la Pojejena, unde staţiona un 
detaşament din cohors V Gallorum. Paza minelor de la Moldova nouă este atribuită 
poate unui detaşament din Cohors III Delmatarum din castrul de la Mehadia.  

În acelaşi timp, pentru supravegherea navigaţiei pe Dunăre la ornea este 
ridicată o statio cu un mic detaşament al legiunii a VII-a Claudia, venit de la sud de 
fluviu, din Moesia Superior. 

În primii ani de domnie ai lui Septimius Severus efective militare importante 
din Dacia au fost îndreptate împotriva lui s nnius ig r. Aceste evenimente au 
avut loc în anii 194–196. Ele au fost trimise în Orient. Probabil că efectivele care 
formau corpul expediţionar din Dacia au fost puse sub comanda lui i  an ius 

us us1070, legatul de atunci al legiunii a III-a emina. Nu se poate preciza dacă 
din aceste efective au făcut parte şi detaşamente din trupele auxiliare din sud-vestul 
provinciei.  

După înapoierea din această expediţie, din Dacia a fost trimisă, în anul 196, o 
ve illatio Daci i scarum formată din legiunile provinciei, care s-a îndreptat spre 
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1069 IDR, III, 3, 45. 
1070 Piso 1983, nr. 57. 
1071 CIL, III, 905 (Potaissa); CIL, VIII, 7978 (Rusicade) ILS, 1147; 5349. 
1072 CIL, III, 1193. 
1073 Piso comentariu la IDR, III, 5, 542. 
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patra militiae. Aproape întreaga sa carieră militară s-a desfăşurat în Dacia. Semnifi-
cativă este informaţia că, în timpul celei de a doua funcţii militare, a deţinut 
comanda unui corp expediţionar de cca. 1000 de soldaţi. e illatio acorum a fost 
interpretată ca o unitate formată din detaşamente provenind din provincia Dacia1074. 
Considerăm mai probabilă, în acest caz, recrutarea pentru campanie a unor e ective 
de daci din provincie organizaţi într-un corp expediţionar de infanterie, a căror 
comportare pe câmpul de luptă a fost meritorie udecând după distincţiile primite 
de comandantul ei: corona muralis  hasta pura şi un ve illum de argint. La aceasta se 
adaugă ca semn distinctiv apelativul de Parthica acordat întregii unităţii militare. 

În sfârşit, la întoarcerea în Dacia, C. Iul. Corint ianus a primit comanda unei 
trupe de cavalerie din sectorul de sud-vest al provinciei de la Micia şi anume ala I 
Hispanorum Campagonum1075. 

pisodul în sine dovedeşte trimiterea în Orient, în cea de a doua campanie a 
lui Septimius Severus, pe lângă detaşamente din cele două legiuni şi a unui corp de 
auxiliari de infanterie. 

Dintre puţinele trupe auxiliare din sud-vestul Daciei doar despre cohors I 
Sagittariorum avem indicii că a participat la campania împotriva parţilor a lui 
Septimius Severus, udecând după o inscripţie descoperită la Tyr a cărei lectură a 
fost reluată recent1076. Alte informaţii epigrafice care să ateste dislocări de unităţi 
militare din sectorul de sud-vest al Daciei nu se cunosc.  

Probabil, în continuare au fost menţinute mici detaşamente din legiunea  
a VII-a Claudia la nordul Dunării pentru supravegherea navigaţiei. 

Spre sfârşitul domniei împăratului Septimius Severus, pe limesul de vest al 
Daciei, epigrafic este semnalată, adunarea unor detaşamente selectate din mai 
multe trupe auxiliare în castrul de la Micia. venimentul militar este sugerat de o 
inscripţie votivă descoperită la Micia, din păcate astăzi pierdută, păstrată într-o 
primă lectură a lui C. Torma1077.  

Textul ei este următorul: I ovi  ptimo  M a imo / Pro s alu te  / ominorum 
ostrorum / everi  et Anton ini  / et Getae Caesaris   C. I  ep  /a l ae Ba 

t avorum  Al ae  Campagonum / su  cur a  Iul ii / Tere n tiani.pra e ecti / 
Coh or.  a G. coh ort.  I ind elicorum 10/Coh ors  II l avia  Com / m agenorum /. 
Coh ors  I Alp inorum / umerus  M aurorum  Ti iscensium . umer. /  
G erm anicianorum . umer.  Cam  / p/estr orum  ............................../  
 ........................................./ M I / prae ect us Coh ort.  

I  I lav ia .  / Commag  enorum . 

                                                 
1074 Vezi nota precedentă. 
1075 IDR, III, 5, 542, Apulum: C. Iul. C. il. Theveste/ Corinthiano prae ecto/ coh. II. Gall. 

tri un./ coh. I Britt.item ve ill./ acor. Parthic. cui / o  virtute sua sacratissmi.imper. coronam 
muralem hastam/puram et ve illum argent./insignem dederunt10 prae .alae Campag.idem milliariae  
vi it annis/ IIII / Marcius Arrianus /et Iuli Clinias et1  Pisonianus he /redes . C. 

1076 Benea 2011 b, p. 42–52. 
1077 CIL, III, 1343  IDR, III, 3, 77.  
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Traducerea textului ar fi următoare: ui Iupiter cel prea bun i mare  pentru 
s n tatea mp ra ilor no tri Severus i Antoninus i a lui Geta Caesar  C. il  

ep  ala I Batavorum milliaria  ala Campagonum sub comanda lui Iulius 
Terentianus  cohorta I Sagittariorum  Cohorta I indelicorum  cohors II lavia 
Commagenorum  cohorta I Alpinorum  numerus Maurorum Tibiscensium  

umerus Germanicianorum  umerus Campestrorum  prefectul cohortei II 
lavia Commagenorum (a ridicat monumentul . 

Deşi în mare parte distrus, monumentul s a păstrat în anumite copii scrise de 
la sfârşitul secolului al XIX lea. A mai fost discutat în alte două lucrări aparte. O 
analiză a fost făcută în anul 1968, de către N. ostar care a şi întregit textul 
inscripţiei în mare parte semnalând cu această ocazie posibilitatea ca pe graniţa de 
vest a Daciei, să fi existat în jurul anului 200, o stare de alarmă1078. 

lterior, C.C. Petolescu va relua textul inscripţiei sugerând o datare puţin mai 
târzie, înspre anii 204–205, prin includerea în rândul dedicanţilor din rândul 5 al 
textului a numelui lui Plautianus, prefectul pretoriului, ucis la începutul anului 
2005. În opinia lui C. C. Petolescu numărul mare de trupe a fost determinat de 
ridicarea unei basilici pentru ala I Campagonum ispanorum, la Micia1079. 

Mai multe lucruri, mă determină a relua acest text al inscripţiei. Monumentul 
invocă pe IOM, ca divinitate supremă şi a fost ridicat de mai multe trupe auxiliare 
sau poate, mai bine zis, detaşamente din unităţile respective adunate la Micia sub 
comanda celor doi praefecti  comandanţi ai alei I ispanorum Campagonum şi a 
lui Cohors II lavia Commagenorum, unităţi militare care făceau parte din 
garnizoana castrului de la Micia1080.  

Deşi textul inscripţiei este parţial păstrat, numele câtorva unităţi apare clar 
redat, astfel: ala I Batavorum (sediu la Războieni); ala I Campagonum (Micia) sub 
comanda lui Iulius Terentianus; cohortele I Sagittarionum (sediu Drobeta),  
I indelicorum (Tibiscum), II lavia Commagenorum (Micia), I Alpinorum (în 
castru de la Sărăţeni); umerus Maurorum Tibiscensium (castrul de la Tibiscum), 

umerus Germanicianorum (Orăştioara de Sus), umerus Campestrorum (sediu 
necunoscut) comandate de praefectul cohortei II lavia Commagenorum al cărui 
nume nu s a păstrat.  

Prezenţa acestor trupe auxiliare la Micia a sugerat mai multe ipoteze: aducerea 
trupelor sau a unor detaşamente din acestea în castrul de pe Mureş, pentru anumite 
lucrări sau participarea la o expediţie împotriva barbarilor din vest – idee susţinută 
de N. ostar1081, care pare mai plauzibilă întrucât castrul se afla chiar pe Mureş, cu 
acces direct spre barbaricum. Invocarea celor doi Severi ca Augusti  Septimius 
Severus şi Caracalla şi eta în calitate de Caesar asigură datarea monumentului 
între anii 198–2111082.  
                                                 

1078 ostar 1968, p. 93–102. 
1079 Petolescu 1977, p. 370. 
1080 IDR, III, 3, 77. 
1081 ostar 1968, p. 93–102. 
1082 În cazul acceptării lecturii lui C. C. Petolescu, datarea ar putea fi cu câţiva ani, mai târzie. 
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1074 Vezi nota precedentă. 
1075 IDR, III, 5, 542, Apulum: C. Iul. C. il. Theveste/ Corinthiano prae ecto/ coh. II. Gall. 

tri un./ coh. I Britt.item ve ill./ acor. Parthic. cui / o  virtute sua sacratissmi.imper. coronam 
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1076 Benea 2011 b, p. 42–52. 
1077 CIL, III, 1343  IDR, III, 3, 77.  
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1078 ostar 1968, p. 93–102. 
1079 Petolescu 1977, p. 370. 
1080 IDR, III, 3, 77. 
1081 ostar 1968, p. 93–102. 
1082 În cazul acceptării lecturii lui C. C. Petolescu, datarea ar putea fi cu câţiva ani, mai târzie. 
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Deşi izvoarele literare nu menţionează un pericol în sectorul dintre Tisa şi 
Dunăre, trebuie presupus un astfel de eveniment, când, după încheierea războaielor 
marcomanice, începuse presiunea spre sud a sarmaţilor iazigi, presiune determinată 
la rândul ei de alte înaintări dinspre nord ale unor triburi germanice. Prezenţa în 
acest corp expediţionar a unor unităţi ce provin doar din Dacia Apulensis şi 
deosebire din castrele de la Războieni, Micia  Ti iscum şi ro eta şi cu o unitate 
din estul Daciei de la Sărăţeni ar sugera că dificultăţile afectau tocmai teritoriul 
Banatului şi, în general, partea de sud-vest a provinciei. Comanda trupelor o 
deţineau cei doi prae ecti ai unităţilor de la Micia, ala I Campagonum Hispanorum 
şi cohors II Flavia Commagenorum.  

Aici, însă apare o anomalie mai greu de explicat: de ce comanda efectivelor 
de cavalerie şi de infanterie este făcută de ofiţeri de rang inferior, adică aflaţi pe 
prima treaptă din militia e uestris  dacă din rândul trupelor de cavalerie făcea parte 
şi ala I Batavorum care era milliaria (deci 1000 de călăreţi), apoi în rândul trupelor 
de infanterie sunt cohors I indelicorum şi cohors I Sagittariorum, trupe de 1000 de 
soldaţi. Comandanţii acestor unităţi de cavalerie şi infanterie trebuiau să fie în grad 
de tri un cel puţin. O explicaţie posibilă ar fi că toate aceste trupe mari participau 
cu unităţi mai mici, detaşamente doar, la Micia şi atunci, de la sine înţeles, 
comanda era acordată comandanţilor militari ale celor două unităţi de câte 500 de 
soldaţi (ala I ispanorum Campagonum şi cohors II lavia Commagenorum). 
Prezenţa, însă, a două trupe de cavalerie (indiferent de mărimea detaşamentului din 
ala I Batavorum) sugerează faptul că ele formau avangarda unui corp expediţionar 
sau, dimpotrivă erau aduse pentru asigurarea zonei întregi. Alături de aceste două 
unităţi, efective de cavalerie aveau şi cele două unităţi: cohors I Sagittariorum, 
cohors I Vindelicorum, la care se adaugă şi numerus Maurorum de la Tibiscum, 
format din călăreţi mauri. Toate aceste lucruri demonstrează organizarea unui corp 
expediţionar format din trupe de cavalerie şi infanterie care au fost puse sub 
conducerea unor comandanţi militari de la Micia. Faptul ar sugera, mai de grabă, 
apărarea intrării în provincia Dacia, înspre munţii Apuseni şi, implicit, capitala 
provinciei de la Apulum, cu a utorul trupelor auxiliare. Alegerea comandanţilor 
probabil că a fost determinată de cunoaşterea locului de desfăşurare a evenimentelor, 
care trebuie să fi fost undeva în apropiere de Micia şi valea Mureşului. Structura 
acestui corp expediţionar constituie dovada că nu reprezintă un detaşament de 
muncă, ci în atribuţiile sale intra o activitate militar  propriu is . Deocamdată lipsesc 
alte informaţii documentare epigrafice privind o situaţie specială la frontierele 
vestice ale Daciei în timpul domniei comune a lui Septimius Severus şi Caracalla.  

atarea inscripţiei se poate face în răstimpul 198–211, perioada de timp în 
care la guvernarea lui L. Septimius Severus şi Caracalla a fost asociat şi Geta ca şi 
Caesar1083.  

N. Gostar presupunea că evenimentul care a obligat adunarea la Micia a unui 
număr mare de efective militare ar fi avut loc în timpul legatului Daciei,  

. cta ius Iulianus (200–202/203)1084, menţionat în mai multe inscripţii.  
                                                 

1083 Piso 1993, p. 156–161. 
1084 Gostar, 1968, p. 93–95, Piso 1993, p. 160–161. 
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În opinia mea în discuţie intră şi legaţii Daciei om onius iberalis 
(202/203–?205), (Ti ) şi Clau ius allus (205/206–207)1085.  

ără a putea aduce prea multe elemente noi în această discuţie, credem că 
unităţile auxiliare adunate la Micia au avut menirea de a închide şi opri la un moment 
dat o pătrundere pe valea Mureşului a unor atacuri barbare. În orice caz, eveni
mentele s au desfăşurat în jurul castrului de la Micia sau în arealul avut de castru, 
ca teritoriu militar. Acest lucru demonstrează că mi c ri ale triburilor barbare aveau 
loc n permanen  la grani ele provinciilor acice, poate din cauza permutărilor ce 
aveau loc în această perioadă în întreg spaţiul barbar european al zonei. 

u putem e clu e i o alt  po ibilitate privin  o eventual  con truire a 
valului e p m nt n a a Ti ei n pre nor  e ure  p n  n reptul nor ve tului 
provinciei Dacia  Nu avem alte dovezi care să confirme şi să argumenteze această 
idee. 

Din timpul domniei comune a lui  şi  (211–212) provin de la 
Tibiscum două inscripţii ridicată de immune  al statului major. Ambele monumente 
au fost dedicate zeiţei . Primul de către ur  an i ianu , 
actariu  pentru sănătatea lui Caracalla şi eta1086. Iar cel de al doilea altar votiv a 
fost recent descoperit în clădirea IV din castru mare, în poziţie secundară, dedicat 
de asemenea Minervei Augusta, tot de un actariu 1087.  

P. Aelius Servius veteran din gradul de optio dedică o inscripţie pentru geniul 
unităţilor din castru, respectiv al numeru ului de palmyreni şi al cohortei, zeilor 
patriei, pentru sănătatea celor doi împăraţi Caracalla şi eta. Monumentul a fost 
ridicat în anii 211–2121088. lterior, în timpul domniei lui Caracalla a avut loc 
martelarea numelui fratelui său eta.  

Vizita împăratului Caracalla în Dacia, în anul 214, venea după decenii în care 
împăraţii nu au manifestat suficient interes pentru a ajunge în provincia nord
dunăreană. Conform izvoarelor literare s ar părea că la graniţele de nord ale Daciei 
apăruseră anumite mişcări barbare care ameninţau provincia, judecând după 
primirea unor delegaţii ale uazilor, la Porolissum în timpul vizitei. 

Dar, în acelaşi timp, Dacia ca provincie era cea mai militarizată dintre toate 
cele de la Dunărea de os şi de Mijloc. Nu atât numărul legiunilor, egalizat în toate 
provinciile printr o decizie a lui Caracalla, credem că au contribuit la alegerea 
Daciei pentru vizita imperială, cât mai ales prin numărul mare al efectivelor de 
trupe auxiliare regulare şi neregulate. Situaţia militară excelentă a Daciei l a 
determinat pe împărat să vină în Dacia în principal pentru formarea unui corp 
expediţionar pentru campania din Orient. De fapt, Caracalla a ajuns în nordul 
Daciei tocmai în încercarea de a stabili contacte şi de a încheia acorduri cu triburile 
vecine provinciei, pentru a asigura liniştea la frontiere pe durata campaniei din 
                                                 

1085 Piso 1983, p. 161–166. 
1086 Petrescu, Rogozea 1991, p. 122; Benea 1997 a, p. 107–118.  
1087 Monumentul va fi publicat de către C. Timoc. 
1088 IDR, III, 1, 136, 142, 149. 
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acest corp expediţionar a unor unităţi ce provin doar din Dacia Apulensis şi 
deosebire din castrele de la Războieni, Micia  Ti iscum şi ro eta şi cu o unitate 
din estul Daciei de la Sărăţeni ar sugera că dificultăţile afectau tocmai teritoriul 
Banatului şi, în general, partea de sud-vest a provinciei. Comanda trupelor o 
deţineau cei doi prae ecti ai unităţilor de la Micia, ala I Campagonum Hispanorum 
şi cohors II Flavia Commagenorum.  

Aici, însă apare o anomalie mai greu de explicat: de ce comanda efectivelor 
de cavalerie şi de infanterie este făcută de ofiţeri de rang inferior, adică aflaţi pe 
prima treaptă din militia e uestris  dacă din rândul trupelor de cavalerie făcea parte 
şi ala I Batavorum care era milliaria (deci 1000 de călăreţi), apoi în rândul trupelor 
de infanterie sunt cohors I indelicorum şi cohors I Sagittariorum, trupe de 1000 de 
soldaţi. Comandanţii acestor unităţi de cavalerie şi infanterie trebuiau să fie în grad 
de tri un cel puţin. O explicaţie posibilă ar fi că toate aceste trupe mari participau 
cu unităţi mai mici, detaşamente doar, la Micia şi atunci, de la sine înţeles, 
comanda era acordată comandanţilor militari ale celor două unităţi de câte 500 de 
soldaţi (ala I ispanorum Campagonum şi cohors II lavia Commagenorum). 
Prezenţa, însă, a două trupe de cavalerie (indiferent de mărimea detaşamentului din 
ala I Batavorum) sugerează faptul că ele formau avangarda unui corp expediţionar 
sau, dimpotrivă erau aduse pentru asigurarea zonei întregi. Alături de aceste două 
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format din călăreţi mauri. Toate aceste lucruri demonstrează organizarea unui corp 
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conducerea unor comandanţi militari de la Micia. Faptul ar sugera, mai de grabă, 
apărarea intrării în provincia Dacia, înspre munţii Apuseni şi, implicit, capitala 
provinciei de la Apulum, cu a utorul trupelor auxiliare. Alegerea comandanţilor 
probabil că a fost determinată de cunoaşterea locului de desfăşurare a evenimentelor, 
care trebuie să fi fost undeva în apropiere de Micia şi valea Mureşului. Structura 
acestui corp expediţionar constituie dovada că nu reprezintă un detaşament de 
muncă, ci în atribuţiile sale intra o activitate militar  propriu is . Deocamdată lipsesc 
alte informaţii documentare epigrafice privind o situaţie specială la frontierele 
vestice ale Daciei în timpul domniei comune a lui Septimius Severus şi Caracalla.  

atarea inscripţiei se poate face în răstimpul 198–211, perioada de timp în 
care la guvernarea lui L. Septimius Severus şi Caracalla a fost asociat şi Geta ca şi 
Caesar1083.  

N. Gostar presupunea că evenimentul care a obligat adunarea la Micia a unui 
număr mare de efective militare ar fi avut loc în timpul legatului Daciei,  

. cta ius Iulianus (200–202/203)1084, menţionat în mai multe inscripţii.  
                                                 

1083 Piso 1993, p. 156–161. 
1084 Gostar, 1968, p. 93–95, Piso 1993, p. 160–161. 
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În opinia mea în discuţie intră şi legaţii Daciei om onius iberalis 
(202/203–?205), (Ti ) şi Clau ius allus (205/206–207)1085.  

ără a putea aduce prea multe elemente noi în această discuţie, credem că 
unităţile auxiliare adunate la Micia au avut menirea de a închide şi opri la un moment 
dat o pătrundere pe valea Mureşului a unor atacuri barbare. În orice caz, eveni
mentele s au desfăşurat în jurul castrului de la Micia sau în arealul avut de castru, 
ca teritoriu militar. Acest lucru demonstrează că mi c ri ale triburilor barbare aveau 
loc n permanen  la grani ele provinciilor acice, poate din cauza permutărilor ce 
aveau loc în această perioadă în întreg spaţiul barbar european al zonei. 

u putem e clu e i o alt  po ibilitate privin  o eventual  con truire a 
valului e p m nt n a a Ti ei n pre nor  e ure  p n  n reptul nor ve tului 
provinciei Dacia  Nu avem alte dovezi care să confirme şi să argumenteze această 
idee. 

Din timpul domniei comune a lui  şi  (211–212) provin de la 
Tibiscum două inscripţii ridicată de immune  al statului major. Ambele monumente 
au fost dedicate zeiţei . Primul de către ur  an i ianu , 
actariu  pentru sănătatea lui Caracalla şi eta1086. Iar cel de al doilea altar votiv a 
fost recent descoperit în clădirea IV din castru mare, în poziţie secundară, dedicat 
de asemenea Minervei Augusta, tot de un actariu 1087.  

P. Aelius Servius veteran din gradul de optio dedică o inscripţie pentru geniul 
unităţilor din castru, respectiv al numeru ului de palmyreni şi al cohortei, zeilor 
patriei, pentru sănătatea celor doi împăraţi Caracalla şi eta. Monumentul a fost 
ridicat în anii 211–2121088. lterior, în timpul domniei lui Caracalla a avut loc 
martelarea numelui fratelui său eta.  

Vizita împăratului Caracalla în Dacia, în anul 214, venea după decenii în care 
împăraţii nu au manifestat suficient interes pentru a ajunge în provincia nord
dunăreană. Conform izvoarelor literare s ar părea că la graniţele de nord ale Daciei 
apăruseră anumite mişcări barbare care ameninţau provincia, judecând după 
primirea unor delegaţii ale uazilor, la Porolissum în timpul vizitei. 

Dar, în acelaşi timp, Dacia ca provincie era cea mai militarizată dintre toate 
cele de la Dunărea de os şi de Mijloc. Nu atât numărul legiunilor, egalizat în toate 
provinciile printr o decizie a lui Caracalla, credem că au contribuit la alegerea 
Daciei pentru vizita imperială, cât mai ales prin numărul mare al efectivelor de 
trupe auxiliare regulare şi neregulate. Situaţia militară excelentă a Daciei l a 
determinat pe împărat să vină în Dacia în principal pentru formarea unui corp 
expediţionar pentru campania din Orient. De fapt, Caracalla a ajuns în nordul 
Daciei tocmai în încercarea de a stabili contacte şi de a încheia acorduri cu triburile 
vecine provinciei, pentru a asigura liniştea la frontiere pe durata campaniei din 
                                                 

1085 Piso 1983, p. 161–166. 
1086 Petrescu, Rogozea 1991, p. 122; Benea 1997 a, p. 107–118.  
1087 Monumentul va fi publicat de către C. Timoc. 
1088 IDR, III, 1, 136, 142, 149. 
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Orient. Aşa se explică, măsurile pe care izvoarele le oferă printre rânduri despre 
uciderea unui rege uad chiar în faţa sa, ori luarea unor ostatici de la dacii liberi, 
înapoiaţi mai apoi, după moartea sa. Nu avem indicii asupra unor subsidii care să fi 
fost acordate unor triburi puternice din punct de vedere militar, dar ele vor fi 
existat.  

Toate aceste aspecte întregesc tabloul istoric al lunilor care premerg plecarea 
lui Caracalla în campania din Orient. 

Pregătirea unei vizite imperiale însemna refacerea unor fortificaţii sau edificii 
publice etc., lucru constatat arheologic şi epigrafic în câteva cazuri menţionarea 
acestor realizări prin ridicarea de inscripţii în onoarea împăratului. 

La Drobeta, cohors I agittariorum a primit şi ea apelativul de Antoniniana  
atestat atât pe ştampile, cât şi în inscripţii1089. 

Vizita împăratului Caracalla din anul 214, a început cu trecerea Dunării, după 
inspectarea castrelor de pe malul de sud ale Moesiei Superior, apoi, probabil 
drumul urmat a fost pe la ierna Ti iscum lpia Traiana Apulum şi mai departe 
până la Porolissum.  

Castrul de la Praetorium (Mehadia) a intrat în atenţia vizitei imperiale şi prin 
faptul că în imediata apropiere a castrului se afla un templu dedicat lui Apollo. 
Unitatea militară de aici Cohors III elmatarum a deţinut apelativul de Antoniniana 
primit acum sau la câteva luni în timpul se urului imperial în Dacia. Acelaşi 
apelativ va fi acordat şi lui cohors  Gallorum de la Po e ena menţionat pe o 
inscripţie votivă descoperită la Diana (Moesia Superior) de către un centurion al 
cohortei V Gallorum Antoniniana. 

Semnificativ este faptul că la Ti iscum, pe lângă obiectivul principal care a 
fost inspectat cu această ocazie – castrul cu trupele sale –, în mod sigur a fost 
vizitat şi templul lui Apollo, divinitate al cărui oracol împăratul îl consulta în mod 
deosebit şi aparte. În templul lui Apollo, s-a descoperit o placă rotundă de marmură 
a fost închinată lui Apollo Conservator pentru sănătatea lui Caracalla de către 
P. Aelius Gemellus, tribun al cohortei I Vindelicorum (singura unitate de la Tibiscum 
cu un efectiv de 1000 de soldaţi)1090. Inscripţia menţionează şi faptul că . Marius 

r tuus era legatul consular al provinciei, instalat probabil imediat după trecerea 
împăratului în provincia Dacia, fapt care a ută datarea corectă a monumentului în 
anii 213–214. Tegule ale lui cohors I Vindelicorum atestă primirea apelativului de 
Antoniniana.  

În sud-vestul Daciei, ca de altfel, pe întreg teritoriul provinciei se pot observa 
două forme de manifestare a fidelităţii faţă de împărat, pe de o parte, prin ridicarea 
de monumente pentru sănătatea familiei imperiale realizate de către armată, sau de 
persoane civile iar, pe de altă parte sunt numeroase invocaţii votive sau pentru 
sănătatea Casei Imperiale făcute de unităţile militare staţionate în Dacia, care 
                                                 

1089 Benea 1976, 1, p. 77–84;  
1090 Piso, Rogozea 1985, p. 211–215. Ulterior, în vremea lui Gallienus apare menţionat un 

senator din Dacia cu numele de Gemellus. 
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primiseră apelativul de ANTONINIANA, indiciu al fidelităţii faţă de împărat. 
Numărul mare de apelative militare de acest fel acordate trupelor din Dacia, care 
apar amintite epigrafic în toată provincia, sugerează, alături de cele două legiuni  
a XIII a emina şi a V a Macedonica, unit ile au iliare care au fost selectate 
pentru armata de campanie formate din detaşamente sau unităţi întregi. Este puţin 
probabil, deşi nu imposibil ca împăratul să fi vizitat provincia Dacia de a lungul 
frontierelor sale. Pentru că multe unităţi se aflau în afara căilor principale de acces, 
această ar fi soluţia cea mai plauzibilă. 

În anii 232–233 a avut loc o nouă campanie militară condusă de Severus 
Alexander (222–235) în Orient împotriva parţilor. În armata de campanie au fost 
selectate şi efective din provincia Dacia. n studiu referitor la participarea trupelor 
din Dacia la campania din Orient a oferit posibilitatea, pe baza emisiunilor 
monetare ale oraşului Niceea (Bithynia), în anii respectivi, pentru plata nevoilor 
militare ale campaniei, să identifice mai multe centre militare ale Daciei, de unde 
anumite trupe au fost dislocate în corpul expediţionar. Pe baza descoperirilor 
monetare emise la Niceea datate în anii 232–233 apărute în castrele de la Mehadia 
(1) şi Tibiscum (11 exemplare), poate fi presupusă prezenţa, în armata de campanie 
a următoarelor unităţi auxiliare: ohor  III Delmatarum care avea apelativul de 
Severiana (Praetorium) şi una sau două din cele trei trupe auxiliare staţionate în 
castrul de la Tibiscum1091. 

Nu avem prea multe ştiri despre activitatea trupelor din sud estul Daciei 
romane. Doar, în castrul de la Micia este amintită cohor  II lavia ommagenorum 
care reface băile cohortei, unitatea deţinea apelativul de Severiana le an riana1092   

Dinastia Severilor (193–235) încheie o perioadă o perioadă de câteva 
decenii de prosperitate economică în provincia nord dunăreană, dovadă a ridicării 
unor aşezări la rangul de municipia (Tibiscum, Dierna), a unor rela ii comerciale 
evidenţiate în Dacia de descoperirile de amfore, marmură şi artefacte de tot felul de 
la obiecte de necesitate până la podoabe ori piese de echipament militar ce 
dovedesc contacte pe areale întinse în Imperiu. 

 Sub aspectul dislocărilor de unităţi militare în sectorul se sud vest al Daciei, 
desele campanii militare organizate în Orient sau chiar conflicte locale la frontiere 
au impus anumite măsuri de întărire a segmentului de frontieră fluvială dunăreană 
probabil ca urmarea deselor atacuri constatate cu corăbiile barbare pe Dunăre. 

Epoca Severilor debutează cu reluarea activităţii în mai multe castre părăsite 
după anul 106 amplasate pe malul de sud al Dunării, în Regiunea Porţilor de ier, 
în provincia Moesia Superior, care vor dubla supravegherea traficului fluvial şi 
paza aşezărilor rurale. Aceasta este un indiciu asupra unor nevoi stringente de 
controlare a navigaţiei pe Dunăre, după războaiele marcomanice.  

Surprinzător, dar pe malul de nord al Dunării în castre sau tatione  (?) 
respectiv la Cuvin, Vârşeţ (Serbia), Pojejena poate Moldova Nouă(?), ornea cu o 

                                                 
1091 Benea 2006, p. 693–699. 
1092 IDR, III, 3, 46. 
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drumul urmat a fost pe la ierna Ti iscum lpia Traiana Apulum şi mai departe 
până la Porolissum.  
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fost inspectat cu această ocazie – castrul cu trupele sale –, în mod sigur a fost 
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1089 Benea 1976, 1, p. 77–84;  
1090 Piso, Rogozea 1985, p. 211–215. Ulterior, în vremea lui Gallienus apare menţionat un 

senator din Dacia cu numele de Gemellus. 
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1091 Benea 2006, p. 693–699. 
1092 IDR, III, 3, 46. 
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statio ( ), apar ştampile ale legiunii a VII-a Claudia, dovadă a staţionării unor 
detaşamente în aceste locuri. Mai greu ar fi de crezut ipoteza aducerii materialului 
tegular făcut de armata din sudul Dunării. 

Nu credem că acest sistem de întra utorare între provincii, a condus la 
modificarea frontierelor provinciei Dacia în acest sector, prin atribuirea castrelor de 
pe malul de nord al Dunării, Moesiei Superior. 

 

Perioada care urmează până la mi locul secolului III este dificilă pentru 
întreaga provincie Dacia, iar sectorul de sud-vest se va resimţi de asemenea din 
cauza numărului mic de trupe auxiliare marcate de evenimente militare asupra 
cărora nu suntem informaţi epigrafic decât laconic sau doar presupunem pe baza 
unor descoperiri arheologice sau numismatice.  

în urma unor mişcări ale parţilor la frontiera de est 
a Imperiului va organiza o nouă armată de campanie în Orient împotriva regatului 
parthic. Din provinciile dunărene se vor aduna mai multe corpuri expediţionare. 
Acest lucru a avut loc şi în provincia Dacia. ste posibil ca acordarea apelativului 
de Gordiana unui număr restrâns de trupe auxiliare, alături de legiunile a III-a 
Gemina şi a V-a Macedonica să constituie un indiciu al faptului, că aceste trupe au 
avut efective în armata de campanie. În sud-vestul Daciei, la ro eta  este amintită 
cohors Thracum I agittariorum1093. Se adaugă alte două informaţii epigrafice 
onorifice fragmentare una provenind de la Ti iscum1094 şi alta de la Praetorium1095, 
cu partea inferioară a monumentelor distrusă pe care nu apare numele dedicantului 
şi pe care le atribuim unităţilor militare din castrele respective: poate cohors I 

indelicorum sau unul din cei doi numeri de palmyreni sau mauri şi respectiv 
cohors III elmatarum.  

Pentru o perioadă de timp, între anii 243–244, în partea de sud-vest a Daciei, 
numărul unităţilor militare este şi mai restrâns. Probabil din această perioadă devin 
o prezenţă permanentă detaşamentele legiunilor din Moesia Superior. Lipsa masivă 
de trupe din provinciile dunărene se va resimţi încă din timpul pregătirii campaniei 
pentru Orient, când atacurile barbare vizează dinspre est Moesia Inferior şi chiar o 
parte a Daciei sud-carpatice. Atacurile se vor generaliza în timpul întoarcerii 
trupelor din Orient după ridicarea la tron a împăratului Filip Arabul (244–249). De 
acum, se pare că provincia Dacia a fost principalul teritoriu vizat de atacurile barbare 
care se desfăşurau de-a lungul întregii frontiere cu ar aricum şi chiar pe Dunăre. 

În sud-vestul Daciei (care corespunde parţial Banatului) apar trei tezaure 
monetare la Bo ovici I i II şi un altul în Timi oara II  care se încheie cu monede 

de la Gordianus al III-lea1096. Dispunerea a două depozite în teritoriul provinciei, 
cele de la Bozovici, pledează pentru a presupune o stare de nesiguranţă, venită, 
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poate dinspre Dunăre, al treilea depozit în barbaricum, la Timişoara atrage atenţia 
spre existenţa unor evenimente militare în zonă1097. 

În aceşti ani, în orice caz până în ultimul deceniu ale existenţei provinciei 
Dacia, castrul de la Mehadia a fost abandonat în urma unei mari inundaţii 
provocate de revărsarea unui pârâu de munte Bolvaşniţa afluent al râului Belareca. 
Importanţa sa strategică pentru blocarea accesului prin culoarul Timiş–Cerna spre 
centrul Daciei era majoră. 

Cercetările arheologice efectuate în ultimii ani au demonstrat că pătrunderea 
puhoiului de ape s a produs prin poarta de nord a castrului (porta praetoria), 
producând distrugerea integrală a clădirilor din interior. Cum poarta de nord era o 
poartă dublă, cu lăţime de 8,70 m, probabil cu o spina centrală – un pinten – de 
separare a celor două culoare de acces, care a fost spulberat şi şuvoiul a lovit apoi, 
turnul de est al porţii distrugându l în mare parte. Interiorul fortificaţiei a fost 
distrus până la adâncimea de cca. 2,00 m ne mai rămânând nimic din edificiile 
construite (barăci, comandament etc.). Doar via praetoria şi a păstrat nealterată 
structura1098. Nu avem informaţii unde anume s a retras cohors III Delmatarum, 
urmele unui alt castru nu au fost sesizate până acum la Mehadia. udecând după o 
monedă descoperită la baza depunerii aluvionare, datând din vremea lui ilip 
Arabul, putem presupune că acest eveniment s a produs cândva în această vreme 
sau în anii următori până în vremea lui allienus inclusiv1099. 

Se pare că fortificaţia a fost părăsită pentru un deceniu sau două, dar în epoca 
romană târzie a urmat reamenajarea fortificaţiei în interior. În toate sondajele 
efectuate între anii 2000–2006, a fost atins nivelul solului viu, care se afla la 
adâncimea de 1,60–1,80 de piatră de râu, nisip galben aluvionar, care a dezafectat 
complet stratul roman, fără urme de construcţii. Peste nivelul de piatră de râu şi 
nisip aluvionar a fost întins un strat de lut bătut, la adâncimea de 0,30–0,50 m, pe 
care s au făcut amenajările romane aparţinând epocii lui Constantin cel Mare. 
Ştampile ale LE  XIII emina au fost descoperite refolosite în thermele castrului 
în cursul săpăturilor efectuate de către M. Macrea1100. Ele par tipuri timpurii, sugerând 
luarea materialului de construcţie din alte locuri şi aducerea în noua fortificaţie.  

În cursul cercetărilor efectuate de M. Macrea în anii 1946–1947, a fost 
descoperită o ştampilă comună a legiunilor a V a Macedonica şi a XIII a emina1101. 
La Băile erculane, din descoperiri mai vechi este cunoscută o ştampilă a legiunii 
a V a Macedonica1102. Tot aici s ar fi descoperit o cărămidă cu un text considerat 
dubios VEXILLATIO DACIAR M, atribuită pe bună dreptate fazei de sfârşit a 
provinciei Dacia1103. Menţiunea unui detaşament comun format din soldaţii celor 
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statio ( ), apar ştampile ale legiunii a VII-a Claudia, dovadă a staţionării unor 
detaşamente în aceste locuri. Mai greu ar fi de crezut ipoteza aducerii materialului 
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două legiuni ale Daciei poate fi urmarea fie a înlocuirii unităţii care staţionase aici, 
respectiv , care nu se afla în sediu de garnizoană, fie 
anumite evenimente militare din apropierea Dunării au determinat aducerea unor 
efective mai mari în zonă alături de unitatea amintită1104. 

Sectorul de nord al vicus-ului militar de la Mehadia a fost complet distrus, 
aici stratul antic se află la adâncimea de 1,70 m sub un strat de nisip aluvionar. Se 
pare, că sectoarele de vest, sud şi est nu au fost afectate de această inundaţie. 
Ulterior, un sistem de şanţuri a fost trasat pe fiecare latură, restrângând arealul 
locuit din urul fortificaţiei la cca. 70–80 de m. Prezenţa acestei vexillaţii aici 
dovedeşte refacerea şi folosirea în continuare, din punct de vedere militar, a 
arealului din faţa culoarului Timiş–Cerna, importantă cale de acces spre centrul 
provinciei Dacia. Tezaurele descoperite ascunse în această vreme până la aban-
donarea Daciei apar cu deosebire în sudul Banatului, ceea ce conduce la ideea că 
aici au avut loc evenimente militare care au impus măsuri speciale, probabil atacuri 
barbare pe Dunăre cu corăbii. 

Astfel, în anii următori domniei lui Filip Arabul, în sudul Banatului sunt 
consemnate mai multe tezaure monetare descoperite la: Boc a Rom n 1105, 
Cuptoare1106, Mehadia (toate în ud. Caraş-Severin)1107. La acesta se va adăuga şi 
un mare tezaur descoperit la Băile Herculane (II) din vremea lui 

(II) (Caraş-Severin)1108.  
Tezaurul monetar descoperit la Băile Herculane era format din cca. 900 de 

antoninieni, care, cronologic, cuprind o paletă largă de monede de la Titus şi până 
la Trebonianus Gallus1109. Tipologic acest depozit de încadrează între cele datând 
din timpul lui Trebonianus Gallus şi Volusianus. Monedele dovedesc izbucnirea 
unor noi tulburări provocate de carpi, daci liberi, sarmaţi la graniţele Daciei, în 
condiţiile atacului general al goţilor conduşi de Cniva asupra Dunării. Lucrări de 
refacere ale unor drumuri sunt sugerate de o descoperire epigrafică de la 
Lăpuşnicel şi anume o bornă de drum păstrată în trei fragmente cu textul parţial 
martelat. Inscripţia a fost întregită şi atribuită fie lui Trebonianus Gallus şi fiului 
său Volusianus1110 sau lui Gallienus şi tatăl lui său Valerianus1111. Textul ar dovedi 
refacerea unei căi de comunicaţie, probabil dintre raetorium şi zonele miniere de 
la Sasca Montană şi Slatina Nera1112. 

Lipsesc informaţii epigrafice despre dislocarea unor unităţi militare în acest 
sector al provinciei Dacia. Se conturează o instabilitate şi nesiguranţa a aşezărilor 
din partea sudică apropiate de Dunăre, ceea ce presupune dificultăţi în navigaţia pe 
                                                 

1104 Benea 2008, p. 27–30. 
1105 Suciu 2000, nr. 26. 
1106 Suciu 2000, nr. 46. 
1107 Suciu 2000, nr. 84. 
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1111 Mai nou Piso 2011, p. 326–327, textul a fost întregit astfel . / Vo lus iano p io  
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Dunăre, determinate de pătrunderea corăbiilor barbare şi, implicit, atacarea aşezărilor 
limitrofe, asociate cu încercări de pătrundere înspre interiorul Daciei spre centre 
considerate bogate cum sunt cele miniere, sau staţiunea termală de la Băile 

erculane, aşezarea civilă de la Mehadia. Se constată însă că asemenea încercări 
ale atacurilor barbare (judecând după locul de ascundere a depozitelor monetare) 
nu reuşesc să pătrundă adânc pe culoarul Timiş–Cerna, fiind opriţi probabil de 
cohors III elmatarum aflată chiar la intrarea în acest culoar. 

În anul 257, allienus primeşte apelativul de acicus Maximus1113 indiciu al 
unor evenimente militare, care au avut loc în preajma provinciei şi implicit au 
determinat mari dislocări de trupe pentru respingerea acestor atacuri. Nu putem în 
acest moment preciza zona de desfăşurare a lor.  

În anul 258, în allia, Britannia, Pannonia ajung la putere mai mulţi uzurpatori 
proclamaţi. Deocamdată, fidele lui allienus, la aceea dată erau doar provinciile de 
la Dunărea de os (Tracia, Moesia Superior şi Moesia Inferior şi Dacia). Oricum, în 
Dacia până acum nu este cunoscut nici un uzurpator în vremea lui allienus, nici 
vreo aderare la alţi uzurpatori, proclamaţi în Pannonia ori Moesia, deşi acest lucru 
trebuie presupus1114.  

Singura provincie cu efectivul militar intact era rovi cia acia. Poziţia sa 
era izolată în mijlocul lumii barbare aflată în permanentă mişcare. Ea dispunea de 
două legiuni şi numeroase trupe auxiliare. n corp expediţionar format din deta
şamente ale celor două legiuni, a XIII a emina şi a V a Macedonica, condus de 

l. Aper ca praepositus  a fost trimis la Poetovio, unde va staţiona timp de mai 
mulţi ani ridicând chiar un mithraeum1115. 

Două inscripţii recent publicate descoperite în themele din castrul de la 
Potaissa, dedicate zeiţei  şi zeilor sănătăţii  şi  pentru sănătate 
unui împărat al cărui nume era martelat (probabil allienus) aduc în discuţie o 
problematică interesantă pentru epoca respectivă1116. Monumentele au fost ridicate 
de M. ublicianus Rhenus praef ectus  alae I Batavorum agens vice praef ecti  
legionis. M. Bărbulescu a făcut o comentariu exhaustiv asupra informaţiilor pe care 
le oferă cele două monumente. În cazul de faţă, ne interesează doar faptul că, în 
momentul ridicării celor două inscripţii votive, la comanda legiunii a V a Macedonica 
se afla comandantul alei I Batavorum (milliariae), ceea ce înseamnă că o parte a 
efectivelor legiunii, împreună cu legatul acesteia nu se aflau în castru. M. Bărbulescu a 
atribuit corect acest moment probabil deplasării vexilaţiei legiunilor din Dacia la 
Poetovio, în anii 258–260. Dar poate fi luat în discuţie şi un alt moment, acela 
premergător acestui eveniment, conflicte militare la graniţă provinciei, rezolvate în 
mod favorabil şi urmarea cărora allienus a preluat epitetul de acicus Maximus. 
În ambele cazuri, o parte a legiunii condusă de praefectus, nu se afla în castru de la 
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1113 ienast 1996, p. 209. 
1114 Bărbulescu 2012, nr. 22–23 cu comentariul respectiv. 
1115 IDRE, I, 2000, nr. 266–270. 
1116 Bărbulescu 2012, nr. 22, 23. 
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Potaissa. Înclinăm să presupunem că prima ipoteză este cea mai plauzibilă întrucât 
se pare, că vexillaţia legiunii lipsea de ceva timp de la sediu, din moment ce 
locţiitorul comandantului a ridicat cele două monumente în thermae. 

Pentru zona de sud-vest a Daciei Romane, prezenţa unei vexilaţii comune a 
celor două legiuni, a III-a Gemina şi a V-a Macedonica, la Mehadia şi Băile 
Herculane este urmarea probabil a fracţionării legiunilor în sensul încercării de a 
acoperi întregul teritoriu al provinciei, în condiţiile în care, o mare parte a trupelor 
auxiliare de cavalerie au fost incluse în corpul expediţionar de cavalerie al lui 
Aureolus1117. În situaţia dată probabil că aceasta a reprezentat o modalitate de a 
asigura paza frontierelor provinciei. Staţionarea aici trebuie să se fi prelungit câţiva 
ani buni, în condiţiile în care detaşamentele respective au produs şi materialul de 
construcţie necesar castrul de la Mehadia.  

 

P. H gel şi mai apoi, . Nemeth au avansat ipoteza potrivit căreia doar o 
singură cale de acces se mai păstra dinspre Moesia Superior spre Dacia, respectiv 
cea de la ierna lpia Traiana Apulum Porolissum, pe când celelalte două:de pe 
râul Mureş şi Lederata–Tibiscum ar fi fost abandonate1118. Argumente concludente 
în acest sens nu există, în afara lipsei unor informaţii epigrafice, dar acest lucru se 
constată la nivelul întregii provincii. 

De la Tibiscum, din această vreme provine o inscripţie ridicată de ordo municipii 
pentru împărăteasa Salonina, soţia lui Gallienus1119. ste singurul document epigrafic 
din mediul civil. 

Retragerea unor trupe auxiliare din Dacia şi, apoi, restrângerea apărării 
bazate doar pe infanteria rămasă în anumite fortificaţii, a putut  în provincie o 
situaţie specială pentru apărarea ei şi de aici, părerea istoriografiei romane târzii, că 
a avut loc o părăsire a provinciei încă din vremea lui Gallienus. 

 Acest lucru ar explica lipsa unor trupelor auxiliare din fosta provincie Dacia, 
care dup  anii 71 sau 7 / 7  nu se mai reg sesc pe teritoriul Imperiului 

oman  ele iind topite  n structura cavaleriei mo ile a lui Gallienus1120.  
Trupele existente încă pe teritoriul Daciei au fost retrase la sud de Dunăre, 

instalate într-un teritoriu dintre provinciile Moesia Superior şi Moesia Inferior 
denumit Dacia, cu capitala la Ratiaria. 

Partea de est a Banatului antic şi cea limitrofă Dunării vor rămâne însă sub 
controlul efectiv al Imperiului Roman, după cum interpretăm anumite descoperiri 
arheologice efectuate pentru răstimpul secolelor III–IV1121. 
                                                 

1117 Benea 2013, p. 205–218. 
1118 H gel 2003, p. 162–167; Nemeth 2005 a, p. 65. 
1119 IDR, III, 1, 132. 
1120 Benea 2013, p. 205–218. 
1121 Vezi mai os în cap. urm. 
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. AS T  I IND IA A ONO I  

SIT A IA O I T II N O IN IA DA IA 

STADI L CERCET RILOR 

Cucerirea romană a Daciei şi formarea provinciei nord dunărene au schimbat 
din temelii sistemul de administrare a teritoriului, lucru determinat în primul rând 
de faptul că, prin recensământul asupra pământului acesta, a devenit ager publicu  
în proprietatea Statului Roman, iar resursele minerale au intrat în patrimoniul 
imperial. Din vechea distribuire a proprietăţilor funciare dacice nu au mai rămas 
urme identificabile. În orice caz, nu deţinem nici o informaţie cât de mică în acest 
sens. Aceasta, ar putea fi în principal cauză pentru care în Dacia nu sunt menţionate 
prea multe structuri ale populaţiei indigene de tipul unor civitate  (sunt cunoscute 
doar civita  Suci aven i  şi civita  rcoba aren i  (Ilişua)). Chiar dacă o parte a 
nobilimii dacice a acceptat mai repede pe noii cuceriţi trecând de partea lor, nu avem 
indicii că şi au păstrat într un fel sau altul proprietăţile. Practic, toate proprietăţile 
regale dacice, ale aristocraţiei şi chiar ale populaţiei de rând au fost transformate în 
ager publicu  prin recensământul pământului (centuriatio) efectuat imediat după 
cucerire, poate încă, în prezenţa împăratului Traian1122. Alături de resursele solului 
şi păşunile au intrat în patrimoniu imperial. De la început, însă trebuie să avem în 
vedere faptul, că păşunile aflate în o eni l i erial erau administrate direct de 
Stat sau au fost date în administrare unor arendaşi (con uctore ), lucru care se întâmplă 
în timpul domniei Severilor sau cu câteva decenii înainte de această dată.  

Terenurile pe care se aflau păşunile ocupă o suprafaţă importantă din întreg 
teritoriul provinciei Dacia, cu zone montane, de podiş sau colinare, chiar şi cu 
teritorii de mlaştină, aflate în centrul podişului transilvan, zonele sud carpatine, sau 
din sud vestul provinciei au fost incluse în acelaşi sistem de centuriaţie, similar cu 
cel al terenului agricol în sine. Pentru păşunat se foloseau şi pădurile bogate în 
frunze, anumite fructe (ghindă, castane, de pildă etc.) şi chiar coaja unor pomi1123.  

În unele provincii din vestul Imperiului, sistemul de măsurare a terenului a 
putut fi reconstituit. Pentru Dacia acest lucru rămâne încă un deziderat  

În momentul măsurătorilor, se putea întâmpla lucru menţionat de izvoarele 
literare – ca, din cauza dificultăţilor terenului împădurit sau nu, unele porţiuni să 
rămână înafara măsurătorilor sau, dacă au fost măsurate, ele nu au fost împărţite 
alături de terenul arabil şi au rămas nedistribuite. Ele deveneau păşuni comune, 
denumite ager compa cuu , pentru locuitorii din zonă1124  Acest teren necultivat nu 

                                                 
1122 bler 1949, sv. Pa cua, 2055. 
1123 bler 1949, sv. Pa cua, 2053. 
1124 bler 1949, sv. Pa cua, 2053–2054. 
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1117 Benea 2013, p. 205–218. 
1118 H gel 2003, p. 162–167; Nemeth 2005 a, p. 65. 
1119 IDR, III, 1, 132. 
1120 Benea 2013, p. 205–218. 
1121 Vezi mai os în cap. urm. 
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1122 bler 1949, sv. Pa cua, 2055. 
1123 bler 1949, sv. Pa cua, 2053. 
1124 bler 1949, sv. Pa cua, 2053–2054. 



 212

era la dispoziţia tuturor acelora care locuiau în prea ma lui, ci doar anumiţi proprietari 
puteau deţine dreptul de a-l utiliza pentru turmele lor contra unei redevenţe1125.  

În zona păşunilor alpine inclusă în centuriaţie, delimitările erau ferm trasate 
şi dreptul de a duce vitele pe acele terenuri se acorda doar după plata unei taxe sau 
al unui impozit stabilit pe durata de folosire a terenului respectiv în funcţie de 
numărul de vite care formau turmele. Păşunile provinciei puteau astfel fi folosite 
atât de civili, cât şi de armată.  

Destinaţia pământului din ager pu licus a cunoscut o serie de modificări în 
secolele II–III, pentru că de fondul general al pământului au beneficiat instituţiile 
Statului.  

. . De la început se stabileau , care corespundeau modului 
de organizare al unor astfel de proprietăţi cu terenuri propice agriculturii sau, creşterii 
animalelor. Deocamdată, pe teritoriul Daciei romane nu se cunosc astfel de proprietăţi 
şi nici reşedinţe imperiale. Ar atrage atenţia însă în mod deosebit în sud-vestul 
Daciei, o clădire impunătoare descoperită la Dalboşeţ ( ud. Caraş-Severin). 
Dimensiunile clădirii ar putea sugera existenţa unei reşedinţe imperiale. a a fost 
amplasată într-o zonă propice creşterii animalelor. Probabil, la nivelul provinciei să 
fi existat şi alte domenii imperiale. pigrafic, în Dacia nu avem menţionată până 
acum existenţa unor domenii imperiale. Dar, în mod surprinzător apare o mărturie 
provenind din Moesia Inferior, unde un domeniu imperial avea un administrator cu 
mari interese economice în ambele provincii: Dacia şi Moesia Inferior.  

O inscripţie de la Oescus menţionează un cavaler T. Flavius Valentinus, care 
pare un localnic, a cărui primă funcţie civilă a fost aceea de prae ectus saltus, deci 
al unui domeniu imperial, urmată apoi, de calităţi onorifice extrem de sugestive, 
precum patronus al colegiilor de a ri din Oescus şi Apulum1126. Desigur, în 
categoria de a ri sunt cuprinse toate meşteşugurile, putem presupune, ca şi cel de 
prelucrarea lânii, cu titlu de ipoteză, având în vedere prima sa funcţie. ste în acest 
moment singura informaţie pe care o pot aduce în acest sens1127. Acest lucru ar 
sugera o colaborare economică evidentă între cele două provincii limitrofe.  

. .  (cu exploatările şi aşezările dependente de acestea) 
prin modul lor de organizare sunt scoase de asemenea din ager pu licus având o 
conducere aparte şi distinctă, nominalizată de administraţia imperială de la Roma.  

. . prin diferitele construcţii cu caracter public şi 
amena ări de interes provincial. 

. . De la început în folosinţă necondiţionată,  a primit terenuri pentru 
nevoile  proprii, de ridicare a fortificaţiilor, a aşezărilor pentru familiile 
lor, alături de locuri de teren necesare pentru nevoile curente, respectiv păşuni, 
păduri, cariere de piatră, locuri pentru agricultură etc. Întinderea acestor teritorii era 
determinată de mărimea unităţii militare auxiliare 500 sau 1000 de soldaţi sau, în 
                                                 

1125 Chou uer, Favory 2006, 25, 28; Benea 2010 c, p. 45–74.  
1126 Ivanov 2005, p. 219–222. 
1127 Benea 2010 c, p. 45–74. 
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cazul legiunii de 6.600 soldaţi, pentru a asigura necesarul primar al armatei. 
Amplasarea terenurilor pentru folosinţa armatei erau cele care priveau ridicarea de 
castre şi aşezări civile de tip vici, dispuse în punctele strategice stabilite de a lungul 
unor căi de comunicaţie de prima necesitate. Trupele auxiliare sau legiunile din 
provincie primeau n folosin , în apropierea sediului de garnizoană, anumite terenuri 
incluse în aşa–numita prata, care cuprindeau şi păduri, cariere de piatră, terenuri de 
păşunat, pentru întreţinerea animalelor proprii ce completau efectivul militar, cât şi 
pentru hrana animalelor de subzistenţă aflate în dotare. Dimensiunile acestor 
terenuri nu sunt până acum precizate1128.  

În privinţa parcelelor primite pentru procurarea de piatră, lemn, var etc., 
acestea puteau fi terenuri dispuse discontinuu la o distanţa mai mare sau mai mică 
de sediul principal, în funcţie de existenţa acestor resurse. 

1. .a. eteranii lăsaţi la vatră mai ales după formarea Daciei în anul 106, au 
fost împroprietăriţi cu loturi de pământ din acelaşi fond general al provinciei. Din 
acest fond în decursul deceniilor au primit loturi de pământ şi soldaţii lăsaţi la vatră 
din trupele care staţionau în provincia Dacia. 

1. .b. Întemeierea oraşului capitală olonia Dacica Ul ia Traiana Sar i egetusa 
a beneficiat de deductio pentru primii locuitori stabiliţi în noul oraş, care erau în 
mare parte veterani ai legiunilor care luptaseră în Dacia. Ei au fost împroprietăriţi 
cu loturi de pământ din ager publicus.  

1.3. O altă categorie de populaţie care a beneficiat de obţinerea unor loturi de 
pământ din ager publicus au fost coloni tii aduşi pentru a lucra în minele de aur 
din Munţii Apuseni (dalmatini şi traci, poate bessi). Prin interes particular se constată 
stabilirea unor comunităţi de norico pannonici în zone de deal, precum Cinciş, 
Calbor, Micăsasa, chiar Teregova. O aşezare de lângă castrul de la Teregova apare 
menţionată pe Tabula Peutingeriana cu toponimul Ad annonios, indiciu al prezenţei 
unei comunităţi din provincia vecină. Tot mai multe asemenea aşezări se evidenţiază 
prin ceramica lucrată cu mâna de o factură aparte cu aspect norico pannonic1129. 
Descoperirile din ultimul timp atrag atenţia asupra unor asemenea aşezări. 

1. . o ula ia indigenă avea dreptul la ager stipendiarius  prin aceasta 
satele erau obligate să plătească impozite pentru folosirea terenurilor pe care le 
aveau în folosinţă. De aici şi dificultăţile mari de a identifica aşezările autohtone, 
care ar exista pe acelaşi amplasament dinainte de cucerire, lucru de facto imposibil, 
întrucât pentru toate celelalte categorii ofertate de Statul roman, aşezările dacice au 
fost mutate din vechile lor vetre de aşezări în zone nu numai retrase, ci, poate mult, 
mai neproductive. Aşa s ar explica prezenţa mai multor aşezări în zona Sibiului 
(Slimnic, Şura Mica, Comana etc.). În zona de câmpie a Olteniei, aşezările dacice 
apar la Locusteni, ropşani, Daneţi etc., dar tot în locuri noi, databile după 
cucerirea romană.  
                                                 

1128 Petri ovits 1979, p. 229–242. 
1129 Vezi la lpia Traian Sarmizegetusa, chiar în vicus ul militar de la Tibiscum etc. 
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amplasată într-o zonă propice creşterii animalelor. Probabil, la nivelul provinciei să 
fi existat şi alte domenii imperiale. pigrafic, în Dacia nu avem menţionată până 
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O inscripţie de la Oescus menţionează un cavaler T. Flavius Valentinus, care 
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. .  (cu exploatările şi aşezările dependente de acestea) 
prin modul lor de organizare sunt scoase de asemenea din ager pu licus având o 
conducere aparte şi distinctă, nominalizată de administraţia imperială de la Roma.  

. . prin diferitele construcţii cu caracter public şi 
amena ări de interes provincial. 

. . De la început în folosinţă necondiţionată,  a primit terenuri pentru 
nevoile  proprii, de ridicare a fortificaţiilor, a aşezărilor pentru familiile 
lor, alături de locuri de teren necesare pentru nevoile curente, respectiv păşuni, 
păduri, cariere de piatră, locuri pentru agricultură etc. Întinderea acestor teritorii era 
determinată de mărimea unităţii militare auxiliare 500 sau 1000 de soldaţi sau, în 
                                                 

1125 Chou uer, Favory 2006, 25, 28; Benea 2010 c, p. 45–74.  
1126 Ivanov 2005, p. 219–222. 
1127 Benea 2010 c, p. 45–74. 
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cazul legiunii de 6.600 soldaţi, pentru a asigura necesarul primar al armatei. 
Amplasarea terenurilor pentru folosinţa armatei erau cele care priveau ridicarea de 
castre şi aşezări civile de tip vici, dispuse în punctele strategice stabilite de a lungul 
unor căi de comunicaţie de prima necesitate. Trupele auxiliare sau legiunile din 
provincie primeau n folosin , în apropierea sediului de garnizoană, anumite terenuri 
incluse în aşa–numita prata, care cuprindeau şi păduri, cariere de piatră, terenuri de 
păşunat, pentru întreţinerea animalelor proprii ce completau efectivul militar, cât şi 
pentru hrana animalelor de subzistenţă aflate în dotare. Dimensiunile acestor 
terenuri nu sunt până acum precizate1128.  

În privinţa parcelelor primite pentru procurarea de piatră, lemn, var etc., 
acestea puteau fi terenuri dispuse discontinuu la o distanţa mai mare sau mai mică 
de sediul principal, în funcţie de existenţa acestor resurse. 

1. .a. eteranii lăsaţi la vatră mai ales după formarea Daciei în anul 106, au 
fost împroprietăriţi cu loturi de pământ din acelaşi fond general al provinciei. Din 
acest fond în decursul deceniilor au primit loturi de pământ şi soldaţii lăsaţi la vatră 
din trupele care staţionau în provincia Dacia. 

1. .b. Întemeierea oraşului capitală olonia Dacica Ul ia Traiana Sar i egetusa 
a beneficiat de deductio pentru primii locuitori stabiliţi în noul oraş, care erau în 
mare parte veterani ai legiunilor care luptaseră în Dacia. Ei au fost împroprietăriţi 
cu loturi de pământ din ager publicus.  

1.3. O altă categorie de populaţie care a beneficiat de obţinerea unor loturi de 
pământ din ager publicus au fost coloni tii aduşi pentru a lucra în minele de aur 
din Munţii Apuseni (dalmatini şi traci, poate bessi). Prin interes particular se constată 
stabilirea unor comunităţi de norico pannonici în zone de deal, precum Cinciş, 
Calbor, Micăsasa, chiar Teregova. O aşezare de lângă castrul de la Teregova apare 
menţionată pe Tabula Peutingeriana cu toponimul Ad annonios, indiciu al prezenţei 
unei comunităţi din provincia vecină. Tot mai multe asemenea aşezări se evidenţiază 
prin ceramica lucrată cu mâna de o factură aparte cu aspect norico pannonic1129. 
Descoperirile din ultimul timp atrag atenţia asupra unor asemenea aşezări. 

1. . o ula ia indigenă avea dreptul la ager stipendiarius  prin aceasta 
satele erau obligate să plătească impozite pentru folosirea terenurilor pe care le 
aveau în folosinţă. De aici şi dificultăţile mari de a identifica aşezările autohtone, 
care ar exista pe acelaşi amplasament dinainte de cucerire, lucru de facto imposibil, 
întrucât pentru toate celelalte categorii ofertate de Statul roman, aşezările dacice au 
fost mutate din vechile lor vetre de aşezări în zone nu numai retrase, ci, poate mult, 
mai neproductive. Aşa s ar explica prezenţa mai multor aşezări în zona Sibiului 
(Slimnic, Şura Mica, Comana etc.). În zona de câmpie a Olteniei, aşezările dacice 
apar la Locusteni, ropşani, Daneţi etc., dar tot în locuri noi, databile după 
cucerirea romană.  
                                                 

1128 Petri ovits 1979, p. 229–242. 
1129 Vezi la lpia Traian Sarmizegetusa, chiar în vicus ul militar de la Tibiscum etc. 
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1. Forma de organizare tipică în agricultură romană este reprezentată de 
 rurală ( illa rustica). a este amplasată de obicei, în mi locul proprietăţii. 

Cercetările arheologice efectuate până acum în Dacia nu au permis stabilirea 
dimensiunilor ocupate de astfel de amena ări. În general, se presupune că în Dacia 
nu au existat vi a r ica senatoriale cu proprietăţi peste 250 ha. Desigur, 
dimensiunile clădirii de la Dalboşeţ presupusă mai sus, ca făcând parte din sediile 
domeniilor imperiale putea avea şi un astfel de caracter. Nu deţinem informaţii 
documentare în acest sens, întrucât nu au apărut până acum materiale arheologice 
în inventar care să permită astfel de concluzii. În general pentru Dacia se apreciază 
existenţa mai mult a unor ferme de dimensiuni medii (până la 100 ha) şi mici (până 
la 50 ha). Ca o caracteristică principală în Dacia, a dominat acordarea de parcele de 
pământ, veteranilor. 

În urma unor cercetări arheologice, în provincia Dacia au fost identificate 
numeric mai multe construcţii din mediul rural, care, de obicei, prezintă un singur 
corp de clădire1130. 

În rare cazuri, au fost identificate mai multe anexe gospodăreşti şi mai ales un 
zid de incintă, care închidea întregul complex. ste cazul unor descoperiri de la 
Hobiţa, Chinteni, Ciumăfaia, Apoldu de Sus – Leve oare, Apoldu de Sus – punctul 
c r a ii, Miercurea Sibiului – punctul ca  etc.1131. Nu putem afirma cu 
certitudine existenţa unor ferme specializate pe producţia de cereale, viticultură sau 
creşterea animalelor, dar în unele cazuri acest lucru se evidenţiază prin anumite 
amena ări (gra duri mai ales, sau unelte specifice etc.). În bună măsură, cele mai 
cunoscute ferme rurale au fost descoperite în teritoriile unor oraşe precum Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, Napoca. 

Pentru sud-vestul Daciei Romane situaţia este destul de dificilă, în mare parte 
datorită numărului mic de cercetări în acest domeniu. Într-un studiu recent, O. Bozu 
a încercat prezentarea tuturor construcţiilor descoperite de-a lungul drumurilor 
imperiale atribuindu-le un caracter public sau privat. Desigur, credem că se impune  
o selecţie mai riguroasă a acestor descoperiri şi ca atare, nu vom lua în discuţie 
decât acele edificii care au în opinia noastră strict caracter rural1132. 

Cercetările efectuate în sud-vestul Daciei au constatat prezenţa unor edificii 
de tip fermă rurală la a 1133, ara  – punctul a a 1134, halta ara  – 
ria 1135, r 1136, poate şi Criciova( )1137 în teritoriul municipiului i i c . 

                                                 
1130 Aici poate fi si o carenţă de cercetare arheologică nefiind studiată întreaga suprafaţa 

amena ată şi astfel anexele gospodăreşti au rămas în bună măsură necunoscute. 
1131 Glodariu 1977, p. 950–989; Popa 2002, passim; Gudea 2008, passim.  
1132 Bozu 2008, p. 81–105. 
1133 Rogozea, Bona 1996, p. 61. 
1134 Iaroslavschi 1975, p. 359–364. Clădirea descoperită în punctul i r a  a fost 

atribuită mai nou unui templu, ceea ce apare mult mai corect (vezi Piso, 1995c, p. 83–86). 
1135 Timoc, Micle, Maniu 2003, p. 101–108. 
1136 Bozu 1981, p. 125–131. 
1137 Benea, Be an 1989–1990, p. 131. 
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Probabil aici ar trebui adăugată şi o descoperire recentă care a condus la dezvelirea 
parţială a unei construcţii la uco ni a în imediata apropiere a drumului naţional 
Orşova–Caransebeş1138.  

A. Ardeţ şi D. eicu au remarcat de-a lungul drumului imperial dintre Dierna 
şi Tibiscum mai multe urme de construcţii romane care au fost atribuite unor 
construcţii cu caracter privat de la Petro ni a, alea Timi ului, uco ni a, olva ni a, 

li oara, rciorova şi care puteau avea un caracter de fermă rurală1139. Informaţiile 
despre aceste descoperiri sunt destul de generale, atrag atenţia doar descoperirile de 
la Bolvaşniţa şi Bucoşniţa1140 unde, prin descoperirea în fiecare localitate a unei 
ştampile cu literele MID apreciată în general ca ştampilă militară provenind de la 
Tibiscum, aceste edificii ar putea avea alt caracter, fiind poate tatione  de-a lungul 
drumului imperial. 

Cu mulţi ani în urmă, M. Moga a descoperit în apropiere castrului de la 
er obi  la Ramna, în punctul numit eran, o fermă rurală care a fost dezvelită 

parţial1141. Pe teritoriul localităţii au fost dezvelite două cuptoare romane de ars 
materiale de construcţie, alături de unul de formă rotundă de olărie. 

O zonă, cu posibile ferme rurale a fost localizată în jurul castrului de la 
Praetorium  Ele nu sunt confirmate din punct de vedere arheologic, dar câteva 
inscripţii funerare menţionează aici magistraţi sau personaje care deţin funcţii în 
primele decenii ale secolului II în conducerea oloniei Dacica, semn că veteranii şi 
civilii, care s-au stabilit aici au primit proprietăţi în zonă1142. Este vorba de un 
augu tali  al Coloniei numit D  aebatiu  hr antu 1143, apoi un ecurio al 
Coloniei din numele căruia se păstrează cognomenul de... Paulu 1144, un veteran 
din legiunea a III-a emina cu numele de  aniu  e titutu 1145. 

O altă zonă în care apar de ferme rurale se concentrează în depresiunea 
Almăjului, unde au fost identificate construcţii cu caracter agricol la pu nicel1146, 

rbunari1147, poate la Petnic (punctul „Seli te”) şi Prigor (punctul „la i”)1148. 
În sfârşit, deşi descoperirile arheologice nu ne avantajează în acest sens, 

presupunem existenţa unor ferme rurale bazate, în principal, pe ocupaţii specifice, 

                                                 
1138 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1139 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1140 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–108, fig. 3. O altă ştampilă provenind tot de la Tibiscum  

are caracter particular şi este databilă înspre mijlocul secolului III. 
1141 Cercetările au fost efectuate de M. Moga în anul 1961. Ele sunt încă inedite. Planul 

edificiului a fost publicat de Bozu 2008, p. 103, pl. I 4. 
1142 Aceasta constituie un indiciu clar, că la începutul secolului II şi în deceniile care au urmat, 

teritoriul Coloniei se întindea pe un areal foarte întins. Acest lucru a fost demonstrat convingător de  
I. Piso 1995c, p. 63–82.  

1143 IDR, III, 1, 89. 
1144 IDR, III, 1, 91. 
1145 Piso 1995, p. 80. 
1146 Bozu 1977, p. 434.  
1147 Bozu, Secărin 1979, p. 553–558. 
1148 Benea, Bejan 1989–1993, passim.  
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1131 Glodariu 1977, p. 950–989; Popa 2002, passim; Gudea 2008, passim.  
1132 Bozu 2008, p. 81–105. 
1133 Rogozea, Bona 1996, p. 61. 
1134 Iaroslavschi 1975, p. 359–364. Clădirea descoperită în punctul i r a  a fost 
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teritoriul Coloniei se întindea pe un areal foarte întins. Acest lucru a fost demonstrat convingător de  
I. Piso 1995c, p. 63–82.  

1143 IDR, III, 1, 89. 
1144 IDR, III, 1, 91. 
1145 Piso 1995, p. 80. 
1146 Bozu 1977, p. 434.  
1147 Bozu, Secărin 1979, p. 553–558. 
1148 Benea, Bejan 1989–1993, passim.  
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de pildă, pescuit şi de ocupaţii adiacente agricultura şi creşterea vitelor. Acesta ar fi 
cazul posibilei ferme de la Gornea1149, de pe malul stâng al Dunării. 

Numărul mic de astfel de construcţii rurale este, în parte, determinat şi  
de lipsa unor cercetări mai concludente în sud-vestul Daciei. Fermele rurale se 
concentrează mai ales în zonele de deal ale Banatului antic şi, doar în câteva cazuri 
în zone oase de câmpie. Fără a avea indicii concludente ar trebui să presupunem 
existenţa unor ferme rurale specializate pe creşterea vitelor. Numărul de inscripţii 
descoperite în mediul rural din sud-vestul Daciei este mic1150. Aşa cum arată 
descoperirile de până acum, fermele rurale nu deţineau o pondere mare economică 
în acest teritoriu, fapt determinat în mare parte şi de relief. 

illae rusticae cu caracter complex (care să cuprindă pe lângă ocupaţiile 
tradiţionale agricole şi anumite meşteşuguri) sunt rare în acest sector. Lipsesc în 
principal anexele gospodăreşti care ar permite identificarea unor ocupaţii tradiţionale, 
aşa cum se constată în centrul Daciei Apulensis. Doar ferma rurală de la Ramna are 
în structura ei şi ateliere de produs material de construcţie şi olărie. 

. În sectorul de sud-vest al Daciei se cunosc puţine 
aşezări rurale, ma oritatea au fost identificate prin cercetări de suprafaţă, în puţine 
cazuri pe teritoriul lor au fost efectuate mici sonda e. 

O singură informaţie cartografică după Ta ula Peutingeriana menţionează 
localitatea Ad Pannonios (identificată la Teregova). Pe teren, aşezarea nu a fost 
încă identificată.  

O altă aşezare rurală ar putea fi cea aflată pe drumul imperial Dierna–Tibiscum, 
cu numele de Ti iscum, care, practic, dublează toponimul de pe malul stâng al 
Timişului şi care ar putea reprezenta aşezare locală indigenă încă necercetată. 

În ultimele decenii, în imediata apropiere de castrul de la Tibiscum, la circa 
600 m, spre nord a fost identificată o aşezare rurală la gu eni, punctul „Conducta 
de gaz”, caracterizată prin locuinţe ridicate din lemn, cu un inventar modest.  

În apropierea unei construcţii de tip ferma rurală de la Criciova, din punctul 
Tramnic spre nord cu cca. 1500 m în locul numit „ tul lui Mocrean”, pe malul 
Timişului a fost identificată şi o aşezare daco-romană caracterizată prin locuinţe de 
tip semi bordei, cu cuptor de pâine şi un cuptor de redus minereu de fier de mici 
dimensiuni (30–40 cm) amplasat într-un spaţiu amena at. Turta de mici dimensiuni 
(avea o grosime de 4–5 cm şi un diametru de 20 cm) sugerează o capacitate redusă 
a instalaţiei de reducere a metalului1151. Ca inventar, au fost descoperite două cuţite 
de mici dimensiuni, o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, două mărgele cu 
foiţă de aur lucrate în tehnica „Sand ich”, un fragment de terra sigillata, alături de 
ceramică roşie de factură romană ceramica cenuşie lucrată la roată şi ceramică 
brun-roşcată lucrată cu mâna, care este mai numeroasă. 
                                                 

1149 Gudea 1977, p. 12–34. 
1150 Nu se iau în discuţie descoperirile din vici militares, întrucât în acest caz avem de a face cu 

veterani implicaţi economic mai mult în afaceri mobile decât ca proprietari de pământ. 
1151 Benea 1996, p. 243–244. 
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n sondaj a fost efectuat la reoni, punctul Valea Budoviţei , în anul 1964, 
fiind identificată o aşezare rurală cu locuinţe de suprafaţă de chirpici şi lemn, 
databilă în timpul provinciei Dacia1152. 

Alte aşezări identificate pe teren au existat în apropiere de Dierna, pe locul 
localităţii elni a eche, punctul alea Mala  şi la upalnic punctul Oga ul 
Isnia . Din păcate, ele se află astăzi sub apele lacului de acumulare al idrocentralei de 
la Porţile de ier I. Între aşezările care s au format de a lungul malului stâng al 
Dunării s ar cuveni remarcată aşezarea de la ornea, punctul C uni a de Sus , 
caracterizată prin locuinţe de tip bordei, cu gropi menajere etc.1153 

La Moldova Nouă în punctul S li te  a fost descoperită o necropolă de 
inhumaţie (8 morminte) şi incineraţie (2 morminte) databilă pe baza inventarului în 
secolele II–III. Ea putea aparţine unei aşezări de mineri sau locuitori din zonă1154. 

Presupunem că o posibilă aşezare locală dacică a existat la Sânnicolaul Mare 
punctul Sălişte , aşezare caracterizată deocamdată prin: 4 locuinţe, 5 gropi de 

provizii, 5 vetre de foc de la cuptoare menajere. Ca inventar, alături de ceramica 
care domină ca inventar, formată din fragmente lucrate al roată din pastă cenuşie 
fină şi ceramică executată din pastă grosieră lucrată mâna au apărut ceramica 
romană de bună calitate de culoare roşie, pişcoturi romane şi chiar o ştampilă pe 
ţiglă a legiunii a XIII a emina1155. n lucru interesant: au apărut urme ale unor 
împrejmuiri cu gard a proprietăţilor. 

Conclu ii preliminare. Deocamdată numărul aşezărilor este redus sub aspectul 
documentării arheologice. Se conturează totuşi existenţa unor aşezări care fiinţează 
în apropierea unor castre şi vici militares cum ar fi Tibiscum, raetorium, poate şi 
Ber obis.  

În alte cazuri, ne referim mai ales la zona Almăjului, prezenţa mai rară a unor 
complexe de locuit rurale mai îndepărtate presupune chiar un fapt determinat de 
condiţii mai vitrege de locuit, unde de fapt doar creşterea vitelor putea avea un loc 
primordial.  

În bună măsură însă, condiţiile naturale şi mai ales geografia locului au influenţat 
în chip hotărâtor ocuparea sau nu, a unor zone. Cel puţin pentru Banat, acest lucru, 
pare a avea o semnificaţie aparte. 

Datarea aşezărilor cu caracter rural se poate face în cadrul larg al secolelor 
II–III. Cu rare excepţii se pot afirma unele precizări cronologice, cum ar fi în cazul 
aşezării de la Criciova, punctul R tul lui Mocrean , care îşi începe locuirea spre 
sfârşitul secolului II1156, sau în cazul aşezării de la ăgujeni, chiar după mijlocul 
secolului II1157. 
                                                 

1152 udea 2008, p. 91, cu bibliografia. 
1153 udea 2008, p. 90. 
1154 Bozu, comunicare la simpozionul In memoriam Constantini Daicoviciu  Caransebeş 1982. 
1155 CIMEC, 2001, nr. 1495. Prezenţa unei aşezări rurale romane este contestată într un studiu 

recent de autorii săpăturilor, în anul 2011 (vezi Beja, Măruia, Tănase 2011, p. 162–164).  
1156 Vezi mai sus. 
1157 Vezi cap. VI. Aşezările din sud vestul Daciei Romane. 
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de pildă, pescuit şi de ocupaţii adiacente agricultura şi creşterea vitelor. Acesta ar fi 
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Numărul mic de astfel de construcţii rurale este, în parte, determinat şi  
de lipsa unor cercetări mai concludente în sud-vestul Daciei. Fermele rurale se 
concentrează mai ales în zonele de deal ale Banatului antic şi, doar în câteva cazuri 
în zone oase de câmpie. Fără a avea indicii concludente ar trebui să presupunem 
existenţa unor ferme rurale specializate pe creşterea vitelor. Numărul de inscripţii 
descoperite în mediul rural din sud-vestul Daciei este mic1150. Aşa cum arată 
descoperirile de până acum, fermele rurale nu deţineau o pondere mare economică 
în acest teritoriu, fapt determinat în mare parte şi de relief. 

illae rusticae cu caracter complex (care să cuprindă pe lângă ocupaţiile 
tradiţionale agricole şi anumite meşteşuguri) sunt rare în acest sector. Lipsesc în 
principal anexele gospodăreşti care ar permite identificarea unor ocupaţii tradiţionale, 
aşa cum se constată în centrul Daciei Apulensis. Doar ferma rurală de la Ramna are 
în structura ei şi ateliere de produs material de construcţie şi olărie. 

. În sectorul de sud-vest al Daciei se cunosc puţine 
aşezări rurale, ma oritatea au fost identificate prin cercetări de suprafaţă, în puţine 
cazuri pe teritoriul lor au fost efectuate mici sonda e. 

O singură informaţie cartografică după Ta ula Peutingeriana menţionează 
localitatea Ad Pannonios (identificată la Teregova). Pe teren, aşezarea nu a fost 
încă identificată.  

O altă aşezare rurală ar putea fi cea aflată pe drumul imperial Dierna–Tibiscum, 
cu numele de Ti iscum, care, practic, dublează toponimul de pe malul stâng al 
Timişului şi care ar putea reprezenta aşezare locală indigenă încă necercetată. 

În ultimele decenii, în imediata apropiere de castrul de la Tibiscum, la circa 
600 m, spre nord a fost identificată o aşezare rurală la gu eni, punctul „Conducta 
de gaz”, caracterizată prin locuinţe ridicate din lemn, cu un inventar modest.  

În apropierea unei construcţii de tip ferma rurală de la Criciova, din punctul 
Tramnic spre nord cu cca. 1500 m în locul numit „ tul lui Mocrean”, pe malul 
Timişului a fost identificată şi o aşezare daco-romană caracterizată prin locuinţe de 
tip semi bordei, cu cuptor de pâine şi un cuptor de redus minereu de fier de mici 
dimensiuni (30–40 cm) amplasat într-un spaţiu amena at. Turta de mici dimensiuni 
(avea o grosime de 4–5 cm şi un diametru de 20 cm) sugerează o capacitate redusă 
a instalaţiei de reducere a metalului1151. Ca inventar, au fost descoperite două cuţite 
de mici dimensiuni, o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, două mărgele cu 
foiţă de aur lucrate în tehnica „Sand ich”, un fragment de terra sigillata, alături de 
ceramică roşie de factură romană ceramica cenuşie lucrată la roată şi ceramică 
brun-roşcată lucrată cu mâna, care este mai numeroasă. 
                                                 

1149 Gudea 1977, p. 12–34. 
1150 Nu se iau în discuţie descoperirile din vici militares, întrucât în acest caz avem de a face cu 

veterani implicaţi economic mai mult în afaceri mobile decât ca proprietari de pământ. 
1151 Benea 1996, p. 243–244. 

 217

n sondaj a fost efectuat la reoni, punctul Valea Budoviţei , în anul 1964, 
fiind identificată o aşezare rurală cu locuinţe de suprafaţă de chirpici şi lemn, 
databilă în timpul provinciei Dacia1152. 

Alte aşezări identificate pe teren au existat în apropiere de Dierna, pe locul 
localităţii elni a eche, punctul alea Mala  şi la upalnic punctul Oga ul 
Isnia . Din păcate, ele se află astăzi sub apele lacului de acumulare al idrocentralei de 
la Porţile de ier I. Între aşezările care s au format de a lungul malului stâng al 
Dunării s ar cuveni remarcată aşezarea de la ornea, punctul C uni a de Sus , 
caracterizată prin locuinţe de tip bordei, cu gropi menajere etc.1153 

La Moldova Nouă în punctul S li te  a fost descoperită o necropolă de 
inhumaţie (8 morminte) şi incineraţie (2 morminte) databilă pe baza inventarului în 
secolele II–III. Ea putea aparţine unei aşezări de mineri sau locuitori din zonă1154. 

Presupunem că o posibilă aşezare locală dacică a existat la Sânnicolaul Mare 
punctul Sălişte , aşezare caracterizată deocamdată prin: 4 locuinţe, 5 gropi de 

provizii, 5 vetre de foc de la cuptoare menajere. Ca inventar, alături de ceramica 
care domină ca inventar, formată din fragmente lucrate al roată din pastă cenuşie 
fină şi ceramică executată din pastă grosieră lucrată mâna au apărut ceramica 
romană de bună calitate de culoare roşie, pişcoturi romane şi chiar o ştampilă pe 
ţiglă a legiunii a XIII a emina1155. n lucru interesant: au apărut urme ale unor 
împrejmuiri cu gard a proprietăţilor. 

Conclu ii preliminare. Deocamdată numărul aşezărilor este redus sub aspectul 
documentării arheologice. Se conturează totuşi existenţa unor aşezări care fiinţează 
în apropierea unor castre şi vici militares cum ar fi Tibiscum, raetorium, poate şi 
Ber obis.  

În alte cazuri, ne referim mai ales la zona Almăjului, prezenţa mai rară a unor 
complexe de locuit rurale mai îndepărtate presupune chiar un fapt determinat de 
condiţii mai vitrege de locuit, unde de fapt doar creşterea vitelor putea avea un loc 
primordial.  

În bună măsură însă, condiţiile naturale şi mai ales geografia locului au influenţat 
în chip hotărâtor ocuparea sau nu, a unor zone. Cel puţin pentru Banat, acest lucru, 
pare a avea o semnificaţie aparte. 

Datarea aşezărilor cu caracter rural se poate face în cadrul larg al secolelor 
II–III. Cu rare excepţii se pot afirma unele precizări cronologice, cum ar fi în cazul 
aşezării de la Criciova, punctul R tul lui Mocrean , care îşi începe locuirea spre 
sfârşitul secolului II1156, sau în cazul aşezării de la ăgujeni, chiar după mijlocul 
secolului II1157. 
                                                 

1152 udea 2008, p. 91, cu bibliografia. 
1153 udea 2008, p. 90. 
1154 Bozu, comunicare la simpozionul In memoriam Constantini Daicoviciu  Caransebeş 1982. 
1155 CIMEC, 2001, nr. 1495. Prezenţa unei aşezări rurale romane este contestată într un studiu 

recent de autorii săpăturilor, în anul 2011 (vezi Beja, Măruia, Tănase 2011, p. 162–164).  
1156 Vezi mai sus. 
1157 Vezi cap. VI. Aşezările din sud vestul Daciei Romane. 



 218

.
.  

Cadrul geografic al Banatului în limitele provinciei Dacia se caracterizează 
mai mult printr-o zonă de dealuri şi munţi cu înălţime mică favorabilă păşunilor, 
indispensabile creşterii vitelor şi practicării unei agriculturii de subzisten 1158. 
Pădurile ofereau posibilitatea practicării vânatului, mai ales pentru mistreţ şi cervide, 
importante pentru subzistenţa armatei, de pildă (vezi descoperirile de la Tibiscum1159 şi 
Po e ena1160). 

Mărturiile arheologice privind practicarea agriculturii în vremea romană sunt 
modeste numeric şi totuşi ele evidenţiază prezenţa instrumentarului metalic absolut 
necesar în astfel de gospodării şi aşezări.  

Cucerirea romană a determinat introducerea unor soiuri noi de plante, dar şi 
elemente noi de tehnică agricolă. Probabil se practicau asolamentele ca modalitate 
de cultivare a pământului, adică o rotaţie a culturilor agricole şi chiar, lăsarea în 
pârloagă a unui teren un număr de ani (de obicei, 2 ani pentru odihnă). Alături de 
soiurile de grâu cunoscute şi mei, anumite legume precum linte, fasole, mazăre, 
usturoi, ceapă au deţinut un rol important în asigurarea nevoilor de alimentaţie ale 
populaţiei locale.  

Mai rar, este adevărat, au fost descoperite, în anumite nivele de incendiere 
din unele edificii sau castre, seminţe de cereale, legume sau chiar fructe.  

Dacă ar trebui să luăm în discuţie uneltele din fier prezente în fermele rurale 
sau în aşezări o primă concluzie ar argumenta o s r cie a unor astfel de piese.  

De pildă, br zdare de plug romane din fier au apărut cu deosebire în castre 
(Tibiscum) şi mai puţin în a ez ri rurale sau ferme: Pescari, Băile Herculane1161; 
cu ite de t iat glia: Micia, Tibiscum; sape: Po e ena, Tibiscum; coase: Tibiscum1162; 
cosoare: Tibiscum1163, Duleu, Dalboşeţ, Drobeta; seceri: Gornea, Tibiscum1164 etc. 

ste corectă observaţia făcută de N. Gudea potrivit căreia în marea lor ma oritate 
uneltele de lucru în agricultură sunt de factură romană, chiar dacă uneori în rare 
cazuri, alături apar şi brăzdare de plug dacice1165. 

Lipsa uneltelor de metal din cadrul complexelor rurale nu este de mirare în 
condiţiile în care, după mi locul secolului al III-lea, se conturează o s r cie de 
metal, fapt care a determinat mereu retopirea metalului vechi pentru confecţionarea 
altor unelte. În deceniile care au urmat, acest lucru s-a accentuat în mod deosebit, 
astfel încât pe teritoriul unor villae rusticae au fost ridicate cuptoare de topire a 
                                                 

1158 Vezi mai sus capitolul introductiv. 
1159 Benea, Bona 1994, p. 91.  
1160 l Susi, 1996, passim. 
1161 Benea 2008 b, p.62–64. 
1162 Benea 2008 b, p. 64–66.  
1163 Regep, Tutilă 2010, p. 27–43. 
1164 Benea 2008 b, p. 66–68 eronat piesele nr. 12 şi 23 sunt identice. 
1165 Gudea 2008, p. 41. 
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fierului1166. În atare situaţie, numărul mic de unelte din fier pare plauzibil. În castrul 
de la Tibiscum, de pildă, au fost descoperite două depozite de fier vechi, plumb şi 
bronz depuse într un mortarium din marmură şi un vas de lut în care au fost 
adunate cu grijă piese de factură romană pentru reciclarea metalului (cuie, piroane, 
scoabe etc.). Ele au fost adunate de pe suprafaţa castrului şi a aşezării într o vreme, 
când lipsa de metal impunea asemenea măsuri, specifice pentru Epoca romană 
târzie. În acelaşi timp, un mic depozit de unelte agricole de fier format dintr un 
brăzdar de fier, sape, săpăligi a fost descoperit în castru în timpul cercetărilor lui 
M. Moga. 

Recent, D. Rancu a prezentat într o comunicare un nou depozit de resturi 
metalifere din fier, descoperite în apropiere de edificiul de la Dalboşeţ1167. 

Dacă ar fi să menţionăm ce anume se cultiva în sud vestul Daciei, prin 
descoperiri arheologice putem menţiona că au fost identificate arheologic la 
Tibiscu  în pivniţa din clădirea VIII, trei recipiente mari de lemn cu gr u  mei şi 
boabe de ma re. n al patrulea recipient (butoi) nu avea nimic, doar pe fund o 
piatră mare, ceea ce ar putea sugera un conţinut mai perisabil, precum brânza (?). 
Toate fuseseră trecute prin foc. În castru, într o baracă au apărut într un nivel de 
incendiu doi c ei de usturoi  al turi de boabe de gr u carboni ate. În groapa cu 
cenuşă din faţa unui cuptor de olărie din secolele III–IV, tot din clădirea VIII  
a vicus ului militar de la Tibiscum au apărut s mburi de cire e  al turi de oase  
de pas re. 

La nivelul provinciei Dacia se cultivau plante specifice climei, menite a 
asigura în principal nevoile populaţiei. n loc distinct îl deţinea aici armata ale 
cărei nevoi aveau prioritate în principal pentru producţia agricolă a provinciei. În 
puţine cazuri există mărturii epigrafice care pot fi puse în legătură cu produse 
agricole din Dacia.  

La Alburnus Maior, pe o tăbliţă cerată păstrată fragmentar este menţionat 
preţul unor legume, precum: ceapa şi salat 1168. Interesantă este o informaţie epigrafică 
de la lpia Traiana, care atestă existenţa aici a unui colegiu de pomarenses 
cultivatori de fructe sau negustori de fructe1169. Importanţa unor astfel de cultivatori 
pentru provincie apare ca având un loc distinct, probabil de aici, de la lpia 
Traiana, urma difuzarea producţiei de fructe. 

Desigur, un loc distinct îl deţinea viticultura, documentată şi ea destul de 
puţin din punct de vedere arheologic în mai toate zonele provinciei Dacia. O 
singura cella vinaria a fost descoperită la otaissa, punctul Dealul Şuia 1170. Ea 
făcea parte din construcţiile anexe ce aparţineau de o villa suburbana. Alte dovezi 
arheologice ale existenţei unor teascuri în provincie nu deţinem până în acest 
moment. 
                                                 

1166 Benea 2008, p. 38–41. 
1167 Comunicare susţinuta la niversitatea de Vest din Timişoara, la simpozionul dedicat 

agriculturii, aprilie 2010. 
1168 IDR, I, TabCer. DXVII. 
1169 Piso 2005 b, p. 429–434. 
1170 Cătinaş, Bărbulescu 1979, p. 101–126. 
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1166 Benea 2008, p. 38–41. 
1167 Comunicare susţinuta la niversitatea de Vest din Timişoara, la simpozionul dedicat 

agriculturii, aprilie 2010. 
1168 IDR, I, TabCer. DXVII. 
1169 Piso 2005 b, p. 429–434. 
1170 Cătinaş, Bărbulescu 1979, p. 101–126. 
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Un loc distinct îl ocupă însă un document epigrafic printr-un monument 
funerar provenind de la Sucidava, care atestă importanţa viticulturii1171. Monumentul 
este cunoscut de mult în literatura de specialitate şi a fost comentat de mai multe 
ori. Cea mai reuşită interpretare ni se pare cea oferită de I. andru. Inscripţia 
reprezintă un testament practic prin care se oferă rodul a două iugera de vie şi 
dreptul de folosire a unei casei, dacă cel care va prelua acestea bunuri se va îngri i 
de respectarea comemorărilor prin sacrificii cu ocazia diferitelor sărbători ale 
mormântului defunctului1172. Autorităţile localităţii Sucidava trebuiau să vegheze la 
respectarea acestor doleanţe. 

Viticultura a putut fi identificată mai ales prin uneltele de lucru adecvate, 
precum cosoare de vie uşor curbate şi mici cuţitaşe din fier folosite pentru altoire1173. 

onele de deal din centrul Banatului sugerează în mod deosebit locuri favorabile 
cultivării viţei de vie. le se concentrează în zona de sud limitrofă Dunării, dar şi în 
valea Almă ului, apoi spre nord în apropiere de Berzobis etc.  

Numărul cosoarelor este redus, în partea noastră a Banatului fiind cunoscute 
doar la Duleu, Dalboşeţ şi Tibiscum (câte 1 exemplar), faţă de totalul de 23 de 
unelte identificate din descoperiri mai vechi la nivelul provinciei1174. Dar şi în acest 
caz trebuie să avem în vedere refolosirea mereu a uneltelor vechi pentru 
confecţionarea altora noi, începând cu secolul al III-lea. 

 a reprezentat cea mai importantă ocupaţie tradiţională în rândul 
populaţiei provinciei Dacia. a a trebuit să asigure nevoile populaţiei la care s-au 
adăugat şi obligaţiile către Stat în principal, din care armata ocupa locul central. 
Dacia apare în primul rând ca o mare exportatoare de cereale şi de animale alături 
de materii prime pentru imperiu. 

1175. . Păşunile ocupau o suprafaţă mare 
pe întreg teritoriul Daciei, cuprinzând diferite porţiuni de teren atât în zonele 
montane din estul, sudul şi vestul provinciei, cât şi în cele de deal şi chiar din câmpie. 

xistenţa unui relief echilibrat oferea condiţii optime pentru practicarea păşunatului în 
diferitele sale forme, mai apropiate sau mai îndepărtate de aşezările de reşedinţă fie 
ele sate sau chiar villae rustice. De aici nu poate fi exclusă, practicarea trans-
humanţei la distanţe mari care presupunea ducerea turmelor spre zonele alpine.  

În acelaşi timp, prezenţa unor câmpii oase precum cea a Dunării, chiar a 
Tisei şi a Moldovei (Bugeac)1176 ofereau condiţii prielnice pentru iernatul turmelor 
mari chiar dacă ele apar în afara provinciei Dacia. Cum se va fi realizat acest lucru 
pe care îl presupunea S. Dumitraşcu, este greu de reconstituit dar, cu o oarecare 
probabilitate se poate accepta în anumite limite, cum ar fi de pildă în zona de sud a 
Daciei, de câmpie a Olteniei aflată în interiorul provinciei sau chiar teritoriul din 
                                                 

1171 IDR, II,18; andru 2003, p. 197–199. 
1172 andru 2003, p. 196–204.  
1173 Alte unelte precum săpăligile, topoarele pot fi adăugate acestora. 
1174 Regep, Tutilă 2010, p. 33–36. 
1175 Benea 2010, p. 48–63 am preluat mai multe capitole din studiul respectiv. 
1176 Dumitraşcu 1979 p. 36–37. 

 221

faţa Oltului între râu şi limes ul transalutan. Dacia avea din punctul de vedere al 
condiţiilor geografice o situaţie favorabilă sub aspectul nu numai al existenţei 
păşunilor, dar şi ale unor condiţii auxiliare indispensabile. onele de păşunat erau 
bine aprovizionate cu surse de ap , iar în multe cazuri, cum ar fi în sud estul 
Transilvaniei (Sânpaul, Mărtiniş etc.), nordul Daciei (în jurul oraşelor Napoca şi 
Potaissa), sau pe valea Oltului, la Ocnele Mari şi cu indispensabila sare, identificată 
prin numeroasele saline1177. Toate aceste elemente trebuie să fi contribuit la 
organizarea şi derularea în condiţii optime a acestei ocupaţii cu caracter agricol. 

Păşunile erau o componentă esenţială a economiei agricole antice prin aportul 
adus în economia de subzistenţă a populaţiei prin produsele directe carne  lapte  
br n , la care se adaugă şi l na pentru postavuri sau alte piese de îmbrăcăminte. 
Încă înainte de cucerirea romană, în structura economică a Daciei păşunile au 
ocupat un loc distinct în economia agrară, dar despre acest lucru nu deţinem nici o 
informaţie literară, cel mult prezenţa anumitor resturi osteologice în complexele 
arheologice de locuit sunt dovezi ale creşterii animalelor care pot fi puse astfel 
indirect în legătură cu folosirea păşunilor.  

Prezenţa animalelor pe anumite scene de pe Columna lui Traian, chiar dacă 
nu trebuie să atribuim acestor reprezentări decât mai mult o valoare artistică, 
dovedeşte că ele au făcut parte din imensa pradă de război luată de romani din 
Dacia1178.  

O interesantă incursiune privind creşterea animalelor, reflectată de reprezentări 
pe reliefurile cavalerilor danubieni, ne propune Maria Vasinca adiji. Ea a 
constatat pe unele plăcuţe votive de plumb sau marmoră îndeosebi reprezentări de 
berbeci sau capete de berbeci, peşti etc. indiciu al importanţei acestor animale în 
banchetul cultic1179. Într un alt studiu recent, M. Crînguş aduce în discuţie repre
zentări specifice de pe monumentele funerare din spaţiul provinciilor dunărene 
pentru mediul rural şi ocupaţiile tradiţionale. Pentru Dacia intră în discuţie o 
reprezentare de la Şeica Mică1180. 

Existenţa unor mari efective de vite în noua provincie romană trebuie să fi 
fost stimulată de volumul mare al consumului datorită nevoilor popula iei  ale 
armatei i implicit obliga iile fa  de Stat pe care acia le avea de ndeplinit. 
Apariţia marilor centre urbane (11 la număr) în Dacia, fiecare cu nevoi proprii de 
aprovizionare de carne, castrele romane, vici militares din preajma lor, a e rile 
rurale în sine, toate solicitau o producţie mare pentru consum obţinută fie din 
mediul aşezărilor rurale, fie produse de fermele romane (de tip villa rustica)1181. 

Pe baza analizei resturilor osteologice descoperite în diferite complexe arheo
logice s a dovedit existenţa unor rase de animale cu o talie mai mare aduse din 

                                                 
1177 Benea 2007 c, p. 91–114. 
1178 Lucru ilustrat de reprezentările de pe Columna lui Traian, care reprezintă simbolic animalele 

ridicate ca prada de război, de noua ocupaţie romană între care ovinele apar cel mai bine reprezentate. 
1179 Vasinca adiji 2010, p. 75–82. 
1180 Crînguş 2010, p. 15–29. 
1181 udea 2005, p. 257–260. 
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1171 IDR, II,18; andru 2003, p. 197–199. 
1172 andru 2003, p. 196–204.  
1173 Alte unelte precum săpăligile, topoarele pot fi adăugate acestora. 
1174 Regep, Tutilă 2010, p. 33–36. 
1175 Benea 2010, p. 48–63 am preluat mai multe capitole din studiul respectiv. 
1176 Dumitraşcu 1979 p. 36–37. 
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1177 Benea 2007 c, p. 91–114. 
1178 Lucru ilustrat de reprezentările de pe Columna lui Traian, care reprezintă simbolic animalele 

ridicate ca prada de război, de noua ocupaţie romană între care ovinele apar cel mai bine reprezentate. 
1179 Vasinca adiji 2010, p. 75–82. 
1180 Crînguş 2010, p. 15–29. 
1181 udea 2005, p. 257–260. 
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import, alături de cele autohtone, atât la bovine, cât şi ovine, caprine, suine etc. 
xistenţa unor efective de animale va fi determinat şi organizarea concretă a 

modului de desfăşurare a acestei ocupaţii, similar cu cel din alte provincii romane. 
Creşterea vitelor a reprezentat o preocupare esenţială pentru anumite villae rusticae 
din Dacia romană (cităm selectiv: Chinteni, Mânerău, Deva, câteva din depresiunea 
Sibiului: Apoldu de Sus–Leve oare, Apoldu de Sus–curtea Velii, Miercurea Sibiului–
Coşcane etc.), unde descoperirile arheologice au identificat existenţa unor gra duri1182.  

Pentru aşezările rurale locale, creşterea animalelor era o condiţie sine ua 
non de asigurare a nevoilor de subzistenţă în comunităţile respective, chiar dacă, 
deocamdată, în doar puţine asemenea centre au fost efectuate cercetări arheologice 
şi, mai ales, au fost întreprinse analize asupra materialului osteologic recuperat, 
precum Cicău. 

Atenţia acordată în special în ultimele decenii analizei fondului osteologic 
animalier recuperat din diferite puncte cercetate (castre, aşezări rurale, sau chiar 
edificii din mediul urban etc.) au atras atenţia asupra importanţei acordate creşterii 
animalelor atât pentru alimentaţie cât şi pentru nevoile cotidiene ale producţiei 
casnice (pielărie, prelucrarea osului etc.). Sunt semnificative în acest sens cercetările 
efectuate de mai mulţi ani de Al. Gudea1183, care a atras atenţia în mod special 
asupra folosirii în timpul provinciei Daciei (anii 106–275) a raselor mai mari cu o 
productivitate ridicată, importate din lumea romană, la care se adaugă prezenţa 
unor specii hibride de animale mari bovine, ovine, caprine între fondul local geto-
dacic şi cele de import. Autorul remarcă în aceasta o „romanizare în domeniul 
creşterii animalelor”, având la bază tocmai aceste specii hibride. 

Problema care se ridică se referă la modul în care provincia a reuşit să obţină 
un fond de animale care numeric să se ridice la cotele necesare rezolvării 
aprovizionării întregului teritoriu al provinciei şi a satisfacerii, în primul rând, a 
obligaţiilor faţă de Statul Roman. Problema este dificil de reconstituit în acest 
moment al informaţiei documentare, întrucât avem doar date disparate la nivelul 
celor două forme locale de habitat aşezări şi ferme rurale. În fiecare gospodărie 
existau animale care trebuiau să asigure nevoile familiei respective. le reprezentau un 
număr mic de animale potrivit nevoilor de subzistenţă. Modul de percepere a 
taxelor de către fiscul imperial se făcea pe capete de animale. Se constată, pe baza 
interpretării unei le  agraria din anul 643/111 a. Chr.1184, că pentru o turmă mică 
formată din până la 50 de oi şi 10 vite mari, nu se plăteşte nici o taxă în cazul 
folosirii unui teren din ager compascuus1185. 

Pe lângă aceste vite erau turmele mari formate mai ales din ovine, caprine şi 
bovine care erau mutate în funcţie de păşuni la munte vara, iar iarna la iernat în 
apropierea gospodăriilor sau în zone de câmpie. În Dacia, au existat păşuni aflate în 

                                                 
1182 Benea 2010 c, 48–63. 
1183 Gudea 2005, p. 211–263; Gudea 2008, passim. 
1184 CIL, I, 200, I2, 585 cf. bler 1949, sv. Pascua, col. 2056. 
1185 Benea 2010, p. 50–74. 
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proprietatea statului, păşuni cu caracter particular aparţinând unor mari proprietari 
de turme de vite1186. 

Sever Dumitraşcu a avansat ipoteza unei transhumanţe între provincia Dacia 
şi ar aric  (prin ducerea vitelor din provincie în valea Tisei, deci în ar aric  
din provincie, la iernat)1187. n acest moment, o astfel de ipoteză oricât de tentantă 
ne apare ea nu poate fi acceptată decât cu mari rezerve, întrucât, nu avem nici un 
fel de sursă epigrafică, care să confirme sau să facă referire chiar indirectă, la aceasta.  

Dar s-ar putea presupune că pentru mari crescători de vite din mediul barbar 
sau invers, să fi existat această posibilitate de a se afla câteva luni bune din primăvară 
până în toamnă pe păşunile alpine. Pe de altă parte, aceasta presupune o ra i
d d a ic , dar şi r a ii r d c ar i a  cu acele populaţii care 
trebuiau să fie sigure şi fidele statului roman . Pentru nici una din aceste probleme 
nu avem date, cât de cât concludente, iar izvoarele literare nu oferă informaţii 
interpretabile în acest sens.  

Structura păstoritului tradiţional modern românesc este interesantă pentru 
înţelegerea acestei ocupaţii care se desfăşoară în strânsă dependenţă totuşi de cele 
mai multe ori de aşezarea locală din care fac parte păstorii şi turmele respective. 
Transhumanţa propriu-zisă pe distanţe lungi este privită mai mult ca un mijloc de 
organizare independentă şi întreţinere a unor turme conduse de păstori. Asemănările cu 
lumea romană sunt frapante. Am exemplifica numai faptul că în antichitate exista o 
sărbătoare a păstorilor numită ara ia ce avea loc în 21 aprilie, manifestare de cult, 
care se păstrează şi astăzi cu similitudini frapante are loc la români în 22 aprilie şi 
marchează începutul anului pastoral sub numele de S n eor 1188. 

Desfăşurarea păstoritului în preajma aşezării unei comunităţi, pendularea 
între zonele alpine, de deal şi colinare şi apoi revenirea în aşezarea propriu-zisă 
pentru iernat sunt lucruri general, valabile.  

n acest sens, se poate vorbi mai mult de un păstorit cu caracter local apropiat 
de comunitatea de care depindea turma sau chiar de mari proprietari de vi a  
r ica . Doar în puţine cazuri în anumite vi a  se constată prezenţa unor amenajări de 
grajduri sau saivane pentru oi, cum ar fi de pildă la  Chinteni, Mânerău, Deva, 
depresiunea Miercurea Sibiului (cu mai multe ferme rurale)1189, Dalboşeţ, poate şi 
Lăpuşnicel.  

u dorim să minimalizăm aportul vilelor rustice la creşterea vitelor, lucru 
determinat de existenţa în primul rând a unui număr important de cavaleri în 
provincia Dacia, care probabil aveau un contact direct cu această ocupaţie (de pildă 
familia lui P. Aelius Antipater de la Apulum, P. Aelius Marus, dar mai ales P. Ael 
Strenuus, tot de la Apulum, ca să nu cităm decât câteva nume în acest sens). umărul 
                                                 

1186 Benea 2010 c, p. 50–74. 
1187 Dumitraşcu 2001, p. 32–39. 
1188 Golban 2010, p. 83–88.  
1189 Glodariu 1977, p. 950–989. Trebuie menţionat faptul că doar în puţine cazuri se poate vorbi 
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import, alături de cele autohtone, atât la bovine, cât şi ovine, caprine, suine etc. 
xistenţa unor efective de animale va fi determinat şi organizarea concretă a 

modului de desfăşurare a acestei ocupaţii, similar cu cel din alte provincii romane. 
Creşterea vitelor a reprezentat o preocupare esenţială pentru anumite villae rusticae 
din Dacia romană (cităm selectiv: Chinteni, Mânerău, Deva, câteva din depresiunea 
Sibiului: Apoldu de Sus–Leve oare, Apoldu de Sus–curtea Velii, Miercurea Sibiului–
Coşcane etc.), unde descoperirile arheologice au identificat existenţa unor gra duri1182.  

Pentru aşezările rurale locale, creşterea animalelor era o condiţie sine ua 
non de asigurare a nevoilor de subzistenţă în comunităţile respective, chiar dacă, 
deocamdată, în doar puţine asemenea centre au fost efectuate cercetări arheologice 
şi, mai ales, au fost întreprinse analize asupra materialului osteologic recuperat, 
precum Cicău. 

Atenţia acordată în special în ultimele decenii analizei fondului osteologic 
animalier recuperat din diferite puncte cercetate (castre, aşezări rurale, sau chiar 
edificii din mediul urban etc.) au atras atenţia asupra importanţei acordate creşterii 
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productivitate ridicată, importate din lumea romană, la care se adaugă prezenţa 
unor specii hibride de animale mari bovine, ovine, caprine între fondul local geto-
dacic şi cele de import. Autorul remarcă în aceasta o „romanizare în domeniul 
creşterii animalelor”, având la bază tocmai aceste specii hibride. 

Problema care se ridică se referă la modul în care provincia a reuşit să obţină 
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moment al informaţiei documentare, întrucât avem doar date disparate la nivelul 
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număr mic de animale potrivit nevoilor de subzistenţă. Modul de percepere a 
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1182 Benea 2010 c, 48–63. 
1183 Gudea 2005, p. 211–263; Gudea 2008, passim. 
1184 CIL, I, 200, I2, 585 cf. bler 1949, sv. Pascua, col. 2056. 
1185 Benea 2010, p. 50–74. 
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proprietatea statului, păşuni cu caracter particular aparţinând unor mari proprietari 
de turme de vite1186. 

Sever Dumitraşcu a avansat ipoteza unei transhumanţe între provincia Dacia 
şi ar aric  (prin ducerea vitelor din provincie în valea Tisei, deci în ar aric  
din provincie, la iernat)1187. n acest moment, o astfel de ipoteză oricât de tentantă 
ne apare ea nu poate fi acceptată decât cu mari rezerve, întrucât, nu avem nici un 
fel de sursă epigrafică, care să confirme sau să facă referire chiar indirectă, la aceasta.  

Dar s-ar putea presupune că pentru mari crescători de vite din mediul barbar 
sau invers, să fi existat această posibilitate de a se afla câteva luni bune din primăvară 
până în toamnă pe păşunile alpine. Pe de altă parte, aceasta presupune o ra i
d d a ic , dar şi r a ii r d c ar i a  cu acele populaţii care 
trebuiau să fie sigure şi fidele statului roman . Pentru nici una din aceste probleme 
nu avem date, cât de cât concludente, iar izvoarele literare nu oferă informaţii 
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marchează începutul anului pastoral sub numele de S n eor 1188. 
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grajduri sau saivane pentru oi, cum ar fi de pildă la  Chinteni, Mânerău, Deva, 
depresiunea Miercurea Sibiului (cu mai multe ferme rurale)1189, Dalboşeţ, poate şi 
Lăpuşnicel.  

u dorim să minimalizăm aportul vilelor rustice la creşterea vitelor, lucru 
determinat de existenţa în primul rând a unui număr important de cavaleri în 
provincia Dacia, care probabil aveau un contact direct cu această ocupaţie (de pildă 
familia lui P. Aelius Antipater de la Apulum, P. Aelius Marus, dar mai ales P. Ael 
Strenuus, tot de la Apulum, ca să nu cităm decât câteva nume în acest sens). umărul 
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mic de villae rusticae dezvelite arheologic până acum ne obligă să atribuim totuşi 
un loc important producţiei fermelor rurale în cadrul provinciei. În acest context şi 
aşezările rurale locale au deţinut o oarecare pondere în creşterea animalelor şi a 
practicării păstoritului antic. Arheologic deţinem, însă, puţine argumente în acest sens. 

În antichitate, se presupune că existau şi erau cunoscute trei tipuri de trans-
humanţă: ascendent  (de urcarea vara a turmelor de ovine, caprine sau animale 
mari, la munte); descendent  (de aducerea a turmelor în câmpie toamna pentru iernat); 
şi transhuman a mi t  practicată de locuitorii aşezărilor de la poalele muntelui care 
îşi duceau vitele vara la păşunat pentru ca pe durata iernii ele sa fie îngri ite în 
stabilimentele de pe lângă gospodării1190. 

Desigur, modalităţi de organizare a păşunatului modern românesc nu pot fi 
mult diferenţiate de cele din antichitate, cu toate modificările constatate în decursul 
timpului. le apar mai diversificate decât cele amintite mai sus, mai simple de către 
Brun pentru provincia Gallia Narbonensis. 

Pentru o transhumanţă la distanţe mari problema este mai complicată în 
aducerea unor argumente pro- sau contra. 

Indirect, mă gândesc totuşi la o informaţie literară de multe ori invocată de 
literatura de specialitate românească în legătură cu tratatele de pace încheiate de 
Marcus Aurelius după războaiele marcomanice cu diferite seminţii barbare, fără a 
se remarca o legătură cu ocupaţiile de bază ale celor două seminţii barbare 
sarmatice, altele decât cele legate de războaie. 

Pasa ul este cunoscut într-un singur izvor literar, la Dio Cassius, L I, 19, 2: 
„...le a ng duit (sarmaţilor iazigi) ns  s  ac  nego  cu ro olanii prin teritoriul 

aciei ori de c te ori guvernatorul acestei provincii le va da voie...”. 
Putem interpreta pasa ul în discuţie ca o formă de manifestare a trans-

humanţei 1191 
Trecerile sarmaţilor iazigi cu turmele lor aveau loc doar cu aprobarea 

guvernatorului provinciei1192, ceea ce nu excludea regularitatea desfăşurării lor, ci 
doar un control impus de tatul oman asupra acestor mi c ri de popula ie. 
Desigur, nu vom putea afla niciodată cum aveau loc astfel de treceri ale turmelor 
de animale ale barbarilor prin provincia Dacia. le tre uie s  i e istat i anterior  
din moment ce i vorul antic le men ionea  ca o realitate a tratatului de pace 
ncheiat cu Imperiul. Cum s-a desfăşurat procedura înainte de războaiele marco-

manice  Trebuie să presupunem că autorităţile romane au dat aprobări locale, în 
punctele de trecere dintre Dacia şi ar aricum pentru sarmaţii care treceau prin 
provincie înspre est spre teritoriile locuite de sarmaţii roxolani.  

Noua dispoziţie menţionată de Dio Cassius trebuie privită ca o restricţionare 
a drepturilor anterioare avute de sarmaţii iazigi. 

                                                 
1190 Brun 1996, 32. Acest fenomen se păstrează până în zilele noastre.  
1191 Benea 2010 c, p. 55–60. 
1192 Cassius Dio, L I, 19, 1; L VIII, 10. 
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r c r a ar a i r ri acia avea loc din spaţiul barbar dintre Tisa şi 
Dunăre înspre nordul Dobrogei de astăzi, aproape de limitele Moesiei Inferior, 
undeva lângă T ras. Despre drumului urmat de sarmaţi iazigi spre fraţii lor roxolani, în 
general în literatura de specialitate este acreditată ideea că acest lucru avea loc 
dinspre Porolissum spre pasul ituz şi mai departe prin ar aric . u putem însă 
exclude nici intrarea în Dacia, pe cursul Mureşului, pe la Micia şi în continuare, 
spre estul provinciei spre pasul ituz sau, dimpotrivă, a coborî pe lt, a traversa 
râul şi a trece de aici în ar aric . Acest lucru putea însemna în acelaşi timp 
aprovizionarea corespunzătoare cu sare pentru turmele de vite1193. 

Dacă trecerea turmelor barbare de animale putea avea loc prin provincia 
Dacia spre ar aric , ar trebui să privim şi posibilitatea ca di acia r d
vi i r c r r a ia ri r ri barbaricum r i r a
r c a av a c i i v r di ia ri r vara r i a i a
aci i1194. 

Existenţa unor domenii imperiale pe teritoriul Moesiei Inferior este sugerată 
de două inscripţii provenind de la escus, care atestă la intervale de timp personaje 
care şi-au început cariera de cavaler ca şi ra c a administratori ai unui 
domeniu imperial  . i i . . a iria a i şi . avi a iria
a i 1195. Arheologic, deşi pe teren se constată existenţa unor villae de dimensiuni 

mari nu avem încă indicii în acest sens precum în Dacia, pentru descoperirile de la 
Dalboşeţ. 

 Ipoteza nu prezintă deocamdată alte argumente directe clare (prin surse 
epigrafice), dar menţinerea secole de-a rândul a obiceiului de trecere a turmelor de 
oi din Transilvania înspre Dobrogea ar putea constitui un indiciu indirect în acest 
sens, de continuitate din generaţie în generaţie, a unor drumuri pe care turmele le-au 
urmat vara la păşunat în provincie, iar iarna în Dobrogea pentru iernat.  astfel de 
modalitate de colaborare economică între cele două provincii de la Dunărea de os, 
poate chiar pentru turme aparţinând casei imperiale, conturează mult mai bine acest 
aspect al problemei. 

ricum, studiile arheo-zoologice întreprinse până acum pe oasele descoperite 
în mai multe complexe arheologice – fie ele militare sau civile – au evidenţiat în 
mod deosebit importanţa animalelor mari (bovine, cabaline) urmate de ovine, 
caprine în alimentaţia locuitorilor din provincie1196. Acest lucru constituie dovada 
cea mai clară a creşterii animalelor pe teritoriul provinciei. Mai mult se constată 
existenţa chiar a două rase din fiecare categorie de animale una cu o talie mai mică, 
socotită a fi de factură locală, dacică şi o altă cu o talie masivă, mai mare de import, 
                                                 

1193 Indirect spre această idee ne îndreaptă chiar menţionarea unor sclavi din serviciul unor 
d c r  a i ar de la Micia, Sânpaul, Domneşti Ilişua şi poate Porolissum (vezi mai jos în 

acest capitol).  
1194 Benea 2010 c, p. 55–60. 
1195 CIL, III, 14211, 2; Ivanov 2005, p. 219–222. 
1196 Gudea 2008, passim. 
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mic de villae rusticae dezvelite arheologic până acum ne obligă să atribuim totuşi 
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Trecerile sarmaţilor iazigi cu turmele lor aveau loc doar cu aprobarea 

guvernatorului provinciei1192, ceea ce nu excludea regularitatea desfăşurării lor, ci 
doar un control impus de tatul oman asupra acestor mi c ri de popula ie. 
Desigur, nu vom putea afla niciodată cum aveau loc astfel de treceri ale turmelor 
de animale ale barbarilor prin provincia Dacia. le tre uie s  i e istat i anterior  
din moment ce i vorul antic le men ionea  ca o realitate a tratatului de pace 
ncheiat cu Imperiul. Cum s-a desfăşurat procedura înainte de războaiele marco-

manice  Trebuie să presupunem că autorităţile romane au dat aprobări locale, în 
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provincie înspre est spre teritoriile locuite de sarmaţii roxolani.  
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1190 Brun 1996, 32. Acest fenomen se păstrează până în zilele noastre.  
1191 Benea 2010 c, p. 55–60. 
1192 Cassius Dio, L I, 19, 1; L VIII, 10. 
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r c r a ar a i r ri acia avea loc din spaţiul barbar dintre Tisa şi 
Dunăre înspre nordul Dobrogei de astăzi, aproape de limitele Moesiei Inferior, 
undeva lângă T ras. Despre drumului urmat de sarmaţi iazigi spre fraţii lor roxolani, în 
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mod deosebit importanţa animalelor mari (bovine, cabaline) urmate de ovine, 
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acest capitol).  
1194 Benea 2010 c, p. 55–60. 
1195 CIL, III, 14211, 2; Ivanov 2005, p. 219–222. 
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romană. Alexandru Gudea a constatat chiar prezenţa unor animale care aparţin unor 
rase mixte de animale1197, dovadă a interesului avut de provinciali pentru producţia 
animalieră cu toate resursele ei. 

Terenurile pe care se aflau păşunile ocupau o suprafaţă importantă din întreg 
teritoriul provinciei Dacia format din zone montane, de podiş sau colinare, chiar 
zone mlăştinoase aflate în centrul podişului transilvan, zonele sud-carpatine, sau 
din sud-vestul provinciei erau incluse în acelaşi sistem de centuriaţie, similar cu cel 
al terenului agricol în sine. 

Păşunile provinciei puteau astfel fi folosite atât de civili, cât şi de armată, cu 
diferenţa ca armata era scutită de impozit în acest sens. Dimensiunile acestor 
terenuri nu sunt până acum precizate1198. ste evident faptul, că în acest caz, nu se 
poate vorbi de o transhumanţă, ci de folosirea unor terenuri, izlazuri etc., apropiate 
de fiecare castru anume. Care erau obligaţiile armatei în acest sens nu putem afirma 
nimic concret. Păşunile alpine erau favorabile unei transhumanţe în cazul unor 
proprietari de turme mari. 

Din ager publicus, un teritoriu clar precizat ca suprafaţă a fost asignat 
coloniştilor care au întemeiat o colonia Ulpia Traiana în timpul lui Traian, denumit 
astfel ager adsignatus1199. În plus, este cunoscut faptul că anumite terenuri de 
păşunat din teritoriul unui oraş puteau fi cumpărate de oraşele respective devenind 

.
Descoperirile de resturi osteologice în toate mediile provinciale ale Daciei 

dovedesc preocupări pentru creşterea vitelor1200, tocmai datorită consumului mare 
solicitat de populaţie. Cercetările efectuate în diferite complexe arheologice au 
demonstrat faptul că în alimentaţie în general, locul cel mai important îl deţineau 
animalele mari (bovinele) urmate de ovine, caprine şi suine etc. 

În aceste cazuri, trebuie să presupunem că o importanţă economică restrânsă 
o avea creşterea vitelor pe lângă fiecare comunitate, o valoare de subzistenţă nu 
numai pentru aşezarea respectivă, ci şi pentru plata obligaţiilor faţă de stat sau 
annona militaris. În acest caz, chiar legislaţia romană favoriza păşunatul turmelor 
mici, care nici nu erau taxate în unele cazuri.  

În cazul Daciei, deşi se vorbeşte mult de transhumanţă pentru analiza, mai 
ales, a habitatului în secolele ce au urmat existenţei provinciei romane, este greu de 
stabilit sau reconstituit această activitate. Una din mărturiile epigrafice care oferă 
cele mai substanţiale informaţii privind modul în care statul a organizat păşunatul 
                                                 

1197 Gudea 2008, passim; vezi Benea 2010 c, p.45–74. 
1198 Vezi Petri ovits 1979, p. 229–243.  
1199 Chou uer, Favory 2006, 26; Benea 2007 c, p. 91–114. 
1200 Gudea 2008, passim. 
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public a fost descoperită în Italia şi ea oferă o bază de pornire în analiza întreprinsă 
de noi în acest sens1201. 

Inscripţia a fost descoperită la Saepinum (Italia) aşezată încă pe locul iniţial, 
în anul 1905 şi a fost mult discutată în literatura de specialitate1202, pentru ineditul 
informaţiilor oferite. În principal se menţionează un conflict între păstori şi autorităţile 
din oraşele Saepinum şi Bovianum, provocat între păstori şi magistraţii oraşului şi 
s a io ari. Magistraţii i au învinuit pe păstori că erau sclavi fugiţi, iar s a io ari au 
susţinut că bagajele şi caii erau furate şi ca atare, magistraţii au arestat păstorii, iar 
bagajele au fost confiscate de către cei de la staţia de drum care supravegheau 
traficul. Păstorii au reclamat situaţia fiscului imperial sub protecţia căruia se aflau, 
iar acesta prin persoana prefectului pretoriului s a pronunţat în favoarea păstorilor. 
Intervenţia Statului în favoarea păstorilor demonstrează că aceste turme se aflau 
sub protecţie imperială, iar taxa pe care trebuiau să o plătească pentru numărul de 
animale constituia întotdeauna un motiv de discuţie între păstori şi autorităţile 
locale, primii fiind mereu învinuiţi de încercare de eludare a plăţii corecte a taxelor. 
Intervenţia statului la un nivel atât de înalt sugerează faptul că în acest caz a fost 
vorba de turmele imperiale1203. 

Plata pe care trebuiau să o achite păstorii la trecerea de pe drumurile publice 
spre locurile de păşunat era numită scri ra ce soria. Ea trebuia dată agenţilor 
însărcinaţi cu perceperea acestor taxe, care îşi aveau sediul la Saepinum şi Bovianum. 
Nu depindeau însă de fiscul imperial, ci erau concesionate unor conductores. 
Conflictul de faţă oferă o bază de discuţie doar pentru a înţelege mai bine, eventual, 
situaţia din provincia Dacia.  

Se cuvin menţionate aici două lucruri: în primul rând faptul că turmele, în 
drumul lor spre anumite păşuni montane, treceau în mod obligatoriu pe drumuri 
publice, chiar prin anumite localităţi pentru care, la ieşire, trebuiau să plătească o 
taxă pentru fiscul imperial, dar şi pentru oraşul respectiv prin care treceau. După 
terminarea acestei operaţiuni, care la Saepinum a trezit aceea animozitate, turmele 
intrau pe calles (cărări, poteci etc.) drumuri neamenajate ce străbăteau teritoriile 
până la zonele de păşunat, unde accesul turmelor era liber şi unde acestea se 
stabileau pentru o perioadă timp n locurile pl tite pentru folosinţă, în locuri bine 
precizate pe teren pentru odihna animalelor1204.  

OR ANI AREA ADMINISTRATIV  A P Ş NILOR DIN DACIA,  
C  PRIVIRE SPECIAL  LA S D VEST L PROVINCIEI 

Analiza acestui domeniu de activitate este extrem de importantă pentru a 
înţelege întregul proces de activitate economică care implică transhumanţa sub cele 
două aspecte ale sale pe distanţe mari sau, dimpotrivă, mai mult mişcări ale 

                                                 
1201 Benea 2010 c, p. 45–74. 
1202 CIL, IX, 2438; renier 1905, p. 307–308. 
1203 Benea 2010, p. 45–74. 
1204 Vezi în acest sens CIL, IX, 2826. 
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romană. Alexandru Gudea a constatat chiar prezenţa unor animale care aparţin unor 
rase mixte de animale1197, dovadă a interesului avut de provinciali pentru producţia 
animalieră cu toate resursele ei. 

Terenurile pe care se aflau păşunile ocupau o suprafaţă importantă din întreg 
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.
Descoperirile de resturi osteologice în toate mediile provinciale ale Daciei 
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1197 Gudea 2008, passim; vezi Benea 2010 c, p.45–74. 
1198 Vezi Petri ovits 1979, p. 229–243.  
1199 Chou uer, Favory 2006, 26; Benea 2007 c, p. 91–114. 
1200 Gudea 2008, passim. 
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1201 Benea 2010 c, p. 45–74. 
1202 CIL, IX, 2438; renier 1905, p. 307–308. 
1203 Benea 2010, p. 45–74. 
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turmelor cu caracter local implicând aşezările locale cu ţinuturile apropiate lor în 
acest proces economic. l poate fi identificat cu siguranţa pe teritoriul Banatului antic. 

Astfel, în sud-vestul Daciei, păşunile cuprindeau întregul fond alpin de păşunat, 
până la anumite zone mai oase ale provinciei, care sugerează existenţa unor 
domenii imperiale în zona montană şi poate colinară a Banatului şi chiar de câmpie 
a Banatului. În acest context, trebuie privite, probabil villa rustica de la Dalboşeţ şi 
villa rustica de la Lăpuşnicel, ca reşedinţe ale unui posibil domeniu imperial sau 
chiar senatorial1205. Mai mult, acest lucru ne îndreaptă şi pentru a vedea în Dacia 
existenţa unor turme de vite aflate sub urisdicţie imperială, poate şi cai sau alte 
animale, asemenea provinciei Tracia. 

Reconstituirea organizării de către Stat a activităţii păstorilor, stabilirea 
numărului de animale care erau impozitate în favoarea fiscului imperial, într-un 
cuvânt controlarea directă a modului de respectare a obligaţiilor faţă de autorităţile 
imperiale trebuia realizată în locuri anume stabilite de trecere a turmelor în drumul 
lor spre păşunile montane. 

În sud-vestul Daciei atenţia noastră trebuie să se îndrepte spre acele locuri de 
unde accesul spre păşunile montane era mai lesnicios şi, implicit, mai apropiat de 
aceste zone, pentru a încerca identificarea unor posibile centre deservite de către 
sclavi sau liberţi din serviciul unor oameni bogaţi pentru perceperea taxelor asupra 
turmelor. Deşi filialele erau organizate de către conductores, ele au un caracter 
particular, nu sunt subordonate fiscului imperial. udecând chiar după inscripţia de 
la Saepinum, activitatea lor aduce beneficiul acestuia prin încasările pe care le 
obţin1206. le trebuie să fie apropiate de anumite stationes aflate de a lungul 
drumurilor imperiale care, de data aceasta, în interesul statului controlau numărul 
vitelor declarate din cadrul turmelor şi supravegheau corectitudinea celor ce le 
conduceau. Având în componenţa lor mici unităţi militare conduse de un signi er 
sau mai de grabă de un ene iciarius consularis  stationes reprezentau controlul cel 
mai riguros din provincie1207. În cazul acestor staţii vamale pentru discuţia de faţă 
importante sunt cele din interiorul provinciei, care, eventual, pot fi puse în legătură 
şi cu trecerea turmelor înspre zonele alpine. Astfel, intră în discuţie cele de la Pons 
Augusti, Micia, Ti iscum, Ad Mediam, ro eta1208. Se conturează astfel teritorii 
apropiate de zonele colinare ale provinciei, pe unde probabil trecerea turmelor era 
obligatorie (în acest sens similitudinea cu Bovianum şi aepinum, din Italia apare 
clar evidenţiată).  
                                                 

1205 Pentru Dalboşeţ această ideea a fost exprimată de a în anul 1995, de I. Piso. 
1206 Corbier, 1983, p. 126–132. 
1207 le sunt documentate în mod cert pe lângă punctele vamale ale provinciei, precum: ierna  

Micia  Partiscum  Pons Augusti  Apulum  Ampelum  Porolissum  ro eta  ucidava  Ti iscum, poate 
Potaissa etc. Se observă că aceste puncte sunt în ma oritatea cazurilor amplasate la frontierele 
provinciei, doar cu două excepţii (Pons Augusti, Potaissa). Probabil, aici trebuie inclusă şi aceea 
statio de la amum pentru regio Ansamensium. 

1208 Gudea 1996, p. 130–131. 
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n sud-vestul Daciei, filialele administrative ale unui d c r a c i  
a i ar , ar fi la  

1. ibisc 1209. e atrage atenţia în acest sens o inscripţie închinată lui Mithras 
de către un sclav r a di , cu funcţia de ac r, aflat în serviciul lui Turranius 
Dil.1210, personajul este cunoscut şi într-o altă inscripţie de la Tibiscum1211.  

Aşa cum remarcam într-un alt studiu, sclavul lui . rra i  i . i , 
numit r a di , putea ridica monumentul ca un act de mulţumire pentru . A i
ar  fiindcă era angajatul acestuia pentru filiala de la Tibiscum. i atunci,  

M. Turranius Dil. (Dius) ar fi conducătorul acestei filiale locale, în timp ce . A i
ar  conducea activitatea de c d c r la nivelul provinciei Dacia, judecând 

după alte trei inscripţii ridicate una de la Micia şi o alta din nord-estul ( ) a provinciei 
Dacia, de la Domneşti şi o a treia la Porolissum. 

Sintetizând informaţiile oferite de cele două inscripţii de la Tibiscum ar rezulta 
existenţa unei filiale a lui . A . ar  conduse de . rra i i ( i ). având 
în subordine un libert cu numele de . rra i a r c  cunoscut dintr-o altă 
inscripţie şi un sclav r a di .  

ntrucât, în zona corespunzătoare din punct de vedere geografic în care se afla 
aşezarea de la Tibiscum nu existau saline, avem de a face cu o filială corespun-
zătoare administrării păşunilor. Pornind din acest punct al informaţiei trebuie să 
privim puţin diferit prezenţa la Tibiscum a unor magistraţi, decurioni din marile 
centre urbane de la A  (A i ic ri , d c ri  al Coloniei)1212, sau de la 

ia raia a şi a ca (A r i c di , d c ri , fiul lui M. Aur. 
Secundus)1213. Ele pot reprezenta un nod de comunicaţie obligatoriu, pentru păstorii 
şi turmele lor aflate în transhumanţa spre iernat spre sudul Daciei, în câmpie. Acest 
proces putea avea loc şi invers, înspre zonele montane de păşunat. 

Relaţia dintre administraţia centrală de la Apulum şi filiala existentă la 
Tibiscum este mai veche se pare, din timpul lui . i a i  (cunoscut doar 
ca şi c d c r a i ar ) care ridică un altar la Tibiscum în calitate de a  al 
municipiului tibiscens1214. Monumentul ridicat de el ( r a a r

i c r i ), este un lucru semnificativ pentru a înţelege că, alături de 
familia sa, dedicantul îi menţionează pe toţi colegii, camarazi, probabil referire în 
chip evident la ocupaţia sa curentă aceea de c d c r. 

 Personajul este menţionat şi de o inscripţie de la A  pe care a dedicat-o 
lui . . . A r , în calitate de ri a a i . i ii . A i
a r c ii a r ici ii ra cri i 1215. Magistraturile deţinute 

                                                 
1209 Textul preluat după studiul nostru din anul 2010, p. 45–74. 
1210 IDR, III, 1, 145 Tibiscum  i . vic . i i . i ra . r . a . i . A i

ari r a di ac r . rra i i ... v. . . ; Benea 2007 c, p. 110–114.
1211 IDR, III, 1, 141  i r a ri r . a arc i rra i i . . . A ia ic

. rra i a r c v .
1212 IDR, III ,1, 140. 
1213 IDR, III,1, 133. 
1214 IDR, III, 1, 140. 
1215 IDR, III, 5, 204; Benea 2004, p. 390–393; Benea 2007 c, p. 110–114. 
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1205 Pentru Dalboşeţ această ideea a fost exprimată de a în anul 1995, de I. Piso. 
1206 Corbier, 1983, p. 126–132. 
1207 le sunt documentate în mod cert pe lângă punctele vamale ale provinciei, precum: ierna  

Micia  Partiscum  Pons Augusti  Apulum  Ampelum  Porolissum  ro eta  ucidava  Ti iscum, poate 
Potaissa etc. Se observă că aceste puncte sunt în ma oritatea cazurilor amplasate la frontierele 
provinciei, doar cu două excepţii (Pons Augusti, Potaissa). Probabil, aici trebuie inclusă şi aceea 
statio de la amum pentru regio Ansamensium. 

1208 Gudea 1996, p. 130–131. 
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municipiului tibiscens1214. Monumentul ridicat de el ( r a a r

i c r i ), este un lucru semnificativ pentru a înţelege că, alături de 
familia sa, dedicantul îi menţionează pe toţi colegii, camarazi, probabil referire în 
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 Personajul este menţionat şi de o inscripţie de la A  pe care a dedicat-o 
lui . . . A r , în calitate de ri a a i . i ii . A i
a r c ii a r ici ii ra cri i 1215. Magistraturile deţinute 

                                                 
1209 Textul preluat după studiul nostru din anul 2010, p. 45–74. 
1210 IDR, III, 1, 145 Tibiscum  i . vic . i i . i ra . r . a . i . A i

ari r a di ac r . rra i i ... v. . . ; Benea 2007 c, p. 110–114.
1211 IDR, III, 1, 141  i r a ri r . a arc i rra i i . . . A ia ic

. rra i a r c v .
1212 IDR, III ,1, 140. 
1213 IDR, III,1, 133. 
1214 IDR, III, 1, 140. 
1215 IDR, III, 5, 204; Benea 2004, p. 390–393; Benea 2007 c, p. 110–114. 
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de C. Iulius Valentinus la Apulum succesiv sunt următoarele: primul magistrat al 
municipiului format din cana ae legiunii a III-a Gemina, fapt care se datează 
între anii 197–198; cea de a doua funcţie de patronus în colegiul fabrilor din noul 
oraş, funcţie care a fost deţinută probabil, după cea exercitată de C. entius Anicetus,  
în anul 2051216. 

C. Iulius Valentinus este activ ca şi conductor în perioada anilor 197/198, 
când devine Tibiscum municipium şi persona ul deţine calitatea de lamen al 
municipiului. l apare legat prin activitatea sa economică şi politică de cana ae le 
din Apulum. S-a invocat posibilitatea ca o inscripţie descoperită la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa să se refere la acelaşi persona 1217, ea fiind ridicată de doi decuriones 
din municipiul de la Porolissum: Aurelius Theophilus şi Castor.  

În calitatea sa de conductor salinarum probabil, că avea în atribuţii şi zonele 
de păşuni din sud-vestul Daciei, dar şi la Sânpaul în estul provinciei1218 şi poate 
Porolissum, chiar dacă acest lucru nu este menţionat ca în cazul lui P. Aelius 
Marus. Am putea astfel să avem la Tibiscum o staţie de încasare a taxelor pentru 
turmele care se îndreptau spre păşunile montane sau, dimpotrivă, spre zonele de 
câmpie la iernat.  

O informaţie, am spune indirectă, la problema de faţă o oferă o inscripţie 
dedicată lui ercules anctus de un sclav numit utyches aflat în serviciul lui  
P. Aelius Antipater de la Apulum, unde funcţiona în calitate, de actor1219. Inscripţia 
a fost descoperită la Caransebeş, dar ulterior în CIL III, 1,1573a a fost inclusă între 
monumentele de la Ad M diam. Piesa ar trebui inclusă între monumentele ce 
privesc descoperirile de la Tibiscum, având în vedere apropierea celor două localităţi 
cu atât mai mult cu cât un fragment de fronton provenind de la un sacellum a fost 
descoperit reutilizat în construcţia unei biserici medievale din Caransebeş. Deşi,  
P. Ael. Antipater din Apulum1220, nu este cavaler, prezenţa unui sclav din serviciul 
său sugerează faptul că era un persona  înstărit. Prezenţa unui sclav din serviciul 
său la Ad M diam sau Tibiscum, cum este înclinată să creadă literatura de 
specialitate românească să-i atribuie, însemna că îşi desfăşura activitatea în una din 
aceste localităţi. În primul caz, la Ad M diam, ultimele cercetări au identificat, pe 
un plan al aşezării din anul 1774, existenţa unui templu închinat lui Hercules, 
udecând după numărul mare de monumente epigrafice, dar mai ales a unor statuete 

descoperite chiar în zona în care se afla edificiul. În cel de al doilea centru nu 
deţinem nici o informaţie clară în acest sens, dar prezenţa alături de cele două 
monumente a unui relief narativ dedicat lui Hercule face plauzibilă identificarea 
aici a unui asemenea lăcaş de cult1221. 
                                                 

1216 Benea 2004, p. 390–393, cu toată bibliografia. 
1217 IDR, III, 2, 126. Implicit acest lucru să fie un indiciu al unui alt centru al activităţii de 

administrare a păşunilor cum suntem înclinaţi să credem. 
1218 IDR, III, 4, 248: oli Inv/icto/ pro /salute m .C ai . Iuli . alen/tini.C onductoris  

alinar um . /Iulius mucio /li ertus actor posuit.  
1219 IDR, III, 1, 65. Inscripţia a fost descoperită la Caransebeş, dar ulterior în CIL III, 1, 15731 

a fost inclusă între monumentele de la Ad Mediam.  
1220 Daicoviciu, Piso 1977, p. 75–78. 
1221 Bărbulescu 2009, p. 189–201. 
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O relaţie directă între P. Ael. Antipater şi păşunile Daciei se poate face 
indirect. nul din cei trei fii ai lui P. Aelius Antipater, P. Aelius enialis apare 
amintit într o inscripţie de la Apulum, având între alte magistraturi şi calitatea de 
patronus al colegiului centonarilor1222, ceea ce explică un interes pentru lumea 
crescătorilor de oi (dacă nu cumva erau chiar ale sale), pentru procurarea lânii în 
vederea producerii postavurilor. Aşa se face că prezenţa în zonă a unui sclav al 
familiei nu este întâmplătoare1223.  

La Tibiscum a fost identificat în ultimii ani şi un punct vamal din care este 
cunoscut până în prezent doar un servus vilicus  ermes1224. 

. n alt centru de taxare a păşunatului trebuie să fi fost la icia unde  
. elius arus1225 în calitate de Conductor ascuui et Salinarum deci arendaş al 

păşunilor şi a salinelor este personajul cel mai cunoscut atestat printr o inscripţie 
descoperită. La Micia, altarul votiv pentru Silvanus a fost ridicat de un libert al său, 
P. Aelius Euphorus1226. Monumentul nu permite o datare precisă, dar invocarea 
divinităţii sugerează apropierea de domeniul de activitate privind păşunile şi pădurile. 

Într o altă inscripţie provenind tot de la Micia, . Aelius uphorus ridică 
pentru sănătatea sa şi a lor săi un templu lui eus Invictus, epitet al lui Mithras, Sol 
Invictus1227. Deducem astfel că P. Ael. Euphorus era şeful filialei de percepere a 
taxelor pentru animale, care, probabil, în drumul lor spre Munţii Poiana Rusca sau 
spre Munţii Apuseni treceau prin această zonă? 

ublius Aelius Marus deţine o calitate nouă, alături de cea de arendaş al 
salinelor, pe cea de arendaş al păşunilor, lucru neîntâlnit în alte epigrafe într o 
astfel de asociere. Această din urmă calitate comportă o discuţie aparte şi probabil 
că se referă la un anumit statut nou al păşunilor alpine, din epoca Severilor sau 
chiar anterior acestei date1228. Despre P. Aelius Marus nu deţinem informaţii 
privind sediul său la Apulum, dar mărturiile epigrafice din teritoriu argumentează 
poziţia unor filiale ale sale la: i ia  i is um  Porolissum omne ti Ili ua. 

iecare sunt, probabil şi sediul unor depozite de sare (salarium), de concentrare a 
zăcământului în vederea comercializării sale, dar în acelaşi timp şi un loc în care 
avea loc taxarea turmelor de animale înainte de urcarea în zonele alpine. 

La Micia este amintit printr o inscripţie un colegiu de Cultores ercul is)1229, 
conduşi de doi magistri: ucilius elix şi omitius erculanus, doi liberţi, fapt ce 
argumentează existenţa unui templu dedicat acestei divinităţi, chiar dacă acesta nu 
                                                 

1222 CIL III, 1208, Daicoviciu, Piso 1977, p. 75–78.  
1223 De la Tibiscum provin şi alte monumente închinate lui ercule refolosite în biserica 

medievală din centrul oraşului. 
1224 Piso, Benea 1999, p. 91–107. 
1225 IDR,III, 3, 119, Micia ; vezi şi Balla 1979, passim. 
1226 IDR,III, 3, 119, Micia  Silvano. o- mestico-  . ublius  Aelius uph o - rus pro. salute.  

 ubli .Ael i   Mari.con- ductoris.  ascui et Sa- linar um . l ibens . v otum  v ovit . 
1227 IDR, III, 3, 49: eo Invicto . Ael uph- orus pro  salute sua et suorum  templum a solo fecit . 
1228 Benea 2007 c, p. 91–114; Dana, ăgrean, 2013, p. 27–36. 
1229 IDR, III, 3 ,73. 
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de C. Iulius Valentinus la Apulum succesiv sunt următoarele: primul magistrat al 
municipiului format din cana ae legiunii a III-a Gemina, fapt care se datează 
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1217 IDR, III, 2, 126. Implicit acest lucru să fie un indiciu al unui alt centru al activităţii de 

administrare a păşunilor cum suntem înclinaţi să credem. 
1218 IDR, III, 4, 248: oli Inv/icto/ pro /salute m .C ai . Iuli . alen/tini.C onductoris  
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a fost inclusă între monumentele de la Ad Mediam.  
1220 Daicoviciu, Piso 1977, p. 75–78. 
1221 Bărbulescu 2009, p. 189–201. 
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1222 CIL III, 1208, Daicoviciu, Piso 1977, p. 75–78.  
1223 De la Tibiscum provin şi alte monumente închinate lui ercule refolosite în biserica 

medievală din centrul oraşului. 
1224 Piso, Benea 1999, p. 91–107. 
1225 IDR,III, 3, 119, Micia ; vezi şi Balla 1979, passim. 
1226 IDR,III, 3, 119, Micia  Silvano. o- mestico-  . ublius  Aelius uph o - rus pro. salute.  

 ubli .Ael i   Mari.con- ductoris.  ascui et Sa- linar um . l ibens . v otum  v ovit . 
1227 IDR, III, 3, 49: eo Invicto . Ael uph- orus pro  salute sua et suorum  templum a solo fecit . 
1228 Benea 2007 c, p. 91–114; Dana, ăgrean, 2013, p. 27–36. 
1229 IDR, III, 3 ,73. 

http://silvano.do/
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este încă descoperit pe teren1230. Invocaţia către ercules Augustus ridicată de cei 
doi magistri aduce în plus informaţia existenţei unei asociaţii cu caracter strict 
religios1231. 

La Micia este documentat printr-o inscripţie recent descoperită şi un alt 
conductor alinarum cu numele de utilius u inus, care nu deţine decât calitatea 
de conductor salinarum1232. 

. d ediam (Băile Herculane) poate fi privit ca un loc, să spunem, 
obligatoriu de trecere a păstorilor cu turmele lor la iernat peste munţi în câmpia 
olteană. În primul rând, coborârea de la munte este mai lesnicioasă dinspre 
Transilvania ca şi urcarea apoi, pe alte poteci în munţii Mehedinţiului pentru a 
coborî în Oltenia. Aceasta în cazul în care nu se dorea plata pe căile imperiale de 
comunicaţie cunoscute între Ad Mediam–Dierna–Drobeta–Pelendava etc.  

În al doilea rând, este bine cunoscut faptul că divinitatea protectoare a 
păstorilor era Hercules care în acelaşi timp era şi divinitatea sub protecţia căruia se 
aflau apele termale. Ad Mediam apare ca un loc posibil nu numai datorită prezenţei 
pe teren în secolul al VIII-lea a ruinelor încă vizibile provenind de la două lăcaşe 
de cult, ci şi datorită numărului impresionant de monumente ridicate în onoarea lui 
Hercules, alături de mai multe statui în mare parte pierdute astăzi1233. Un număr de 
12 inscripţii votive au fost descoperite pe teritoriul antic de la Ad Mediam1234, 
ridicate de oamenii provenind din diferite medii sociale de la legaţi de provincie 
sau legiune1235, procuratori financiari1236, la comandanţi de trupe auxiliare1237, la 
indivizi care provin din clasele de os ale societăţii sclavi, oameni liberi1238 etc. În 
ma oritatea lor, monumentele sunt legate de mulţumiri aduse zeilor pentru vindecare şi 
izvoarelor tămăduitoare, în general. Câteva, puţine la număr, comportă o discuţie în 
ceea ce priveşte subiectul de faţă. 

Trei ar fi inscripţiile votive, care ar putea fi puse în legătură cu mediul material 
modest privind transhumanţa. Primul ar fi un altar anonim cuprinzând doar 
invocaţia erculi ti i1239, un al doilea monument votiv este dedicat pentru Hercules 
şi Venus1240. La acest din urmă, inscripţia era simplă în aparenţă, dar dedicantul 
numit M RCVRIVS, menţionat doar prin cognomen, nu sugerează în nici un caz, 
un persona  important de rangul unui procurator, sau prae ectus, cum au crezut 
editorii IDR, III, 1, ci mai de grabă o persoană umilă poate un princeps loci sau 
                                                 

1230 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 148–149. 
1231 IDR, III, 3, 73, Bărbulescu 1978, p. 230, Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 148. 
1232 Piso 2004–2005, p. 179–182.  
1233 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 275–302. 
1234 IDR, III, 1, 57–68, alături de 6 statui şi reliefuri (vezi Benea, Lalescu 1997–1998, cu 

bibliografia respectivă). 
1235 IDR, III, 1, 57, 66, 67.  
1236 IDR,III, 1, 58. 
1237 IDR, III,1, 63. 
1238 IDR.III,1, 59, 68. 
1239 IDR, III, 1, 59. 
1240 IDR, III, 1, 68: C I/ T/ I/ M C I / P inceps  el n/ cum svis.  
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chiar un conducător al turmelor1241. Este un indiciu clar în opinia mea, că această 
dedicaţie poate pusă în legătură cu problema aflată în discuţie. 

Ultimul monument, databil în anii 213–214 este ridicat pentru sănătatea lui 
Caracalla şi a mamei sale Iulia Domna de un sclav vilicus S ntrophu , în numele 
procuratorului vamal Iuliu  Paternu 1242. Inscripţia oferă astfel, indiciul prezenţei 
aici a unui punct vamal (care pe teren poate fi şi la Mehadia sau chiar la  e iam). 

Pe un plan cartografic păstrat din anul 1774 discutat mai sus, apare clar redat 
planul unui templu atribuit de noi – lui Hercules, judecând după monumentele 
scrise şi de artă descoperite pe arealul respectiv1243. 

Poziţionarea templului închinat lui Hercules lângă izvoarele termale bine 
cunoscute reprezintă nu numai un indiciu că întreaga staţiune îl invoca pe erou 
pentru calităţile sale de protector al izvoarelor termale, ar la care e putea a uga 
i acela e protector al turmelor  Locul era extrem de potrivit, întrucât turmele 

care coborau din munţii Cernei puteau trece peste cei ai Mehedinţiului pentru a se 
îndrepta spre câmpie într-o altă etapă a transhumanţei, la iernat. Existenţa templului lui 
Hercules la  putea să favorizeze formarea unei pieţe locale în care păstorii 
îşi puteau valorifica o parte a produselor, aşa cum se întâmpla în alte provincii1244. 

Folosirea păşunilor din Dacia apare firească la parametri majori, chiar dacă în 
acest moment informaţiile sunt destul de modeste şi laconice. Puncte de trecere 
obligatorii ale păstorilor cu turmele lor existau probabil în mult mai multe locuri1245. 
Cele câteva evidenţiate sunt comune cu cele de exploatarea sării şi exportul acesteia 
înspre barbaricum sau dimpotrivă pe Mureş–Tisa–Dunăre spre alte provincii. 

Importanţa păstoritului în provincia Dacia este reflectată de prezenţa, chiar 
dacă puţin numeroasă în mediul vilelor rustice, a amenajărilor legate de adăpostirea 
animalelor; în aşezările rurale sunt amplasate de regulă în zone apropiate de cele cu 
acces spre păstoritul montan. De aici, nu excludem posibilitatea existenţei unor 
domenii imperiale pe teritoriul provinciei Dacia.  

Aşadar, ni se pare că, respectând informaţiile de până acum, toate cele trei 
tipuri de transhumanţă amintite de . Brun pentru allia se regăsesc şi în Dacia. Ele 
au un caracter legat direct de aşezarea rurală de bază sau villa ru tica şi presupun o 
pendulare între păşunile alpine vara, şi o revenire iarna în mediul protejat al satelor 
sau chiar interprovincial în funcţie de posibilităţi, spre Moesia Inferior.  

Desigur, o transhumanţă la distanţe mari, aflate departe de aşezări, vara pe 
păşunile alpine, iar iarna în zona de câmpie, este un lucru care poate fi doar intuit 
în acest moment. Nu deţinem dovezi concludente, dar îl presupunem spre Dacia 
sud-carpatică, în câmpie sau chiar în nordul Moesiei Inferior, respectiv Dobrogea 
de astăzi.  
                                                 

1241 Vezi interpretarea propusă de I. I. Russu la comentariu din IDR, III, 1, 68. 
1242 IDR, III, 1, 58. 
1243 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 267–302.  
1244 ros 1996, p. 314–315. 
1245 Ne gândim în primul rând, la punctul vamal de la Pon  ugu ti, care apare nefiresc în 

interiorul provinciei, dacă nu ar fi avut şi alte atribuţii. 
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este încă descoperit pe teren1230. Invocaţia către ercules Augustus ridicată de cei 
doi magistri aduce în plus informaţia existenţei unei asociaţii cu caracter strict 
religios1231. 

La Micia este documentat printr-o inscripţie recent descoperită şi un alt 
conductor alinarum cu numele de utilius u inus, care nu deţine decât calitatea 
de conductor salinarum1232. 

. d ediam (Băile Herculane) poate fi privit ca un loc, să spunem, 
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păstorilor era Hercules care în acelaşi timp era şi divinitatea sub protecţia căruia se 
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ridicate de oamenii provenind din diferite medii sociale de la legaţi de provincie 
sau legiune1235, procuratori financiari1236, la comandanţi de trupe auxiliare1237, la 
indivizi care provin din clasele de os ale societăţii sclavi, oameni liberi1238 etc. În 
ma oritatea lor, monumentele sunt legate de mulţumiri aduse zeilor pentru vindecare şi 
izvoarelor tămăduitoare, în general. Câteva, puţine la număr, comportă o discuţie în 
ceea ce priveşte subiectul de faţă. 

Trei ar fi inscripţiile votive, care ar putea fi puse în legătură cu mediul material 
modest privind transhumanţa. Primul ar fi un altar anonim cuprinzând doar 
invocaţia erculi ti i1239, un al doilea monument votiv este dedicat pentru Hercules 
şi Venus1240. La acest din urmă, inscripţia era simplă în aparenţă, dar dedicantul 
numit M RCVRIVS, menţionat doar prin cognomen, nu sugerează în nici un caz, 
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1230 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 148–149. 
1231 IDR, III, 3, 73, Bărbulescu 1978, p. 230, Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 148. 
1232 Piso 2004–2005, p. 179–182.  
1233 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 275–302. 
1234 IDR, III, 1, 57–68, alături de 6 statui şi reliefuri (vezi Benea, Lalescu 1997–1998, cu 

bibliografia respectivă). 
1235 IDR, III, 1, 57, 66, 67.  
1236 IDR,III, 1, 58. 
1237 IDR, III,1, 63. 
1238 IDR.III,1, 59, 68. 
1239 IDR, III, 1, 59. 
1240 IDR, III, 1, 68: C I/ T/ I/ M C I / P inceps  el n/ cum svis.  
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chiar un conducător al turmelor1241. Este un indiciu clar în opinia mea, că această 
dedicaţie poate pusă în legătură cu problema aflată în discuţie. 

Ultimul monument, databil în anii 213–214 este ridicat pentru sănătatea lui 
Caracalla şi a mamei sale Iulia Domna de un sclav vilicus S ntrophu , în numele 
procuratorului vamal Iuliu  Paternu 1242. Inscripţia oferă astfel, indiciul prezenţei 
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acest moment informaţiile sunt destul de modeste şi laconice. Puncte de trecere 
obligatorii ale păstorilor cu turmele lor existau probabil în mult mai multe locuri1245. 
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Desigur, o transhumanţă la distanţe mari, aflate departe de aşezări, vara pe 
păşunile alpine, iar iarna în zona de câmpie, este un lucru care poate fi doar intuit 
în acest moment. Nu deţinem dovezi concludente, dar îl presupunem spre Dacia 
sud-carpatică, în câmpie sau chiar în nordul Moesiei Inferior, respectiv Dobrogea 
de astăzi.  
                                                 

1241 Vezi interpretarea propusă de I. I. Russu la comentariu din IDR, III, 1, 68. 
1242 IDR, III, 1, 58. 
1243 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 267–302.  
1244 ros 1996, p. 314–315. 
1245 Ne gândim în primul rând, la punctul vamal de la Pon  ugu ti, care apare nefiresc în 
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Iernatul turmelor mari din Dacia în zone aflate în prea ma frontierelor 
provinciei în câmpia dintre Crişuri cum presupunea S. Dumitraşcu, sau chiar în 
sud-vestul Daciei apare ca demnă de luat în seamă, cu anumite rezerve determinate 
de situaţia politică şi militară de linişte la graniţele Daciei1246. 

. Creşterea 
vitelor în sistemul economic al Daciei romane a deţinut probabil ponderea cea mare 
de aducere de profit, întrucât oferea multiple posibilităţi de folosinţă nu numai ca 
mi loc de subzistenţă, cât mai ales pentru producţia meşteşugărească de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte. 

H. v. Petri ovits, într-un studiu publicat, în anul 1979, remarca nevoile de 
aprovizionare cu carne ale unei legiuni pe un an. Necesitatea de consum se ridica la 
5000 de oi, la care se adaugă cca. 100 de cai şi alte animale de tracţiune. Pentru 
întreţinerea acestora erau necesare cca. 1000 de ha de teren de păşune1247.  

fectivele Daciei mult mai numeroase, formate de la mi locul secolului II din 
două legiuni şi numeroase trupe auxiliare au solicitat în bună măsură şi efortul 
populaţiei locale pentru asigurarea nevoilor de aprovizionare ale armatei staţionate 
în provincie1248. le sunt evaluate la cca. 55.700 de soldaţi după mi locul secolului 
II p. Chr. (Dacia Porolissensis  22.000; Dacia Apulensis  21.000; Dacia 
Malvensis  12.700 soldaţi)1249. În sectorul de sud-vest al Daciei, în secolul II 
efectivele militare presupuse se apreciază la cca. 6.000 de soldaţi cu câteva efective 
din legiunea a VII-a Claudia şi a III-a Gemina. 

C teva concluzii generale. În analiza întreprinsă asupra resturilor osteologice 
descoperite atât în mediul dacic, dar şi în cel roman, Al. Gudea1250 observa o 
schimbare chiar a mentalităţii în consumul de carne, fiind preferate animalele 
crescute în gospodarii. Pentru mediul dacic, speciile domestice de suine şi ovine, 
caprine dovedesc o primordialitate în consum, pe când în epoca romană pe primele 
locuri se află bovinele urmate, ca număr, tot de ovine, caprine1251. 

Un alt aspect interesant privea în mod deosebit creşterea taliei animalelor, 
ceea ce evidenţia o evoluţie în producţia acestor animale, mai ales la bovine şi 
ovine, caprine, privind calitatea pieilor ce urmau să fie prelucrate şi a calităţii lânii, 
lucru determinat de importul unor rase romane, care au înlocuit pe cele dacice sau 
chiar au dus la modificarea morfologică a unor specii noi1252. 

Condiţiile de mediu, existenţa păşunilor, a surselor de sare, toate la un loc, 
alături de posibilitatea de deplasare a turmelor prin transhumanţă în interiorul unei 
provincii sau dimpotrivă în afara ei spre alte provincii limitrofe, au contribuit în 
mod decisiv la crearea unei activităţii de creştere a vitelor în sectorul Dunării de os. 
                                                 

1246 Benea 2010 c, p. 45–74. 
1247 von Petri ovits 1979, p. 220–221. 
1248 Gudea 2008, 88–90. 
1249 Gudea 2005, p. 211–263. 
1250 Gudea 2008, p. 95–97. 
1251 Gudea 2007, passim. 
1252 Gudea 2008, p. 97. 
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Ea nu este diferită de cea din provinciile vestice ale Imperiului precum Italia, 
allia, ispania etc. Consumul de carne în provincia Dacia s a bazat pe resursele 

interne, ca, de altfel, şi obligaţiile plătite către Stat s au făcut având la bază 
păşunile bogate cu turmele în mişcare după nevoile proprii, dar sub atentul control 
al fiscului imperial.  

Cât de rentabilă a fost această activitate? 
Probabil că în acest sens sunt relevante inscripţiile care menţionează existenţa 

la Apulum al unui colegiu al centonarilor1253, al meşteşugarilor care produceau 
postavuri. Acest colegiu apare ca fiind cel mai bine situat din punct de vedere material 
faţă de toate celelalte cunoscute la Apulum. Se pare, că multe familii din elita 
aristocraţiei municipale din Apulum îşi au sursa principală de venit în turmele de 
vite pe care le posedă. Chiar dacă epigrafic nu sunt încă informaţii directe în acest 
sens, anumite inscripţii se leagă prin prelucrarea materiei prime, l na, de această 
ocupaţie. Materialul epigrafic existent menţionează chiar doi patroni ai acestui 
colegiu în persoana lui P  eliu  eniali  şi P  eliu  Strenuu , personaje bogate 
cu rang de cavaleri din Apulum1254. La aceasta trebuie să se fi adăugat şi o altă 
ocupaţie, cea a cojocăritului despre care din păcate, nu deţinem informaţii până 
acum. Ovinele şi caprinele alături de bovine, au asigurat astfel în bună măsură 
nevoile de îmbrăcăminte şi încălţăminte ale populaţiei, fie ea militară sau civilă din 
Dacia romană.  

A ri lt ra n s vest l Da iei o ane  ntre es o eriri ar eolo i e i 
oten ial e ono i . Prin produsele sale agricole sau animaliere, Dacia a asigurat 

baza economică pentru subzistenţa populaţiei provinciale, dar şi aprovizionarea 
Italiei şi a altor provincii începând cu secolul al III lea.  

Sectorul de sud vest al Daciei, cuprinde mai ales o zonă deluroasă mai puţin 
favorabilă unei agriculturi de mare anvergură. Ea a putut asigura nevoile locale ale 
comunităţilor, dar fără a însemna ceva pe piaţa de export. În schimb, credem că 
creşterea animalelor a putut satisface nevoile plăţilor provinciei către Statul Roman 
şi a putut oferi şi o bază importantă pentru schimb. Cele două filiale ale unor 
con uctore , la Tibiscum şi Micia sunt elocvente în acest sens, dovedind un control 
direct asupra acestei ocupaţii. Dalboşeţ şi, poate, Lăpuşnicel puteau fi sediile unor 
domenii imperiale ( alti) sau chiar reşedinţele unor mari senatori, pentru care până 
acum nu avem indicii epigrafice, cum presupune I. Piso1255.  

Proprietatea mică şi mijlocie formează baza economiei agricole din 
provincie, care la origine are colonizarea realizată cu veterani. S ar explica astfel în 
bună măsură numărul mare de cavaleri din marile oraşe ale provinciei precum 

lpia Traiana (17), Apulum (17)1256, deşi senator este menţionat doar P  eliu  
emellu  de la Apulum1257. 

                                                 
1253 IDR, III, 5, 425, 440, 443, 483. 
1254 IDR, III, 5, 440, 443. 
1255 Piso 1995, p. 439. 
1256 Piso 1995, p. 440. 
1257 CIL, III, 1006; Piso 1995, p. 443. 
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1246 Benea 2010 c, p. 45–74. 
1247 von Petri ovits 1979, p. 220–221. 
1248 Gudea 2008, 88–90. 
1249 Gudea 2005, p. 211–263. 
1250 Gudea 2008, p. 95–97. 
1251 Gudea 2007, passim. 
1252 Gudea 2008, p. 97. 
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1253 IDR, III, 5, 425, 440, 443, 483. 
1254 IDR, III, 5, 440, 443. 
1255 Piso 1995, p. 439. 
1256 Piso 1995, p. 440. 
1257 CIL, III, 1006; Piso 1995, p. 443. 
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Din secolul III, introducerea impozitului în natură de annona militaris  prin 
care armata îşi procură totul de la populaţie, va avea urmări previzibile în sărăcirea 
populaţiei agricole din toate provinciile Imperiului.  

Obligaţiile în natură sunt date de aşezările locale indigene şi cele de colonişti. 
Obligaţiile fermelor de tip villa rustica nici unde nu sunt precizate. Pentru că, de 
obicei, vilele din Dacia aparţin unor elemente implicate direct în aşezările de tip 
vicus militar sau în oraş, elemente care formează cum bine a remarcat I. Piso, aceea 
aristocraţie municipală care se ocupă de negoţ. 

 

În tot arealul s-au descoperit unelte agricole din fier asociate mai ales cu 
unelte de dulgherie (rindea, sfredele, dălţi de diferite tipuri, topoare etc.) şi sunt 
cele mai numeroase artefacte cunoscute până acum pe teritoriul Daciei Romane, 
ceea ce sugerează prelucrarea lemnului în mediul rural, în general pentru ridicarea 
gospodăriilor şi alte lucrări1258. ste ocupaţia meşteşugărească cea mai cunoscută 
din mediul rural după cea de fierar care, trebuie să recunoaştem este puţin 
documentată arheologic, deşi era indispensabilă. La acestea se adaugă ocupaţiile 
casnice precum ţesutul, torsul identificate prin mici accesorii alături de prelucrarea 
osului, cornului etc. 

.

În Munţii Banatului putem distinge mai multe zone metalifere grupate după 
cum urmează: zona Reşiţa (Munţii Semenic), Bocşa – Ocna de Fier – Dognecea, 
Oraviţa – Sasca – Moldova Nouă (Munţii Locvei), Ruşchiţa (Munţii Poiana Ruscă), 
Bozovici. onele erau bogate în ier, metale neferoase precum cupru  plum  argint,  
în cantitate mai mică aur etc. 

Resursele minerale din Banat au atras de timpuriu atenţia romanilor. Cum era 
şi firesc imediat după formarea Daciei, exploatările miniere au intrat sub administrarea 
romană pentru organizare şi administrare. Nu avem nici un fel de indiciu asupra 
modului de exploatare a minereurilor în epoca pre-romană.  

Cui au aparţinut asemenea exploatări, regalitatea dacic  era singura care 
dispunea de astfel de zăcăminte sau şi alte elemente ale aristocraţiei dispuneau de 
astfel de bunuri  Aceste probleme nu îşi găsesc încă rezolvarea, arheologic infor-
maţiile lipsesc, deşi trebuie să presupunem că probabil în secolul I p. Chr., dacii 
cunoşteau exploatarea minereurilor prin galerii. Nu deţinem până acum informaţii 
concludente asupra modului de exploatare dacică în bună măsură datorită suprapunerii, 
probabil, a exploatărilor romane peste cele dacice anterioare, neexistând alte elemente 
de comparaţie. De altfel, în acest moment nu putem spune prea multe lucruri 
                                                 

1258 Benea 2008 c, p. 69–73. 
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despre galeriile miniere din Dacia, cu excepţia celor de la Alburnus Maior şi în 
mică măsură de la Moldova Nouă. Instalaţiile de reducere a minereului de fier, mai 
ales cele din Munţii Şurianu dovedesc exploatarea resurselor minerale în adâncime. 

Recensământul teritoriului (centuriatio) şi al populaţiei găsite în provincie au 
avut loc în primii ani după cucerirea Daciei, în anii 106/107, fiecare lot de pământ 
fiind integrat destinaţiei sale. În acest context, formarea unui district minier a urmat 
aceeaşi procedură. Despre posibilitatea organizării unui district minier în sud vestul 
Daciei putem doar să presupunem, în principal datorită resurselor minerale bogate 
existente şi, apoi, a nevoilor imediate datorate urmărilor războaielor care au implicat o 
cantitate mare de metal pentru arme, echipament de tot felul etc. 

Aşa s ar explica prezenţa, destul de repede în primii ani, a unor detaşamente 
din legiunea IIII a lavia în zonele miniere din Banat. Primele ştampile ale legiunii 
a IIII a lavia elix în mediul civil, care provin din Banat au fost descoperite la 
Rudăria (Eftimie Murgu) şi Bocşa Română1259. Nu deţinem în acest moment prea 
multe informaţii privind modul de organizare. De aceea, ne am propus reanalizarea 
întregului material epigrafic şi arheologic cunoscut care a condus la concluzia 
existenţei în această zonă a unui district minier1260.  

Spre deosebire de zona Munţilor Apuseni unde la exploatările aurifere de la 
Alburnus Maior informaţiile sunt concludente, nu deţinem informaţii privind existenţa 
unor districte miniere1261. 

Certă din punct de vedere epigrafic este existenţa unui district minier al 
exploatării aurului aproximativ între râurile Mureş şi Arieş, fiind denumit în termeni 
moderni Cadrilaterul aurifer transilvan1262. Sediul central al districtului minier a 
fost la Ampelum. În acest areal sunt documentate mai multe elemente de populaţie 
colonizată, în primul rând greci şi orientali, illiro dalmatini (pirustae  baridustae  
sardeates  maniates etc.) şi, mai nou, se pare şi traci1263. Administrarea districtului 
minier s a aflat în timpul împăratului Traian sub conducerea unor sclavi imperiali. 

lterior, informaţiile epigrafice menţionează câţiva liberţi cu calitatea de procuratores. 
Din timpul împăraţilor adrian Antoninus Pius la conducerea exploatărilor aurifere 
sunt numiţi procuratores Aurariarum de rang e uestru1264.  

În orice caz, importanţa liberţilor ca personal tehnic este mare în structura 
socială a districtului minier. În alte domenii ale mineritului, informaţiile despre 
Dacia sunt deocamdată lacunare. Şi totuşi, credem că se pot evidenţia mai multe 
zone având caracterul de district minier. 
                                                 

1259 Benea 1983, cu bibliografia până la acea dată. 
1260 Benea 2008 c, p. 24. 
1261 Literatura de specialitate românească a analizat puţin problematica mineritului sub aspectul 

organizării şi cu atât mai puţin cea a districtelor miniere. Organizarea exploatărilor miniere din Dacia 
a format obiectul unei părţi din lucrarea de sinteză a lui V. Wollmann, care cu acribia recunoscută a 
analizat şi interpretat corect întreaga bază informaţională cunoscută până la nivelul anului 1996, dată 
la care s au adunat prea puţine informaţii noi epigrafice, dar destul de importante descoperiri 
arheologice (Wollmann 1996). O serie de cercetări noi au apărut mai ales, prin studierea necropolelor 
de la Alburnus Maior. 

1262 Wollmann 1996, p. 83. 
1263 Wollmann 1996, p. 159–171.  
1264 Macrea 1969, p. 298–302; Wollmann 1996, p. 232–233. 
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Din secolul III, introducerea impozitului în natură de annona militaris  prin 
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.
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în cantitate mai mică aur etc. 
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de comparaţie. De altfel, în acest moment nu putem spune prea multe lucruri 
                                                 

1258 Benea 2008 c, p. 69–73. 
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despre galeriile miniere din Dacia, cu excepţia celor de la Alburnus Maior şi în 
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exploatării aurului aproximativ între râurile Mureş şi Arieş, fiind denumit în termeni 
moderni Cadrilaterul aurifer transilvan1262. Sediul central al districtului minier a 
fost la Ampelum. În acest areal sunt documentate mai multe elemente de populaţie 
colonizată, în primul rând greci şi orientali, illiro dalmatini (pirustae  baridustae  
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minier s a aflat în timpul împăratului Traian sub conducerea unor sclavi imperiali. 
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Din timpul împăraţilor adrian Antoninus Pius la conducerea exploatărilor aurifere 
sunt numiţi procuratores Aurariarum de rang e uestru1264.  

În orice caz, importanţa liberţilor ca personal tehnic este mare în structura 
socială a districtului minier. În alte domenii ale mineritului, informaţiile despre 
Dacia sunt deocamdată lacunare. Şi totuşi, credem că se pot evidenţia mai multe 
zone având caracterul de district minier. 
                                                 

1259 Benea 1983, cu bibliografia până la acea dată. 
1260 Benea 2008 c, p. 24. 
1261 Literatura de specialitate românească a analizat puţin problematica mineritului sub aspectul 

organizării şi cu atât mai puţin cea a districtelor miniere. Organizarea exploatărilor miniere din Dacia 
a format obiectul unei părţi din lucrarea de sinteză a lui V. Wollmann, care cu acribia recunoscută a 
analizat şi interpretat corect întreaga bază informaţională cunoscută până la nivelul anului 1996, dată 
la care s au adunat prea puţine informaţii noi epigrafice, dar destul de importante descoperiri 
arheologice (Wollmann 1996). O serie de cercetări noi au apărut mai ales, prin studierea necropolelor 
de la Alburnus Maior. 

1262 Wollmann 1996, p. 83. 
1263 Wollmann 1996, p. 159–171.  
1264 Macrea 1969, p. 298–302; Wollmann 1996, p. 232–233. 
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Astfel, pe baza analizei materialului epigrafic existent, dar şi a unor descoperiri 
arheologice propunem următoarele districte miniere, alături de cel aurifer, în 
provincia Dacia: 

1. În ordinea importanţei, teritoriul aflat la sud de Mureş, înspre Munţii 
Poiana Ruscă, cuprinzând Teliucu Inferior, Cinciş, Ghelari, Ruda, Alun etc., care la 
nord-vest putea include şi Micia, iar spre sud, Tincova şi Criciova cunoscute pentru 
exploatările de fier, formează un . Două sunt elementele 
care definesc posibilitatea de identificare şi anume inscripţia de a cunoscută în 
literatura de specialitate, descoperită la Teliucu, care menţionează în timpul lui 
Caracalla doi conductores ferrariarum cu numele: Gaius Gaurius Gaurianus, preot 
la Apulum, şi Flavius Soterius augustal, la Ulpia Traiana1265. Probabil că sediul 
acestui district minier de ferrum Daciae se afla la Teliucu Inferior. Prezenţa, doar 
la începutul secolului al III-lea, a unor arendaşi al acestor mine de pe întreg teritoriul 
provinciei îngreunează înţelegerea pe deplin a statutului lor în cursul epocii pre-
cedente, dar aceasta poate fi şi o carenţă de informaţie temporară. 

2.  aflat în partea central-nordică a 
Daciei romane cu centrele de la Domneşti, ucu, Co ocna, otaissa, alinae şi 
probabil în estul provinciei la Mărtiniş, Sânpaul, Ioneşti1266. Sediul districtului ar fi 
la Apulum, udecând după descoperirile epigrafice cunoscute. 

. ar forma un 1267. Cuprinde 
două zone mari cu resurse minerale bogate. Prima este grupată în urul localităţilor 
de azi Bocşa1268, Ocna de Fier1269, Berzovia1270, ftimie Murgu1271, poate şi 
Dognecea, pentru care nu există încă dovezi epigrafice concludente.  

Un loc distinct îl are aici toponimul Centum utea identificat de literatura de 
specialitate la Surducu Mare1272. Întrucât localitatea antică apare pe traseul liniei 
defensive de castre de la Lederata–Tibiscum, reprezentată pe Tabula Peutingeriana, 
acest lucru a determinat amplasarea acestui centru militar cu toponim minier, la 
Surducu Mare. 

V. ollmann a avansat ipoteza că toponimul s-ar cuveni să fie atribuit 
aşezării de la Moldova Nouă, unde apar urme evidente, dense de exploatare minieră. 
Toponimul apare menţionat târziu pe Tabula Peutingeriana, fiind posibilă eroarea 
între cele două centre. Moldova Nouă, fiind apropiată de Dunăre, este la o distanţă 
apreciabilă de linia de castre amintită. Ipoteza este interesantă şi credem în această 
                                                 

1265 Benea 2008 c, p. 16–17 cu bibliografia. 
1266 Vezi Benea 2007 c, p. 91–114. 
1267 Benea 2008 c, p. 22–23. 
1268 Tudor 1968, p. 61–64. 
1269 Petolescu 2005, nr. 182.  
1270 IDR, III, 1, 113; Petolescu 2005, nr. 177. 
1271 Petolescu 2005, nr. 181.  
1272 IDR, III,1, p. 133–134. ollmann presupune că acest toponim s-ar potrivi mult mai bine 

centrului minier de la Moldova Nouă decât identificării propuse de la Surducu Mare pe linia 
defensivă cunoscută, unde nu sunt cunoscute astfel de exploatări miniere. 
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posibilitate1273. În acelaşi timp, este cu putinţă ca şi unul din centrele de la Bocşa 
sau Ocna de ier mai apropiate de zona în discuţie, să fi avut acest toponim în 
antichitate. 

A doua zonă este concentrată în partea de sud a Banatului, la Moldova Nouă 
(fier, argint, plumb)1274, Sasca Montană (cupru, plumb, fier, aur), Ciclova Română 
(fier). Cele mai importante descoperiri provin de la Moldova Nouă, din punctul 
Ogaşul Băieşului1275. 

Pe teritoriul localităţii, cu mult timp în urmă, a fost descoperită o piatra funerară 
ridicată de iperas Timostrati, un sclav cu funcţia de dispensator vi arius1276, 
indiciu clar al existenţei unui birou al administraţiei miniere în această localitate.  

În ce măsură districtul minier forma doar o singură unitate, sau existau două 
asemenea unităţi administrative separate între ele, este greu de precizat în acest 
stadiu al cercetărilor. În acest district, dominantă a fost extracţia fierului, argintului, 
plumbului şi a cuprului. Identificarea sediului acestui district la Moldova Nouă este 
singura posibilă în acest moment. 

Districtele miniere erau scoase de sub jurisdicţia provincială. Administrarea 
lor atât din punctul de vedere al exploatărilor, cât şi aşezărilor depindea direct de 
procuratorul desemnat. Ele se aflau în subordinea fiscului imperial. Informaţiile 
epigrafice lipsesc în acest sens. Districtul minier al cărui sediu îl presupunem la 
Moldova Nouă este singurul despre care deţinem o informaţie epigrafică clară. 
Pentru aceasta pledează şi alte două lucruri în principal şi anume descoperirea la 
Moldova Nouă, în locul numit Ogaşul Băieşului, a două ştampile fragmentare ale 
legiunii a VII Claudia, care sugerează în chip evident aducerea unui detaşament din 
provincia sud dunăreană Moesia Superior. Aşa cum am demonstrat cu câtva timp 
în urmă într o altă lucrare, prezenţa unor efective militare din altă provincie este 
determinată de anumite dificultăţi de natură militară existente în apropierea celor 
două provincii Dacia şi Moesia Superior. n astfel de moment are loc în timpul 
celor două atacuri ale dacilor liberi asupra Daciei din anii 144 şi 155/1571277, iar 
după aceea în vremea războaielor marcomanice. ără a se cunoaşte contextul 
descoperirii, tot de la Moldova Nouă provine o ştampilă a unităţii Cohors III 

elmatarum (sub forma CO . III D sau CO . III. DEL)1278. Această unitate avea 
sediul de garnizoana în castrul de la Mehadia, în apropiere de Dierna. Venirea ei în 
                                                 

1273 Benea 2008 c, p. 17. 
1274 Bozu 2011, p. 199–201. 
1275 Bozu 1996, a, p. 77–78. 
1276 IDR, III, 1, 26  is  M anibus  . Ael. Aelian us  vix. ann. III.  d. XXX. iper as  

Timostrati disp.  vi .et.Ael. pic. parentes filio  bene. Mereti  fecerunt. Inscripţia este ridicată fiului 
P. Ael. Aelianus de către părintii Piperas, cu calitatea de dispensator vi arius şi mama Aelia 
Epictesis. Surprinzător este faptul că dacă Pipera este sclav, soţia sa deţine cet enia roman  lucru 
evidenţiat de gentiliciul de Aelius primit de la adrianus de către familia sa. Aşa se explică de fapt, 
de ce fiul apare la o vârsta fragedă având tria nomina şi mai ales luând numele mamei. Acest indiciu 
oferă o altă bază de discuţie asupra condiţiei materiale al lui Piperas şi nu numai. 

1277 Benea 2009, p. 65–80. 
1278 IDR, III, 1, 28 vezi discuţia la Benea 2008 c, p. 22–23. 
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1265 Benea 2008 c, p. 16–17 cu bibliografia. 
1266 Vezi Benea 2007 c, p. 91–114. 
1267 Benea 2008 c, p. 22–23. 
1268 Tudor 1968, p. 61–64. 
1269 Petolescu 2005, nr. 182.  
1270 IDR, III, 1, 113; Petolescu 2005, nr. 177. 
1271 Petolescu 2005, nr. 181.  
1272 IDR, III,1, p. 133–134. ollmann presupune că acest toponim s-ar potrivi mult mai bine 
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posibilitate1273. În acelaşi timp, este cu putinţă ca şi unul din centrele de la Bocşa 
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descoperirii, tot de la Moldova Nouă provine o ştampilă a unităţii Cohors III 
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1273 Benea 2008 c, p. 17. 
1274 Bozu 2011, p. 199–201. 
1275 Bozu 1996, a, p. 77–78. 
1276 IDR, III, 1, 26  is  M anibus  . Ael. Aelian us  vix. ann. III.  d. XXX. iper as  

Timostrati disp.  vi .et.Ael. pic. parentes filio  bene. Mereti  fecerunt. Inscripţia este ridicată fiului 
P. Ael. Aelianus de către părintii Piperas, cu calitatea de dispensator vi arius şi mama Aelia 
Epictesis. Surprinzător este faptul că dacă Pipera este sclav, soţia sa deţine cet enia roman  lucru 
evidenţiat de gentiliciul de Aelius primit de la adrianus de către familia sa. Aşa se explică de fapt, 
de ce fiul apare la o vârsta fragedă având tria nomina şi mai ales luând numele mamei. Acest indiciu 
oferă o altă bază de discuţie asupra condiţiei materiale al lui Piperas şi nu numai. 

1277 Benea 2009, p. 65–80. 
1278 IDR, III, 1, 28 vezi discuţia la Benea 2008 c, p. 22–23. 
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sud-vestul Daciei trebuie să fi avut loc spre sfârşitul domniei lui Hadrian, ceea ce 
face posibilă aducerea unui detaşament pentru paza minelor, cândva în cursul 
secolelor II–III. 

Tot din descoperiri mai vechi provine o a două ştampilă militară. Scrisă de la 
dreapta la stânga, are literele NCR, fiind identificată cu umerus Germanicianorum 
sau Germanorum (...) unitate auxiliară neregulată, cu sediul la Orăştioara de 
Sus1279. Probabil, ultima literă a ştampilei să reprezinte un toponim, lucru tipic 
pentru unele unităţi de tip numerii din Dacia (vezi palmyreni, mauri). Prezenţa 
acestei ştampile susţine existenţa la un moment dat a unui detaşament din numerus-ul 
de la Orăştioara de Sus pentru paza exploatărilor miniere. Nu avem alte indicii care 
să confirme această presupunere. tampilele unităţii în castrul de la Orăştioara sunt 
diferite de cea descoperită la Moldova Noua sub forma umerus . G ermnanici
anorum .  ploratorum) sau  umerus  G  manicianorum 1280, ceea ce lasă 
totuşi loc supoziţiei în această atribuire. 

În anul 1989, pe panta dealului Floricica din valea Apele Albe a fost descoperită 
de minierul Ciutari Nicolae din Moldova Nouă o galerie romană1281. Accesul în 
această galerie era surpat în pantă de 35–40 . Lungimea galeriei păstrată şi explorată 
era de 22 m. Pereţii galeriei neteziţi cu dalta, înălţimea galeriei era de 1,70, lăţimea 
la bază era 1,20–1,30 m, iar în tavanul cca. 80 cm. Galeria avea un duct des-
cendent, după 8 m făcea o deviere spre stânga de unde, după 2,00 m se intra într-o 
suprafaţă mare de 10  3,00 m. În aceasta zonă la nivelul peretelui s-au descoperit 
trei nişe mici pentru lămpi dispuse la diferite înălţimi1282. 

O descriere apropiată a fost făcută un inginer G. Bene asupra unei galerii 
descoperită pe panta muntelui numit „Cleanţul Baronului”, în locul numit C nepi te 
alături de mai multe puţuri verticale de mină considerate romane1283. Descoperirea 
a fost făcută la sfârşitul secolului al I -lea. După descrierea corectă prezentată de 
ing. Bene, galeria este romană. 

V. ollmann analizând un document cartografic austriac mai vechi, din anul 
1771, descoperă informaţia asupra existenţei la Moldova Nouă a „ unei galerii 
antice de peste 40 de stân eni şi o reţea subterană de exploatări antice, la care se 
adaugă circa 100 de puţuri de suprafaţă 1284. 

În conclu ie, exploatările antice de la Moldova Nouă asigurau necesarul de 
fier, cupru, argint etc. având o mare importanţă în ponderea economiei provinciei 
Dacia. 

Privind aşezarea de mineri de la Moldova Nouă în acest moment nu deţinem 
informaţii arheologice. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi la Alburnus Maior. Posibil 
                                                 

1279 IDR, III, 1, 28. 
1280 Petolescu 2002, nr. 66. 
1281 Bozu 2009, p. 155; text identic în Bozu 2010, p. 199 s .  
1282 Bozu 2009, p. 155–156. 
1283 ollmann 1979, p. 307–310, cu bibliografia; Bozu 2009, p. 153–155. reproduce întregul 

text tradus fără alte comentarii. 
1284 ollmann 1979, p. 307–310. 
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ca aşezările civile romane să se afle sub actualele localităţi moderne şi în acest caz, 
poate, prin hazardul descoperirilor se va putea ajunge la ele. Cele două morminte în 
sarcofage zidite din cărămidă provenind de la aşezarea de minieri din Moldova 

ouă au fost cercetate cu mult timp în urmă, de către . Bozu. Ele pot aparţine şi 
unei ferme rurale nu neapărat unei aşezări1285. 

Un loc distinct în acest district îl au exploatările de minereu de fier. Importante 
exploatări antice au fost semnalate prin câteva descoperiri la c a a   
(jud. Caraş-Severin), în locul numit rac c a r , unde au fost identificate 
puţuri de mină cu anumite obiecte romane cum ar fi opaiţe, drugi din fier, sape, 
ciocane, icuri depozitate în galerii1286.  aşezare a minierilor nu este încă documentată 
arheologic. 

c a (jud. Caraş-Severin) în mai multe locuri au fost descoperite puţuri 
de exploatare a minereurilor de fier, cupru etc. u este identificată până în prezent 
o aşezare a minerilor. 

ic va  (jud. Caras-Severin) urme de exploatare antică, la fel la 
a ca a , localitate aflată în imediata apropiere1287. 

d va  (jud. Caraş-Severin) în locul numit Baron Drachenfels  în 
anul 1986 a fost identificată o galerie romană de exploatare a fierului şi tot aici în 
apropiere în locul numit a i i a fost dezvelită o clădire cu încăperi-
atelier aparţinând administraţiei miniere1288. . Bozu a identificat mai multe cuptoare 
rotunde de reducere a minereului din fier. 

etal r ia ier l i1289. n istri t l inier o le  cum l-am denumit, 
exploatarea fierului a deţinut un loc important faţă de toate celelalte exploataţii din 
provincie alături de cele de la Teliucu. Cel mai important centru miner cunoscut 
până acum este la Moldova ouă. După cum menţionam, la a i i , 
aflat destul de aproape de a r ci r , la cca. 6 km spre nord la ieşire din 
oraşul Moldova ouă înspre raviţa, au fost identificate, în anul 1985, mai multe 
construcţii antice. Pe teren au fost semnalate 5 clădiri, din care trei erau complet 
distruse, iar din a patra se păstra parţial doar un zid, la momentul intervenţiei 
Muzeului din Reşiţa1290. 

Ultima clădire a fost complet dezvelită, în anii 1986–19871291. Clădirea de 
dimensiuni impresionante 19  9,70 m, se încadrează în categoria caselor de tip 
Streifenhaus. Destinaţia edificiului pare să fie totuşi aceea a unei clădiri cu 
întrebuinţări multiple, atât cu ateliere ( ), dar şi cu caracter privat de locuinţă. 
Clădirea avea 8 încăperi din care două înzestrate cu încălzire ( ca ); alte  
4 încăperi, care au fost atribuite pe baza inventarului (format din creuzete ( ) 
                                                 

1285 Bozu 2009, p. 156–158. 
1286 Tudor 1968, p. 62 cu bibliografia mai veche. 
1287 Tudor 1968, p. 62. 
1288 Vezi nota 163 a acestui capitol; ollmann 1996, p. 234–238; Benea 2008 c, p. 23. 
1289 Am preluat întregul subcapitol redactat de noi în anul 2008 având în vedere faptul că nu  

s-au constatat alte descoperiri noi care să modifice informaţia documentară existentă. 
1290 Mai recent Bozu 2009, p. 152–157; Bozu 2010 p. 199 s . 
1291 Bozu 1990, p. 217–219; Bozu 1996, p.76–78. 
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1279 IDR, III, 1, 28. 
1280 Petolescu 2002, nr. 66. 
1281 Bozu 2009, p. 155; text identic în Bozu 2010, p. 199 s .  
1282 Bozu 2009, p. 155–156. 
1283 ollmann 1979, p. 307–310, cu bibliografia; Bozu 2009, p. 153–155. reproduce întregul 

text tradus fără alte comentarii. 
1284 ollmann 1979, p. 307–310. 
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1285 Bozu 2009, p. 156–158. 
1286 Tudor 1968, p. 62 cu bibliografia mai veche. 
1287 Tudor 1968, p. 62. 
1288 Vezi nota 163 a acestui capitol; ollmann 1996, p. 234–238; Benea 2008 c, p. 23. 
1289 Am preluat întregul subcapitol redactat de noi în anul 2008 având în vedere faptul că nu  

s-au constatat alte descoperiri noi care să modifice informaţia documentară existentă. 
1290 Mai recent Bozu 2009, p. 152–157; Bozu 2010 p. 199 s . 
1291 Bozu 1990, p. 217–219; Bozu 1996, p.76–78. 
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realizate din ceramica) cu zgură şi metal topit de argint, cupru unor amena ări 
meşteşugăreşti. În alte 3 încăperi s-au descoperit reziduuri de metal topit din 
fier1292. La marginea Ogaşului au fost descoperite, la cca. 50 de m depărtare, mai 
multe cuptoare rotunde de redus minereu1293. Se mai menţionează prezenţa unor 
turte de metal fără alte precizări privind metalul, din care erau executate. 

Avem de a face cu o oficină de reducere a unor minereuri în vederea obţinerii 
metalului. Deocamdată, este singura localitate în care se constată amena ări 
speciale cu caracter metalurgic. Publicarea nu este îndea uns de clară. Nu apare clar 
dacă este vorba de reducerea minereului de fier, plumb cupru sau alte metale1294. 
Modul de amplasare a construcţiilor la oarecare distanţă una de cealaltă ar putea 
sugera poate centrul unei e ploat ri miniere. Susţinem acest lucru din două puncte 
de vedere, în primul rând în imediata apropiere au fost descoperite puţuri miniere, 
iar în al doilea rând descoperirea a două tegule fragmentare ştampilate ale legiunii 
a VII-a Claudia susţine caracterul oficial al construcţiei. 

 

De o cu totul altă factură sunt descoperirile constatate în aşezările rurale, 
unde metalurgia fierului avea loc în instalaţii de ardere de formă rotundă şi de mici 
dimensiuni ce amintesc de epoca La T ne. Asemenea descoperiri sunt de dată mai 
târzie şi se apropie de secolele III–IV. Alte urme reducere a minereului de fier nu 
se cunosc în apropierea centrelor de exploatare miniere din acest district. În 
schimb, pe teritoriul mai multor aşezări rurale în zona centrală a Banatului au fost 
descoperite instalaţii mici rotunde de reducere a minereului de fier. 

. Primele descoperiri au apărut la , la sud-est de sat pe un areal mare 
cuprins între locurile numite: Giuri Can Munteanu r gulescu gurile Mari

gurile Mici1295. Urme de reducere a minereului de fier erau amplasate pe o terasă 
inferioară a râului Bârzava. 

O primă descoperire semnificativă a fost un cuptor de redus minereu de fier, 
cu diametrul de 1,20 m. Pereţii executaţi din lut bătut amestecat cu pietricele ca 
degresant aveau o grosime de 25–30 cm. Vatra cuptorului era uşor albiată şi vitrifiată 
în partea inferioară. S-au descoperit fragmente de la două tuburi suflante1296. Pe 
teren s-au observat urmele a încă două instalaţii de acelaşi tip. 

 În anul 1986, în punctul Munteanu a fost descoperit un alt cuptor de reducere 
a minereului de fier păstrat pe o înălţime de 10 cm, cu un diametru exterior de 1,50 m, 
iar cel interior de cca. 1,00 m1297. Instalaţia a fost amplasată pe un strat de nisip 
peste care s-a întins un strat de lut gros de 5–7 cm ars până la vitrificare. În zona 
                                                 

1292 În anul 1989 în apropierea acestei construcţii au fost descoperite alte două clădiri similare 
din piatră de carieră şi mortar, vizibile la suprafaţa terenului având probabil aceeaşi destinaţie (cercetări 
inedite). Bozu, 1996, p.76–78. 

1293 Bozu 1990, p. 147–159. 
1294 În galeria antică identificată s-au descoperit urme de minereu de fier. 
1295 Bozu 2012, p. 156–157. 
1296 Iaroslavschi 1976, p. 231–239.  
1297 Bozu 2012, p. 156. 
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apropiată de cuptor s au recuperat cca. 145 g de fragmente de turte din fier, zgură etc. 
Totodată s au descoperit si unele anexe sub forma unei platforme şi a două gropi 
(150  30  120 cm; 250  100  150 cm) cu numeroase reziduuri de la demolarea 
pereţilor instalaţiilor de reducere a fierului. 

Datarea este apreciată de O. Bozu în secolele III–IV1298. 
2. er ovia în punctul P truene, lângă un braţ mort al râului Bârzava s a 

conturat o porţiune dintr o instalaţie de reducere a minereului de fier (cca. 60 cm), 
iar în sat în dreptul casei nr. 193, cu ocazia săpării unor şanţuri au fost dezvelite 
alte două mici cuptoare de redus minereu de fier (la unul din acestea se precizează 
dimensiunile: diametru exterior: 1,00 m, diametru interior: 0,70 m; cu pereţii 
păstraţi până la o înălţime de 0, 15 m şi o grosime de 20 cm). Datarea este atribuită 
secolelor III–IV1299. 

Analiza asupra reziduurilor metalifere efectuate de prof. E. Stoicovici ( niv. 
din Cluj), provenind de la Şoşdea, herteniş şi Berzovia, a stabilit că sursa principală 
de minereu utilizată a fost magnetitul ( e2O4) din zona Ocna de ier1300.  

3. La i e  (jud. Caraş Severin) în locul numit Dâmbul Izvor , a fost 
descoperit un cuptor rotund de redus minereu de fier1301, cu diametrul exterior de 
0,75 m, iar cel interior de 0,45 m, înălţimea păstrată de 0,85 cm. În jurul instalaţiei 
s au descoperit bucăţi de zgură, bulgări de var, cărbune, fragmente de tuburi suflante. 
O bucată de lut în formă de semi disc acoperea deschiderea gurii cuptorului. 

. Pe dealul Cioara  de la e i a a fost descoperit un alt cuptor de redus 
minereu de fier. În catalogul muzeului din Reşiţa se păstrează două tuburi suflante 
ce provin de la acest atelier1302. Informaţii despre această instalaţie nu deţinem în afara 
analizelor întreprinse de E. Stoicovici, care a stabilit că minereul pentru cele trei 
cuptoare de la Şoşdea, izeş şi Reşiţa, provine de la minele din Ocna de ier, în 
principal. 

5–12. Alte instalaţii de reducere a minereului de fier au fost constatate prin 
cercetări de teren la: er ovia (jud. Caraş Severin), în punctele: Stoicoane  şi 
Pătruene 1303, herteni  (jud. Caraş Severin), în punctele oru , ăitanu Mare , 

aton , legesant , Rovină , Ogaşul aiducilor 1304, Ili ia (jud. Caraş Severin) 
în punctul unii1305, Tople  (jud. Caraş Severin)1306, taia (jud. Timiş)1307, ab r 
(jud. Timiş)1308, Sila i  (jud. Timiş)1309, ipet (jud. Timiş)1310 etc. 

                                                 
1298 Bozu 2012, p. 158. 
1299 Bozu 2012, p. 158–159.  
1300 Stoicovici 1981, p. 174–175. 
1301 Iaroslavschi, Petrovsz y 1974, p. 147–155.  
1302 eicu 1983–1992, p. 96; Bozu 2008, nr. 514–515.  
1303 eicu 1999–2000, p. 451–469. 
1304 Bozu 1990, p. 147–159.  
1305 eicu 1987, p. 330–333.  
1306 Benea 1996, catalog, p. 295. În apropierea acestei aşezări de Mehadia a fost descoperită o 

instalaţie de reducere a minereului de fier în aşezarea civilă fiind datată în secolul IV. 
1307 Benea 1996, catalog, p. 254–258, nr. 72 (8 aşezări). 
1308 Benea 1996, catalog nr. 93.  
1309 Benea 1996, catalog, p. 287, nr. 159. Numărul aşezărilor cu urme de reducere a minereului 

de fier pe teritoriul Banatului se ridică la 78. 
1310 Benea 1996, nr. 166. 
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realizate din ceramica) cu zgură şi metal topit de argint, cupru unor amena ări 
meşteşugăreşti. În alte 3 încăperi s-au descoperit reziduuri de metal topit din 
fier1292. La marginea Ogaşului au fost descoperite, la cca. 50 de m depărtare, mai 
multe cuptoare rotunde de redus minereu1293. Se mai menţionează prezenţa unor 
turte de metal fără alte precizări privind metalul, din care erau executate. 

Avem de a face cu o oficină de reducere a unor minereuri în vederea obţinerii 
metalului. Deocamdată, este singura localitate în care se constată amena ări 
speciale cu caracter metalurgic. Publicarea nu este îndea uns de clară. Nu apare clar 
dacă este vorba de reducerea minereului de fier, plumb cupru sau alte metale1294. 
Modul de amplasare a construcţiilor la oarecare distanţă una de cealaltă ar putea 
sugera poate centrul unei e ploat ri miniere. Susţinem acest lucru din două puncte 
de vedere, în primul rând în imediata apropiere au fost descoperite puţuri miniere, 
iar în al doilea rând descoperirea a două tegule fragmentare ştampilate ale legiunii 
a VII-a Claudia susţine caracterul oficial al construcţiei. 

 

De o cu totul altă factură sunt descoperirile constatate în aşezările rurale, 
unde metalurgia fierului avea loc în instalaţii de ardere de formă rotundă şi de mici 
dimensiuni ce amintesc de epoca La T ne. Asemenea descoperiri sunt de dată mai 
târzie şi se apropie de secolele III–IV. Alte urme reducere a minereului de fier nu 
se cunosc în apropierea centrelor de exploatare miniere din acest district. În 
schimb, pe teritoriul mai multor aşezări rurale în zona centrală a Banatului au fost 
descoperite instalaţii mici rotunde de reducere a minereului de fier. 

. Primele descoperiri au apărut la , la sud-est de sat pe un areal mare 
cuprins între locurile numite: Giuri Can Munteanu r gulescu gurile Mari

gurile Mici1295. Urme de reducere a minereului de fier erau amplasate pe o terasă 
inferioară a râului Bârzava. 

O primă descoperire semnificativă a fost un cuptor de redus minereu de fier, 
cu diametrul de 1,20 m. Pereţii executaţi din lut bătut amestecat cu pietricele ca 
degresant aveau o grosime de 25–30 cm. Vatra cuptorului era uşor albiată şi vitrifiată 
în partea inferioară. S-au descoperit fragmente de la două tuburi suflante1296. Pe 
teren s-au observat urmele a încă două instalaţii de acelaşi tip. 

 În anul 1986, în punctul Munteanu a fost descoperit un alt cuptor de reducere 
a minereului de fier păstrat pe o înălţime de 10 cm, cu un diametru exterior de 1,50 m, 
iar cel interior de cca. 1,00 m1297. Instalaţia a fost amplasată pe un strat de nisip 
peste care s-a întins un strat de lut gros de 5–7 cm ars până la vitrificare. În zona 
                                                 

1292 În anul 1989 în apropierea acestei construcţii au fost descoperite alte două clădiri similare 
din piatră de carieră şi mortar, vizibile la suprafaţa terenului având probabil aceeaşi destinaţie (cercetări 
inedite). Bozu, 1996, p.76–78. 

1293 Bozu 1990, p. 147–159. 
1294 În galeria antică identificată s-au descoperit urme de minereu de fier. 
1295 Bozu 2012, p. 156–157. 
1296 Iaroslavschi 1976, p. 231–239.  
1297 Bozu 2012, p. 156. 
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apropiată de cuptor s au recuperat cca. 145 g de fragmente de turte din fier, zgură etc. 
Totodată s au descoperit si unele anexe sub forma unei platforme şi a două gropi 
(150  30  120 cm; 250  100  150 cm) cu numeroase reziduuri de la demolarea 
pereţilor instalaţiilor de reducere a fierului. 

Datarea este apreciată de O. Bozu în secolele III–IV1298. 
2. er ovia în punctul P truene, lângă un braţ mort al râului Bârzava s a 

conturat o porţiune dintr o instalaţie de reducere a minereului de fier (cca. 60 cm), 
iar în sat în dreptul casei nr. 193, cu ocazia săpării unor şanţuri au fost dezvelite 
alte două mici cuptoare de redus minereu de fier (la unul din acestea se precizează 
dimensiunile: diametru exterior: 1,00 m, diametru interior: 0,70 m; cu pereţii 
păstraţi până la o înălţime de 0, 15 m şi o grosime de 20 cm). Datarea este atribuită 
secolelor III–IV1299. 

Analiza asupra reziduurilor metalifere efectuate de prof. E. Stoicovici ( niv. 
din Cluj), provenind de la Şoşdea, herteniş şi Berzovia, a stabilit că sursa principală 
de minereu utilizată a fost magnetitul ( e2O4) din zona Ocna de ier1300.  

3. La i e  (jud. Caraş Severin) în locul numit Dâmbul Izvor , a fost 
descoperit un cuptor rotund de redus minereu de fier1301, cu diametrul exterior de 
0,75 m, iar cel interior de 0,45 m, înălţimea păstrată de 0,85 cm. În jurul instalaţiei 
s au descoperit bucăţi de zgură, bulgări de var, cărbune, fragmente de tuburi suflante. 
O bucată de lut în formă de semi disc acoperea deschiderea gurii cuptorului. 

. Pe dealul Cioara  de la e i a a fost descoperit un alt cuptor de redus 
minereu de fier. În catalogul muzeului din Reşiţa se păstrează două tuburi suflante 
ce provin de la acest atelier1302. Informaţii despre această instalaţie nu deţinem în afara 
analizelor întreprinse de E. Stoicovici, care a stabilit că minereul pentru cele trei 
cuptoare de la Şoşdea, izeş şi Reşiţa, provine de la minele din Ocna de ier, în 
principal. 

5–12. Alte instalaţii de reducere a minereului de fier au fost constatate prin 
cercetări de teren la: er ovia (jud. Caraş Severin), în punctele: Stoicoane  şi 
Pătruene 1303, herteni  (jud. Caraş Severin), în punctele oru , ăitanu Mare , 

aton , legesant , Rovină , Ogaşul aiducilor 1304, Ili ia (jud. Caraş Severin) 
în punctul unii1305, Tople  (jud. Caraş Severin)1306, taia (jud. Timiş)1307, ab r 
(jud. Timiş)1308, Sila i  (jud. Timiş)1309, ipet (jud. Timiş)1310 etc. 

                                                 
1298 Bozu 2012, p. 158. 
1299 Bozu 2012, p. 158–159.  
1300 Stoicovici 1981, p. 174–175. 
1301 Iaroslavschi, Petrovsz y 1974, p. 147–155.  
1302 eicu 1983–1992, p. 96; Bozu 2008, nr. 514–515.  
1303 eicu 1999–2000, p. 451–469. 
1304 Bozu 1990, p. 147–159.  
1305 eicu 1987, p. 330–333.  
1306 Benea 1996, catalog, p. 295. În apropierea acestei aşezări de Mehadia a fost descoperită o 

instalaţie de reducere a minereului de fier în aşezarea civilă fiind datată în secolul IV. 
1307 Benea 1996, catalog, p. 254–258, nr. 72 (8 aşezări). 
1308 Benea 1996, catalog nr. 93.  
1309 Benea 1996, catalog, p. 287, nr. 159. Numărul aşezărilor cu urme de reducere a minereului 

de fier pe teritoriul Banatului se ridică la 78. 
1310 Benea 1996, nr. 166. 
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Forma cuptoarelor descoperite până în prezent este cea tipică din epocă La 
T ne şi rămâne neschimbată până la începutul feudalismului1311. Într-un singur caz 
a fost descoperită o turtă de fier prelevată de pe vatra unui cuptor ce provenea de la 
Berzovia în greutate totală de 45 g. Dimensiunile ei erau de 47  1,5 cm. a 
reprezintă rezultatul unei şar e de metal, care s-a obţinut în instalaţia respectivă.  

O. Bozu a făcut o analiza statistică asupra unui număr de 78 de aşezări de pe 
teritoriului Banatului antic în care s-au constatat urme de reducere a minereului de 
fier1312, databile în secolele III–IV. Acest lucru evidenţiază obţinerea în mare măsură a 
metalului şi din depozitele aluvionare constatate de a lungul râurilor Bârzava, 
Pogăniş1313 etc. În acelaşi timp, argumentează procurarea metalului la nivelul 
comunităţilor locale, care îşi satisfăceau nevoile de metal prin instalaţii specifice 
care mai amintesc de acelea din epoca La T ne. 

Analiza întreprinsă în Gallia de nord şi Rhenania asupra obţinerii fierului au 
evidenţiat asemenea preocupări de producere la scară redusă a fierului în cadrul 
mediului rural şi al fermelor agricole, fenomen ce apare evident la mi locul 
secolului al III-lea1314. Acest fapt, ne conduce la ideea, că producerea fierului în 
cantităţi mici reprezintă un fenomen general în Imperiu. Prin aceasta, comunităţile 
mici îşi asigură nevoile proprii de metal feros. Astfel, el apare şi în Dacia unde cu 
excepţia descoperirii de la Criciova, datată în epoca romană, toate celelalte centre 
din Banat de la oşdea, Fizeş, Berzovia, Reşiţa, Gătaia au fost datate în secolele 
III–IV, respectiv post-romane, idee la care am aderat şi noi până la apariţia unor 
noilor informaţii arheologice din Gallia şi Renania1315.  

Într-un studiu ce tratează controlul Statului Roman asupra resurselor în epoca 
Principatului, P. Herz discută posibilitatea unor coloni de a-şi procura şi produce 
singuri fierul necesar în schimbul unei taxe plătite fiscului înaintea începerii procesului 
de producţie. Informaţia apare într-un Rescript dat de împăratul Caracalla la o 
scrisoare. La prima vedere, se poate aprecia că practica respectivă era în uzanţă, 
ceea ce denotă folosirea ei de ceva timp. Probabil că, acest errum acere se referă 
la prelucrarea unor zăcăminte de mai mică importanţă ca şi conţinut1316. S-ar putea 
ca măsurile respective să se integreze legislaţiei generale din timpul împăratului 
Septimius Severus, luate în domeniul economiei, de controlare şi centralizare a 
resurselor considerate importante pentru satisfacerea nevoilor statului. Schimbările 
care se produc în modul de desfăşurare a metalurgiei fierului la nivelul Imperiului 
Roman se resimt şi în Dacia. Nu se poate spune că se renunţă la producţia organizată a 
Statului, documentată în provincie prin cei doi conductores errariarum chiar în 
vremea lui Caracalla. Probabil că îşi face loc şi această modalitate de încura are a 
prelucrării resurselor minore de minereu feros existente pe plan local. În această 
                                                 

1311 Iaroslavschi 1976, p. 238–239.  
1312 Bozu 2012, p. 159. 
1313 Bozu 2012, p. 160. 
1314 Herz 2004, p. 28; Benea 2008 b, p. 19–21. 
1315 Herz 2004, p. 28; Benea 2008 b, p. 19–21.  
1316 Herz 2004, p. 28–30. 
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categorie trebuie incluse probabil o serie instalaţii de reducere a fierului descoperite în 
partea de est şi mai ales de sud-est a Daciei, la Sf. Gheorghe–Chilieni1317, ărman 
I, II, Prejmer I, Cristian II (de aici provine şi un tub suflant) datate în secolul IV, 
care însă probabil s-au format pe baza unor exploatări mai vechi de depozite locale 
de fier de mică valoare, cum ar fi cel de la inca Veche1318. u putem exclude nici 
descoperirile din sud-vestul Daciei. 

n  descoperirile arheologice de până acum demonstrează o producţie 
majoră de exploatare a minereului feros şi de prelucrare a lui, subordonată admi-
nistraţiei Statului Roman, lucru dovedit de paza militară asigurată în zona Criciova, 
prin detaşamente din castrul de la Tibiscum, iar la Moldova ouă prin detaşamente 
din legiunea a VII-a Claudia, cohors III Delmatarum, umerus Germanicianorum R... 

La fel ca în vestul Imperiului, predomină începând cu secolul III, descoperirile 
de centrele metalurgice mici în mediul rural. n vestul Imperiului, numărul lor 
apare masiv în cadrul unor ferme rurale de tip villae rusticae. n Dacia, dimpotrivă, 
instalaţii de reducere a minereului de fier apar în teritoriul unor aşezări de sorginte 
daco-romane locale. Asemenea centre se concentrează masiv în partea de sud-vest 
a Daciei, în apropierea centrului de exploatare minieră de la cna de ier, poate şi 
la Moldova ouă. Ele se încadrează în tipologia cuptoarelor utilizate încă în epoca 
La T ne. n unele cazuri, cuptoarele erau dispuse în şiruri (Valea Mâţii), demonstrând 
o producţie de serie, în care, însă, instalaţiile erau distruse pentru scoaterea turtei. 

bţinerea fierului pe plan local apare ca fenomen general cunoscut încă în secolul 
al III-lea şi continuă până în secolul al IV-lea. n majoritatea cazurilor, produsul 
finit obţinut au fost turtele de fier1319. u deţinem informaţii arheologice până în 
prezent privind prezenţa unor lingouri sub formă de bare din fier indiciu ferm al 
unei producţii standardizate. Prea puţine informaţii se cunosc despre sistemul de 
exploatare a altor metale cum ar fi, de pildă, metalele neferoase din Dacia Romană 
în special cupru, dar şi plumb. 

. Deşi nu este documentată prin exploatări 
miniere sau instalaţii de topire a minerului, numărul mare de ateliere constatate de 
prelucrare a bronzului, plumbului şi mai rar a argintului şi a aurului, conduc spre 
concluzia unei activităţi intense în acest sens.  

u trebuie neglijate resursele sub formă de nisipuri aurifere constatate mai 
ales în Banat la Bolvaşniţa, Borlova etc.1320. Provenienţa argintului în Dacia Romană 
trebuie să aibă la bază ca sursă zăcămintele locale din aceleaşi zone ale Munţilor 
Apuseni şi din Mun ii Banatului (Moldova ouă).  

Identificarea unor exploatări antice este mai dificilă, întrucât o caracteristică a 
resurselor aurifere din Transilvania este asocierea aurului, argintului, plumbului, 
cuprului etc., ceea ce indică faptul că metalele respective au fost exploatate 
concomitent. 
                                                 

1317 Szekel  1994, p. 298–304. 
1318 Marcu 1981, p. 196–201. 
1319 Benea 2008 c, p. 11–95. 
1320 Macrea 1969, passim. 
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Forma cuptoarelor descoperite până în prezent este cea tipică din epocă La 
T ne şi rămâne neschimbată până la începutul feudalismului1311. Într-un singur caz 
a fost descoperită o turtă de fier prelevată de pe vatra unui cuptor ce provenea de la 
Berzovia în greutate totală de 45 g. Dimensiunile ei erau de 47  1,5 cm. a 
reprezintă rezultatul unei şar e de metal, care s-a obţinut în instalaţia respectivă.  

O. Bozu a făcut o analiza statistică asupra unui număr de 78 de aşezări de pe 
teritoriului Banatului antic în care s-au constatat urme de reducere a minereului de 
fier1312, databile în secolele III–IV. Acest lucru evidenţiază obţinerea în mare măsură a 
metalului şi din depozitele aluvionare constatate de a lungul râurilor Bârzava, 
Pogăniş1313 etc. În acelaşi timp, argumentează procurarea metalului la nivelul 
comunităţilor locale, care îşi satisfăceau nevoile de metal prin instalaţii specifice 
care mai amintesc de acelea din epoca La T ne. 

Analiza întreprinsă în Gallia de nord şi Rhenania asupra obţinerii fierului au 
evidenţiat asemenea preocupări de producere la scară redusă a fierului în cadrul 
mediului rural şi al fermelor agricole, fenomen ce apare evident la mi locul 
secolului al III-lea1314. Acest fapt, ne conduce la ideea, că producerea fierului în 
cantităţi mici reprezintă un fenomen general în Imperiu. Prin aceasta, comunităţile 
mici îşi asigură nevoile proprii de metal feros. Astfel, el apare şi în Dacia unde cu 
excepţia descoperirii de la Criciova, datată în epoca romană, toate celelalte centre 
din Banat de la oşdea, Fizeş, Berzovia, Reşiţa, Gătaia au fost datate în secolele 
III–IV, respectiv post-romane, idee la care am aderat şi noi până la apariţia unor 
noilor informaţii arheologice din Gallia şi Renania1315.  

Într-un studiu ce tratează controlul Statului Roman asupra resurselor în epoca 
Principatului, P. Herz discută posibilitatea unor coloni de a-şi procura şi produce 
singuri fierul necesar în schimbul unei taxe plătite fiscului înaintea începerii procesului 
de producţie. Informaţia apare într-un Rescript dat de împăratul Caracalla la o 
scrisoare. La prima vedere, se poate aprecia că practica respectivă era în uzanţă, 
ceea ce denotă folosirea ei de ceva timp. Probabil că, acest errum acere se referă 
la prelucrarea unor zăcăminte de mai mică importanţă ca şi conţinut1316. S-ar putea 
ca măsurile respective să se integreze legislaţiei generale din timpul împăratului 
Septimius Severus, luate în domeniul economiei, de controlare şi centralizare a 
resurselor considerate importante pentru satisfacerea nevoilor statului. Schimbările 
care se produc în modul de desfăşurare a metalurgiei fierului la nivelul Imperiului 
Roman se resimt şi în Dacia. Nu se poate spune că se renunţă la producţia organizată a 
Statului, documentată în provincie prin cei doi conductores errariarum chiar în 
vremea lui Caracalla. Probabil că îşi face loc şi această modalitate de încura are a 
prelucrării resurselor minore de minereu feros existente pe plan local. În această 
                                                 

1311 Iaroslavschi 1976, p. 238–239.  
1312 Bozu 2012, p. 159. 
1313 Bozu 2012, p. 160. 
1314 Herz 2004, p. 28; Benea 2008 b, p. 19–21. 
1315 Herz 2004, p. 28; Benea 2008 b, p. 19–21.  
1316 Herz 2004, p. 28–30. 
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categorie trebuie incluse probabil o serie instalaţii de reducere a fierului descoperite în 
partea de est şi mai ales de sud-est a Daciei, la Sf. Gheorghe–Chilieni1317, ărman 
I, II, Prejmer I, Cristian II (de aici provine şi un tub suflant) datate în secolul IV, 
care însă probabil s-au format pe baza unor exploatări mai vechi de depozite locale 
de fier de mică valoare, cum ar fi cel de la inca Veche1318. u putem exclude nici 
descoperirile din sud-vestul Daciei. 
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a Daciei, în apropierea centrului de exploatare minieră de la cna de ier, poate şi 
la Moldova ouă. Ele se încadrează în tipologia cuptoarelor utilizate încă în epoca 
La T ne. n unele cazuri, cuptoarele erau dispuse în şiruri (Valea Mâţii), demonstrând 
o producţie de serie, în care, însă, instalaţiile erau distruse pentru scoaterea turtei. 
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finit obţinut au fost turtele de fier1319. u deţinem informaţii arheologice până în 
prezent privind prezenţa unor lingouri sub formă de bare din fier indiciu ferm al 
unei producţii standardizate. Prea puţine informaţii se cunosc despre sistemul de 
exploatare a altor metale cum ar fi, de pildă, metalele neferoase din Dacia Romană 
în special cupru, dar şi plumb. 

. Deşi nu este documentată prin exploatări 
miniere sau instalaţii de topire a minerului, numărul mare de ateliere constatate de 
prelucrare a bronzului, plumbului şi mai rar a argintului şi a aurului, conduc spre 
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u trebuie neglijate resursele sub formă de nisipuri aurifere constatate mai 
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Identificarea unor exploatări antice este mai dificilă, întrucât o caracteristică a 
resurselor aurifere din Transilvania este asocierea aurului, argintului, plumbului, 
cuprului etc., ceea ce indică faptul că metalele respective au fost exploatate 
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1317 Szekel  1994, p. 298–304. 
1318 Marcu 1981, p. 196–201. 
1319 Benea 2008 c, p. 11–95. 
1320 Macrea 1969, passim. 
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Separarea aurului şi argintului de celelalte metale se realiza prin cupelare sau 
prin utilizarea sulfatului de antimoniu, în procesul de separaţie obţinându-se un 
suflat de argint, care plutea deasupra argintului topit ca o spumă şi se putea îndepărtat 
uşor. Argintul se turna în lingouri şi era utilizat în atelierele de bi utier, ceea ce 
presupunea alte etape tehnologice1321. Tipare de lingouri de aur sau argint s-au 
descoperit la l ia Traiana armi g tusa (D: 16  11,5  1 cm fragment; 16  
12,5  5,5 cm)1322, Tibiscum (2 tipare incizate într-un fragment de cărămidă, cu 
dimensiunile: 19,60  1,5  1,60, respectiv: 1,50  2,50  1,5cm)1323 şi orolissum 
(fragment)1324 dovedind prezenţa aici a unor oficine care se ocupau cu reducerea 
minereurilor respective pentru obţinerea metalului şi realizarea unor lingouri de 
mici dimensiuni necesare pe piaţă. Dimensiunile reduse ale tiparelor pledează 
pentru ale identifica pentru lingourile de metal preţios (aur, argint)1325.  

Atelierele descoperite până acum în sud-vestul Daciei sunt ateliere în care se 
desfăşura, cu rare excepţii, cea de a doua etapă a procesului metalurgic şi anume 
prelucrarea sa în produse finite. le au fost descoperite atât în mediul aşezărilor de 
tip vici militares, cât şi în mediul rural sau urban. Astfel, pot fi menţionate câteva 
descoperiri importante la: 

. La Micia, în castru se presupune că au funcţionat mai multe ateliere 
militare (documentate prin creuzete şi piese în curs de prelucrare)1326.  

În vicus şi pagus, recent au fost identificate mai multe ateliere de prelucrare a 
metalului. Un atelier pentru confecţionarea fibulelor de bronz documentat relativ 
recent prin câteva piese semifinite provine din zona vicus-ului militar1327. Cercetările 
arheologice recente din anii 2003–2006, întreprinse în vicus-ul militar de la  
aduc un plus de informaţie asupra unei posibile oficine de prelucrare bronzului , cu 
un caracter complex1328. 

În anul 2005, în acest sector au fost dezvelite urmele unui cuptor de formă 
pătrată la bază, cu pereţii din cărămizi de lut nears puse pe cant; este precizată 
lăţimea de 1,50 m, cu o gura de alimentare lungă de 0,60 m şi lată de 0,50 m. În 
faţa cuptorului a fost descoperită groapa de deservire1329. Două tipare bivalve pentru 
turnarea unor piese de bronz au fost descoperite lângă cuptor1330. În arealul utilizat 
al atelierului au apărut în anul 2006 şi 3 gropi pline cu cenuşă, chirpici şi piatră, 
indiciu al unei activităţi îndelungate. Acest lucru sugerează dezafectarea, la anumite 
intervale a instalaţiei de topire şi de încălzire a metalului. Dimensiunile cuptorului 
şi mai ales baza pătrată sugerează mai de grabă o instalaţie de topire a minereului1331. 
                                                 

1321 Rustoiu 1997, p. 39. 
1322 Alicu, Cociş, Ilieş, Soroceanu, 1994, nr. 1078, 1079. 
1323 Benea, Bona 1994, p. 99. 
1324 Vezi Benea 2002, p. 31–54, cu toată bibliografia problemei. 
1325 Vezi textul integral la Benea 2008, p. 107–108. 
1326 Petculescu et alii 1986, p. 59–63. 
1327 Rădeanu, Cociş 1999–2000, p. 205–208. 
1328 Petculescu, Mitar, 2004 passim. 
1329 Petculescu, Mitar 2005. 
1330 Petculescu, Mitar 2006. 
1331 Petculescu, Mitar 2006. 

 247

În apropiere, a mai fost dezvelită o baracă de lemn cu o încăpere (cu dimensiunile 
de: 2,00  2,50 m) având în interior două gropi mici cu oase calcinate( ), unelte de 
lucru: fragmente de creuzete (unul de mari dimensiuni), un ciocan şi câteva fragmente 
de piese de echipament militar (limba de curea, aplică în formă de scut etc.)1332. 
Întreg spaţiul atelierului a avut trei mari etape de locuire, fiecare marcată de un 
nivel de distrugere masivă1333, încadrându-se în răstimpul anilor 170–250 2701334. 

Anumite elemente observate pe statuetele de bronz ce provin de la Micia 
argumentează o producţie locală de asemenea piese, cum ar fi: o statuetă repre-
zentând pe enu , descoperită în castru (I. 7,4 cm), patină cenuşiu închis, elemente 
caracteri tice pentru un pro u  ne ini at, turnare defectuoasă, schematizarea piesei, 
trăsăturile anatomice aproape de loc evidenţiate1335; statuetă Venus (I: 11,8 cm), 
turnare plină, patină distrusă prin restaurare; elemente caracteri tice pentru un 
pro u  ne ini at: turnare defectuoasă în partea inferioară a membrelor1336; statuetă 
reprezentând pe ortuna (I: 7,2 cm) turnare plină, elemente caracteri tice pentru 
un pro u  ne ini at: lipsă şlefuirea, turnare defectuoasă1337. 

. r i a a (Vărădia), din castru provine un ciocan de mici dimensiuni folosit 
de obicei, în atelierele de bijutier ( )1338.  

. i rna în oraşul antic – sectorul I, cercetat de I. inkler şi A. Bodor, au 
fost descoperite în interiorul unei construcţii din piatră dezvelită parţial, în al doilea 
nivel de locuire: fragmente de creuzete cu urme de metal, fragmente de aplici, zgură 
de metal, bare de plumb fragmentare, piese în curs de prelucrare; o foiţă de aur cu 
inscripţie cu caracter de e i io1339.  

Reluarea analizei asupra unei părţi a inventarului descoperit în atelierul de la 
Dierna, redescoperit în depozitele Muzeului de Istorie din Cluj însumează 145 de 
piese1340 din bronz şi plumb. Între descoperirile importante se cuvin amintite o 
ibul  cu genunchi, cu resortul mascat de un tub (având încă urme de bavură de la 

turnare), databilă între secolul II şi prima jumătate a secolului III. Această piesă 
alături de ace de fibule descoperite dispersat, spirale de fibule etc. sugerează existenţa 
unui atelier în care se produceau şi fibule, dar şi piese de echipament militar, 
verigi, accesorii de harnaşament cabalin, ace de cusut, cuie şi accesorii pentru 
tâmplărie din bronz1341. O serie de deşeuri din bronz, pâlnii de turnare, picături de 
bronz topit, piese în curs de prelucrare, mânere de vase, inele, fibule etc., 
argumentează existenţa unui atelier în acest loc.  

                                                 
1332 Petculescu, Mitar 2006.  
1333 Petculescu, Mitar 2006 . 
1334 Petculescu , Mitar 2007. 
1335 Marinescu, Pop 2000, nr. 62. 
1336 Marinescu, Pop 2000, nr. 112, Pl. 59. 
1337 Marinescu, Pop 2000, nr. 124. 
1338 Bozu 2008, nr. 396. 
1339 Bodor, inkler 1979, p. 141–145. 
1340 Cociş 2006, p. 111–123. 
1341 Cociş 2006, p. 112. 
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Separarea aurului şi argintului de celelalte metale se realiza prin cupelare sau 
prin utilizarea sulfatului de antimoniu, în procesul de separaţie obţinându-se un 
suflat de argint, care plutea deasupra argintului topit ca o spumă şi se putea îndepărtat 
uşor. Argintul se turna în lingouri şi era utilizat în atelierele de bi utier, ceea ce 
presupunea alte etape tehnologice1321. Tipare de lingouri de aur sau argint s-au 
descoperit la l ia Traiana armi g tusa (D: 16  11,5  1 cm fragment; 16  
12,5  5,5 cm)1322, Tibiscum (2 tipare incizate într-un fragment de cărămidă, cu 
dimensiunile: 19,60  1,5  1,60, respectiv: 1,50  2,50  1,5cm)1323 şi orolissum 
(fragment)1324 dovedind prezenţa aici a unor oficine care se ocupau cu reducerea 
minereurilor respective pentru obţinerea metalului şi realizarea unor lingouri de 
mici dimensiuni necesare pe piaţă. Dimensiunile reduse ale tiparelor pledează 
pentru ale identifica pentru lingourile de metal preţios (aur, argint)1325.  

Atelierele descoperite până acum în sud-vestul Daciei sunt ateliere în care se 
desfăşura, cu rare excepţii, cea de a doua etapă a procesului metalurgic şi anume 
prelucrarea sa în produse finite. le au fost descoperite atât în mediul aşezărilor de 
tip vici militares, cât şi în mediul rural sau urban. Astfel, pot fi menţionate câteva 
descoperiri importante la: 

. La Micia, în castru se presupune că au funcţionat mai multe ateliere 
militare (documentate prin creuzete şi piese în curs de prelucrare)1326.  

În vicus şi pagus, recent au fost identificate mai multe ateliere de prelucrare a 
metalului. Un atelier pentru confecţionarea fibulelor de bronz documentat relativ 
recent prin câteva piese semifinite provine din zona vicus-ului militar1327. Cercetările 
arheologice recente din anii 2003–2006, întreprinse în vicus-ul militar de la  
aduc un plus de informaţie asupra unei posibile oficine de prelucrare bronzului , cu 
un caracter complex1328. 

În anul 2005, în acest sector au fost dezvelite urmele unui cuptor de formă 
pătrată la bază, cu pereţii din cărămizi de lut nears puse pe cant; este precizată 
lăţimea de 1,50 m, cu o gura de alimentare lungă de 0,60 m şi lată de 0,50 m. În 
faţa cuptorului a fost descoperită groapa de deservire1329. Două tipare bivalve pentru 
turnarea unor piese de bronz au fost descoperite lângă cuptor1330. În arealul utilizat 
al atelierului au apărut în anul 2006 şi 3 gropi pline cu cenuşă, chirpici şi piatră, 
indiciu al unei activităţi îndelungate. Acest lucru sugerează dezafectarea, la anumite 
intervale a instalaţiei de topire şi de încălzire a metalului. Dimensiunile cuptorului 
şi mai ales baza pătrată sugerează mai de grabă o instalaţie de topire a minereului1331. 
                                                 

1321 Rustoiu 1997, p. 39. 
1322 Alicu, Cociş, Ilieş, Soroceanu, 1994, nr. 1078, 1079. 
1323 Benea, Bona 1994, p. 99. 
1324 Vezi Benea 2002, p. 31–54, cu toată bibliografia problemei. 
1325 Vezi textul integral la Benea 2008, p. 107–108. 
1326 Petculescu et alii 1986, p. 59–63. 
1327 Rădeanu, Cociş 1999–2000, p. 205–208. 
1328 Petculescu, Mitar, 2004 passim. 
1329 Petculescu, Mitar 2005. 
1330 Petculescu, Mitar 2006. 
1331 Petculescu, Mitar 2006. 
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În apropiere, a mai fost dezvelită o baracă de lemn cu o încăpere (cu dimensiunile 
de: 2,00  2,50 m) având în interior două gropi mici cu oase calcinate( ), unelte de 
lucru: fragmente de creuzete (unul de mari dimensiuni), un ciocan şi câteva fragmente 
de piese de echipament militar (limba de curea, aplică în formă de scut etc.)1332. 
Întreg spaţiul atelierului a avut trei mari etape de locuire, fiecare marcată de un 
nivel de distrugere masivă1333, încadrându-se în răstimpul anilor 170–250 2701334. 

Anumite elemente observate pe statuetele de bronz ce provin de la Micia 
argumentează o producţie locală de asemenea piese, cum ar fi: o statuetă repre-
zentând pe enu , descoperită în castru (I. 7,4 cm), patină cenuşiu închis, elemente 
caracteri tice pentru un pro u  ne ini at, turnare defectuoasă, schematizarea piesei, 
trăsăturile anatomice aproape de loc evidenţiate1335; statuetă Venus (I: 11,8 cm), 
turnare plină, patină distrusă prin restaurare; elemente caracteri tice pentru un 
pro u  ne ini at: turnare defectuoasă în partea inferioară a membrelor1336; statuetă 
reprezentând pe ortuna (I: 7,2 cm) turnare plină, elemente caracteri tice pentru 
un pro u  ne ini at: lipsă şlefuirea, turnare defectuoasă1337. 

. r i a a (Vărădia), din castru provine un ciocan de mici dimensiuni folosit 
de obicei, în atelierele de bijutier ( )1338.  

. i rna în oraşul antic – sectorul I, cercetat de I. inkler şi A. Bodor, au 
fost descoperite în interiorul unei construcţii din piatră dezvelită parţial, în al doilea 
nivel de locuire: fragmente de creuzete cu urme de metal, fragmente de aplici, zgură 
de metal, bare de plumb fragmentare, piese în curs de prelucrare; o foiţă de aur cu 
inscripţie cu caracter de e i io1339.  

Reluarea analizei asupra unei părţi a inventarului descoperit în atelierul de la 
Dierna, redescoperit în depozitele Muzeului de Istorie din Cluj însumează 145 de 
piese1340 din bronz şi plumb. Între descoperirile importante se cuvin amintite o 
ibul  cu genunchi, cu resortul mascat de un tub (având încă urme de bavură de la 

turnare), databilă între secolul II şi prima jumătate a secolului III. Această piesă 
alături de ace de fibule descoperite dispersat, spirale de fibule etc. sugerează existenţa 
unui atelier în care se produceau şi fibule, dar şi piese de echipament militar, 
verigi, accesorii de harnaşament cabalin, ace de cusut, cuie şi accesorii pentru 
tâmplărie din bronz1341. O serie de deşeuri din bronz, pâlnii de turnare, picături de 
bronz topit, piese în curs de prelucrare, mânere de vase, inele, fibule etc., 
argumentează existenţa unui atelier în acest loc.  

                                                 
1332 Petculescu, Mitar 2006.  
1333 Petculescu, Mitar 2006 . 
1334 Petculescu , Mitar 2007. 
1335 Marinescu, Pop 2000, nr. 62. 
1336 Marinescu, Pop 2000, nr. 112, Pl. 59. 
1337 Marinescu, Pop 2000, nr. 124. 
1338 Bozu 2008, nr. 396. 
1339 Bodor, inkler 1979, p. 141–145. 
1340 Cociş 2006, p. 111–123. 
1341 Cociş 2006, p. 112. 



 248

De un interes aparte este o foiţă de aur cu caracter de de i io (D:7, 1  2,4 cm) cu 
inscripţia în latină cursivă alături de alte semne grafice cu următorul text: D MON 
IM(m)VNITAT  / T  AGIT (T) A LI- FIR-/M  ST (T) SVPRA CAPVT/IVLIA  
SVRILLA  (fig. ). 

Monedele descoperite în clădirea parţial dezvelită sunt din timpul lui Septimius 
Severus (2), Caracalla (2), Heliogabal (1), Severus Alexander (2)1342, care, alături 
de fibulele descoperite, asigură o datare corespunzătoare în timpul dinastiei Severilor. 

Noile redescoperiri de piese din inventar transformă atelierul de la Dierna 
într-o unitate complexă, sub raportul producţiei specializate de piese din bronz, plumb 
şi implicit aur. 

De pe teritoriul oraşului antic provine o piesă care se păstrează în colecţia 
Liceului din Orşova, un fragment de tipar de statuetă din teracotă şi cu o copie 
antică în plumb cu reprezentarea zeiţei Venus Pudica (încă inedită, deşi de mai 
multe ori menţionată în literatura de specialitate). 

. i iscum. Pe teritoriul vicus-ului militar au fost dezvelite 5 ateliere de 
prelucrare a metalului: bronz, aur, argint, uneori metalele apar asociate ca, în cazul 
atelierelor 2 şi 4. Toate construcţiile în care se aflau instalate ateliere erau barăci 
din lemn şi apar ca anexe ale unor clădiri din piatră (locuinţe)1343. 

. . Atelierul nr. 1 se afla în apropiere de porta praetoria a castrului mare 
într-o baracă de lemn dezvelită parţial; s-au descoperit creuzete din ceramică, 
fragmente de tipare, piese de şlefuire; nu s-a descoperit cuptorul sau urme de topire 
a metalului. atarea: a doua umătate a secolului II1344.  

. . Atelier identificat într-o baracă de lemn aflată la est de castrul mare, 
înspre colţul nord-est; se păstrează din inventar creuzete mici cu picături de aur topit  
(I: 3 cm), o dăltiţă din bronz etc. atare: prima umătate a secolului II p. Chr1345.  

. . Atelier identificat în clădirea VII. Urme slabe de vatră amena ată pe un 
rând de piatră de râu, peste care s-a întins o lipitură de lut, inventar: creuzete  
(I: 4,5–7 cm), picături de metal topit bronz, o piesă rebutată, o fibulă cu corpul 
supraînălţat cu o mărgea dispusă în casetă. atarea: prima umătate a secolului III1346.  

. . Atelier dezvelit la vest de clădirea VII, baracă de lemn cu două încăperi: 
prima de 2,40  2,40 m şi o alta lângă aceasta de 4,50  4,50 m, în care fost 
descoperit un cuptor deschis (0,67  0,40 m), pentru încălzirea metalului. Inventarul 
constă din creuzete întregi cu urme de argint şi aur topit (I: 5 cm), piese rebutate 
din bronz, o brăţară cu cap de şarpe, ace de bronz o plăcuţă de lorica, litera „V” 
dintr-un signaculum etc.; unelte: dăltiţe, ace de desenat, bare rotunde de bronz, 
daltă, unealtă-poisson pentru decorare. Fragmentele păstrate dovedesc prezenţa unor 
tehnici diferite de lucru şi mai ales de ornamentare; turnare, urmată de şlefuire; 
incizare, presarea foii de bronz (groasă de 1 mm) pe un motiv de lemn sau bronz. 
                                                 

1342 Bodor, in ler, 1979, p.141–155; Stoicovici 1978, p. 245–250. 
1343 Benea 2002, p. 31–54; Benea 2004, passim. 
1344 Benea, Petrovsz y 1987, p. 222–239. 
1345 Benea, Petrovsz y 1987, p. 226–239, fig. 3/1–7; 4/7–9. 
1346 Benea, Petrovsz y 1987, p.226–237.  
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În încăperea 1 a atelierului – judecând după orificiile din podea ale suportului 
grupate câte patru, au existat trei mese de lucru putând avea loc prelucrarea la cald, 
finisarea şi chiar prelucrarea prin batere a metalului, iar în încăperea alăturată avea 
loc procesul de turnare a pieselor şi mai ales de încălzire a metalului. Sub aspectul 
organizării producţiei acest atelier este cel mai complex dezvelit până acum în 
Dacia1347. 

. . Atelier identificat de baza deşeurilor din bronz descoperite în imediata 
apropiere a atelierului de sticlă (clădirea I), piesele sugerează o producţie de fibule1348. 

onclu ii. Descoperirea unor ateliere instalate în construcţii de lemn ori 
piatră pe teritoriul provinciei nu infirmă posibilitatea existenţei unor meşteri 
„itineranţi” care se deplasau din loc în loc şi activau în funcţie de cererea unor 
comanditari. Ca urmare, activitatea lor era dependentă în mod curent de cererea de 
produse prelucrate din metal. În general, activitatea unor asemenea meşteri a fost 
presupusă de numeroşi specialişti, fără o analiză de detaliu tocmai din lipsa unor 
mărturii arheologice concludente1349. 

Important de observat este faptul că se constată existenţa unor ateliere de 
bijutier în care se prelucra aurul, precum cele două de la Tibiscum sau cel de la 
Dierna. Paleta produselor este în genere greu de descifrat şi totuşi ele oferă de la 
accesorii vestimentare până la bijuterii cotidiene (inele, coliere, brăţări etc.) Atât, 
Dierna, cât şi Tibiscum se aflau amplasate pe drumul principal de intrare în 
provincie şi astfel aici ajungeau şi produse de import care puteau fi folosite mai 
ales şi ca modele pe lângă produsele n sine.  

 U U  

SISTEMUL DE ADMINISTRARE VAMAL  
ÎN SUD-VESTUL PROVINCIEI DACIA 

În viaţa economică a provinciei, un loc important îl deţine serviciul vamal 
care asigură controlul asupra importurilor şi, implicit, asupra exporturilor provinciei. 
Staţiile vamale erau amplasate de regulă la trecerea unor cursuri de apă, lângă 
poduri importante sau chiar în sedii importante urbane dintr-o provincie etc. Taxele 
percepute reprezentau o sursă de venit pentru Statul roman. Sistemul vamal al 
Imperiului Roman era organizat în mai multe districte vamale, fiecare format la 
rândul său din mai multe provincii. Astfel, Dacia sau, mai bine zis, cele trei provincii 
dacice (Inferior, Superior şi Porolissensis) erau alăturate Moesiei Inferior şi făceau 
parte din publicum portorium Ill ricum.  
                                                 

1347 Benea, Bona 1994, p. 98–99; Benea 2002, p. 31–54.  
1348 Benea 2004, passim. 
1349 Cociş 1994, p. 142; Rustoiu 1996, 61 cu toată bibliografia – pentru epoca dacică; Cociş 

1995, p. 387; Marinescu-Pop 2000, p. 172–175. 
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De un interes aparte este o foiţă de aur cu caracter de de i io (D:7, 1  2,4 cm) cu 
inscripţia în latină cursivă alături de alte semne grafice cu următorul text: D MON 
IM(m)VNITAT  / T  AGIT (T) A LI- FIR-/M  ST (T) SVPRA CAPVT/IVLIA  
SVRILLA  (fig. ). 

Monedele descoperite în clădirea parţial dezvelită sunt din timpul lui Septimius 
Severus (2), Caracalla (2), Heliogabal (1), Severus Alexander (2)1342, care, alături 
de fibulele descoperite, asigură o datare corespunzătoare în timpul dinastiei Severilor. 

Noile redescoperiri de piese din inventar transformă atelierul de la Dierna 
într-o unitate complexă, sub raportul producţiei specializate de piese din bronz, plumb 
şi implicit aur. 

De pe teritoriul oraşului antic provine o piesă care se păstrează în colecţia 
Liceului din Orşova, un fragment de tipar de statuetă din teracotă şi cu o copie 
antică în plumb cu reprezentarea zeiţei Venus Pudica (încă inedită, deşi de mai 
multe ori menţionată în literatura de specialitate). 

. i iscum. Pe teritoriul vicus-ului militar au fost dezvelite 5 ateliere de 
prelucrare a metalului: bronz, aur, argint, uneori metalele apar asociate ca, în cazul 
atelierelor 2 şi 4. Toate construcţiile în care se aflau instalate ateliere erau barăci 
din lemn şi apar ca anexe ale unor clădiri din piatră (locuinţe)1343. 

. . Atelierul nr. 1 se afla în apropiere de porta praetoria a castrului mare 
într-o baracă de lemn dezvelită parţial; s-au descoperit creuzete din ceramică, 
fragmente de tipare, piese de şlefuire; nu s-a descoperit cuptorul sau urme de topire 
a metalului. atarea: a doua umătate a secolului II1344.  

. . Atelier identificat într-o baracă de lemn aflată la est de castrul mare, 
înspre colţul nord-est; se păstrează din inventar creuzete mici cu picături de aur topit  
(I: 3 cm), o dăltiţă din bronz etc. atare: prima umătate a secolului II p. Chr1345.  

. . Atelier identificat în clădirea VII. Urme slabe de vatră amena ată pe un 
rând de piatră de râu, peste care s-a întins o lipitură de lut, inventar: creuzete  
(I: 4,5–7 cm), picături de metal topit bronz, o piesă rebutată, o fibulă cu corpul 
supraînălţat cu o mărgea dispusă în casetă. atarea: prima umătate a secolului III1346.  

. . Atelier dezvelit la vest de clădirea VII, baracă de lemn cu două încăperi: 
prima de 2,40  2,40 m şi o alta lângă aceasta de 4,50  4,50 m, în care fost 
descoperit un cuptor deschis (0,67  0,40 m), pentru încălzirea metalului. Inventarul 
constă din creuzete întregi cu urme de argint şi aur topit (I: 5 cm), piese rebutate 
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incizare, presarea foii de bronz (groasă de 1 mm) pe un motiv de lemn sau bronz. 
                                                 

1342 Bodor, in ler, 1979, p.141–155; Stoicovici 1978, p. 245–250. 
1343 Benea 2002, p. 31–54; Benea 2004, passim. 
1344 Benea, Petrovsz y 1987, p. 222–239. 
1345 Benea, Petrovsz y 1987, p. 226–239, fig. 3/1–7; 4/7–9. 
1346 Benea, Petrovsz y 1987, p.226–237.  
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În încăperea 1 a atelierului – judecând după orificiile din podea ale suportului 
grupate câte patru, au existat trei mese de lucru putând avea loc prelucrarea la cald, 
finisarea şi chiar prelucrarea prin batere a metalului, iar în încăperea alăturată avea 
loc procesul de turnare a pieselor şi mai ales de încălzire a metalului. Sub aspectul 
organizării producţiei acest atelier este cel mai complex dezvelit până acum în 
Dacia1347. 

. . Atelier identificat de baza deşeurilor din bronz descoperite în imediata 
apropiere a atelierului de sticlă (clădirea I), piesele sugerează o producţie de fibule1348. 

onclu ii. Descoperirea unor ateliere instalate în construcţii de lemn ori 
piatră pe teritoriul provinciei nu infirmă posibilitatea existenţei unor meşteri 
„itineranţi” care se deplasau din loc în loc şi activau în funcţie de cererea unor 
comanditari. Ca urmare, activitatea lor era dependentă în mod curent de cererea de 
produse prelucrate din metal. În general, activitatea unor asemenea meşteri a fost 
presupusă de numeroşi specialişti, fără o analiză de detaliu tocmai din lipsa unor 
mărturii arheologice concludente1349. 

Important de observat este faptul că se constată existenţa unor ateliere de 
bijutier în care se prelucra aurul, precum cele două de la Tibiscum sau cel de la 
Dierna. Paleta produselor este în genere greu de descifrat şi totuşi ele oferă de la 
accesorii vestimentare până la bijuterii cotidiene (inele, coliere, brăţări etc.) Atât, 
Dierna, cât şi Tibiscum se aflau amplasate pe drumul principal de intrare în 
provincie şi astfel aici ajungeau şi produse de import care puteau fi folosite mai 
ales şi ca modele pe lângă produsele n sine.  

 U U  

SISTEMUL DE ADMINISTRARE VAMAL  
ÎN SUD-VESTUL PROVINCIEI DACIA 

În viaţa economică a provinciei, un loc important îl deţine serviciul vamal 
care asigură controlul asupra importurilor şi, implicit, asupra exporturilor provinciei. 
Staţiile vamale erau amplasate de regulă la trecerea unor cursuri de apă, lângă 
poduri importante sau chiar în sedii importante urbane dintr-o provincie etc. Taxele 
percepute reprezentau o sursă de venit pentru Statul roman. Sistemul vamal al 
Imperiului Roman era organizat în mai multe districte vamale, fiecare format la 
rândul său din mai multe provincii. Astfel, Dacia sau, mai bine zis, cele trei provincii 
dacice (Inferior, Superior şi Porolissensis) erau alăturate Moesiei Inferior şi făceau 
parte din publicum portorium Ill ricum.  
                                                 

1347 Benea, Bona 1994, p. 98–99; Benea 2002, p. 31–54.  
1348 Benea 2004, passim. 
1349 Cociş 1994, p. 142; Rustoiu 1996, 61 cu toată bibliografia – pentru epoca dacică; Cociş 

1995, p. 387; Marinescu-Pop 2000, p. 172–175. 
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Pentru epoca domniei lui Traian (106–117) nu există date concrete privind 
organizarea serviciului vamal al Daciei în general, deşi în mod evident el trebuie să 
fi existat1350. 

Informaţii epigrafice mai importante despre organizarea sistemului vamal 
sunt cunoscute pentru perioada domniei lui Traian – Marcus Aurelius, când există 
mai multe mărturii ale concesionării veniturilor vamale în folosul statului de către o 
societas formată din trei conductores. Cele mai importante informaţii sunt din timpul 
domniei lui Antoninus Pius. Primii cunoscuţi sunt C. Antonius u us1351, . a inus 

eranus1352 şi T. Iulius aturninus1353. Activitatea lor se datează în vremea lui 
Antoninus Pius. Modul de organizare a activităţii lor este sugerat de faptul că, în 
unele inscripţii, ultimii doi amintesc după calitatea de conductor Pu licii Portorii 
pe cea de tertia partis, sugerând, din vastul teritoriu al Illyricum-ului, provinciile 
arondate în cazul de faţă cele trei provincii Dacia şi Moesia Inferior1354. Segmentul 
vamal format din cele două mari provincii reflectă o situaţie care se observă şi sub 
aspect economic prin prezenţa unor elemente ale aristocraţiei municipale din cele 
două provincii, care deţin anumite magistraturi fiecare în cealaltă provincie. Relaţiile 
economice dintre cele două provincii sunt încă prea puţin cunoscute şi analizate 
până acum în literatura de specialitate modernă, deşi se constată anumite contacte 
clare interumane între cele trei provincii de la Dunărea de os: Moesia Superior, 
Moesia Inferior şi Dacia, locuite în bună măsură de populaţii de aceeaşi origine. 

Din timpul lui Marcus Aurelius şi Commodus, administraţia vamală a fost 
încredinţată unor procuratores, cum este cazul lui Ti . Claudius enophon1355. 

În sud-vestul Daciei, staţiunile vamale cele mai importante erau amplasate în 
punctele de trecere a Dunării, cum ar fi: lângă podul de la 1356 sau venind 
din Moesia Superior prin două centre militare de la şi  (Te i a) 
la 1357. Reluarea de către L. Mihăilescu-Bîrliba a analizei textului unei 
inscripţii descoperite la Ad Mediam, care face referire la staţia vamală de la Dierna 
a adus câteva precizări importante privind activitatea lui T. Iulius aturninus, 
conductor pu licii portorii Ill rici t ertia  p artis 1358. Monumentul îi este ridicat la 
idele lunii decem rie, n al I an de activitate, ceea ce corespunde anului 157 şi 
implicit anului 147, de începere a activităţii de conductor al vămilor. Mai nou, un 
fragment de inscripţie atestă existenţa unui punct vamal şi la . 
                                                 

1350 Gudea 1996, p. 135–136. 
1351 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 147, nota 18 cu bibliografia. 
1352 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 148, nota 19. 
1353 Bounegru 1986, p. 112–123. 
1354 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 146–152. 
1355 Gudea 1996, p. 136 cu bibliografia. 
1356 IDR,II,15: Apulensis i ut ches, in timpul lui Septimius Severus şi Caracalla, vezi. şi 

Gudea 1996, p. 127–138. 
1357 IDR, III, 1, 60: eli  sclav al lui T. Iulius Saturninus; IDR, III, 1, 35: Bellinus contrascriptor 

n iroul vamal. 
1358 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 146–152. 
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Posibile astfel de puncte vamale trebuie să fi existat la Moldova ou  şi 
o e ena, deşi nu există nici o mărturie epigrafică în acest sens. Invocăm aceste 

ultime localităţi prin importanţa lor economică (extracţie de metale – Moldova 
Nouă) şi militară (castru – de aprovizionare a trupelor de pe Dunăre – Pojejena). 

De a lungul Mureşului sunt cunoscute alte două staţii vamale, la: art iscu 1359, 
i icia1360; iar în interior, un ultim punct vamal este documentat epigrafic la ons 
ugusti (Marga)1361.  

ASPECTE ALE RELA IILOR COMERCIALE  
ÎN SECTOR L DE S D VEST AL DACIEI 

Prin poziţia sa geografică, sectorul de sud vest al Daciei asigura, prin cele 
două căi de comunicaţie Lederata – Tibiscum şi Dierna – Tibiscum, relaţia directă 
cu provinciile Imperiului de la sud de Dunăre. Amenajări portuare au fost identificate 
încă din vremea lui r. Tocilescu la Drobeta1362, iar de la Dierna provine o 
inscripţie, care menţionează numele lui lpius Antonius uintus quinquennalis 
portus1363, deci un magistrat desemnat al portului diernens. Este de presupus ca 
astfel de porturi amenajate să fi existat pe malul de nord al fluviului şi în alte 
centre, dar nu au fost încă identificate arheologic. 

 Pe aceste două drumuri ajungeau în mare parte importurile din estul şi vestul 
Imperiului în provincia Dacia. Acest lucru a facilitat dezvoltarea corespunzătoare a 
aşezărilor aflate de a lungul drumurilor precum: raetoriu  d annonios  
Tibiscu  etc., unde se constată o abundenţă de mărfuri venite sub formă de amfore 
cu diferite încărcături (ulei, vin, măsline etc.), importuri de vase de metal sau sticlă. 

Organizarea comerţului în Dacia a beneficiat de la început de un aflux de 
negustori organizaţi mai ales în corporaţii familiale (cum ar fi Turrani  Ibliomarii 
etc.),veniţi din vestul Imperiului, din allia, ermania1364. Veriga de legătură era 
reprezentată de centrul comercial nord italic de la A uileia. Resursele materiale ale 
Daciei au atras negustorii din provincii, interesaţi nu numai de exportul în 
provincia nord dunăreană, cât mai ales şi de preluarea de aici a unor materii prime 
importante pentru Imperiu, precum sarea, dar şi alte bunuri precum lemn, ceară etc. 

În Dacia este atestat epigrafic un collegium utricularium al transportatorilor 
de vin în burdufuri masive de piele, tipice pentru allia, care au fost utilizate şi aici 
pentru transportarea vinului, ceea ce ar putea sugera un export al vinului spre alte 
provincii realizat poate cu negustori gali(?)1365. Colegiul este documentat şi în  
                                                 

1359 IDR, III, 1, 281: Mercator servus vilicus al lui T. Iulius Saturninus. 
1360 IDR, III, 3, 102: elix Caesaris ostri servus. 
1361 Bounegru 1986, p. 112–123. 
1362 Stângă 1996, p. 75–82. 
1363 ILD, 2005, p. 103–104. 
1364 Benea 2003, p.188–191. 
1365 Benea 1994, p. 302–310. 
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1350 Gudea 1996, p. 135–136. 
1351 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 147, nota 18 cu bibliografia. 
1352 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 148, nota 19. 
1353 Bounegru 1986, p. 112–123. 
1354 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 146–152. 
1355 Gudea 1996, p. 136 cu bibliografia. 
1356 IDR,II,15: Apulensis i ut ches, in timpul lui Septimius Severus şi Caracalla, vezi. şi 

Gudea 1996, p. 127–138. 
1357 IDR, III, 1, 60: eli  sclav al lui T. Iulius Saturninus; IDR, III, 1, 35: Bellinus contrascriptor 

n iroul vamal. 
1358 Mihăilescu-Bîrliba 2010, p. 146–152. 
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1359 IDR, III, 1, 281: Mercator servus vilicus al lui T. Iulius Saturninus. 
1360 IDR, III, 3, 102: elix Caesaris ostri servus. 
1361 Bounegru 1986, p. 112–123. 
1362 Stângă 1996, p. 75–82. 
1363 ILD, 2005, p. 103–104. 
1364 Benea 2003, p.188–191. 
1365 Benea 1994, p. 302–310. 
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sud-vestul Daciei, la Pons Augusti printr-o inscripţie închinată zeiţei Nemesis 
Augusta de către Aelius Diogenes1366 dovadă a folosirii acestui gen de recipient 
pentru transportarea vinului. 

Spre deosebire de negustorii provenind din vestul Imperiului, organizaţi în 
„case de comerţ” – să spunem familiale –, cei veniţi dinspre părţile orientale ale 
Imperiului erau organizaţi în corporaţii „provinciale” aş spune cum ar fi cei din: 
Syria, Pontus, Galatia, ori Bithynia, atestaţi astfel epigrafic1367. 

Un singur negustor din Orient este atestat epigrafic la Drobeta. l poartă numele 
de Primus Aelius Ionicus negotiator1368, originar din acest areal stabilit în Dacia. 

De abia de la începutul secolului III apar amintiţi în inscripţii anumiţi 
negustori originari din Dacia, care activează mai ales în spaţiul balcanic, respectiv 
Dalmatia, cum ar Aurelius onginianus decurion al coloniei Drobeta prezent la 

, probabil pentru a prelua mărfurile ce veneau dinspre Hispania, Italia, 
nordul Africii1369. Inscripţiile care menţionează activitatea unor negustori din Dacia 
erau cu deosebire concentraţi în Dalmatia, Tracia1370. 

Nu se păstrează alte mărturii epigrafice mai concludente în teritoriul amintit, 
referitoare la activitatea comercială a unor negustori.  

Relaţiile comerciale ale provinciei Dacia au fost influenţate în mare măsură 
de numărul mare de trupe existente în teritoriu, cu disponibilităţi financiare masive 
determinate de regularitatea plăţii soldei soldaţilor care, în funcţie de nevoi, îşi asigurau 
cele necesare: vestimentaţie, hrană etc. Această sursă financiară permanentă a 
influenţat în mod benefic dezvoltarea aşezărilor vicane din apropierea castrelor şi, 
implicit, a asigurat baza materială a unui comerţ local, dar şi la distanţă în alte 
provincii. 

Nu putem în acest moment să facem o evaluare decât aproximativă asupra 
circulaţiei monetare în sectorul de sud-vest al Daciei Romane, întrucât lipsa unor 
cercetări sistematice îngreunează un astfel de studiu. l a fost realizat recent doar 
pentru Tibiscum de către Matei Cosmin. Rezultatele sunt extrem de importante 
pentru înţelegerea aspectelor locale ale infuziei de monede atât în castru, unde 
surprinzător mai puţine decât în aşezarea civilă. 

Analiza circulaţiei monetare constatate, în secolele I–IV, în marele centru de 
la  (castru şi vicus-ul militar) a evidenţiat recent un număr de 474 de 
monede de bronz si argint descoperite în castru şi în vicus-ul militar1371. În mare 
parte reprezintă emisiuni ale atelierului central de la Roma, indiciu clar al faptului 

                                                 
1366 IDR , III, 1, 272; Benea 1994, p. 302–303. 
1367 Benea 2003, p. 183–191. 
1368 CIL, III, 14216  IDR, II, 47. 
1369 IDR , II, 295. Alături de el mai sunt amintiţi la Salona un decurion al Potaissei, Aur. 

A uila, un altul de la Porolissum, cu numele de Cocceius m rianus la Nedinum (IDR , II, 299, 
293). i deţin demnităţi în oraşele Daciei, ceea ce explică o situaţie materială corespunzătoare. 

1370 Matei Popescu 2007, p. 235–248. 
1371 Fără a avea acces la piesele păstrate în colecţia Muzeului din Caransebeş, decât cele 

publicate parţial. Vezi lucrarea de doctorat a lui Matei Cosmin, privind analiza monedelor descoperite 
pe arealul centrul de la Tibiscum (ms.) Bibl. Universităţii de Vest din Timişoara. 
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că monedele respective proveneau în bună parte din soldele acordate soldaţilor  
şi intrate în circulaţie. Desigur, Tibiscum este un centru militar cu un efectiv de 
cca. 2000 de soldaţi (cohors I Thracum Sagittariorum  numerus almyrenorum 
Tibiscensium  numerus Maurorum Tibiscensium). Aşezarea civilă care s a dezvoltat  
în preajmă a beneficiat în bună măsură de acest avantaj. Situaţia era probabil 
similară şi la icia, un centru militar cu efective apropiate ca număr.  

În acest sens, se cuvine a remarca faptul că aşezările vicane existente în preajma 
castrelor auxiliare au deţinut posibilităţi materiale mărite de acces la produse de 
import venite din Imperiu sub forma ceramicii de lux, cum ar fi terra sigillatta de 
Rheinzabern, Westendorf, sau a unor produse naturale cum ar fi uleiul de m sline 
necesar atât trupelor (legiunea a XIII a emina, de pildă), cât şi populaţiei civile, 
vinul de calitate superioară, fructe exotice uscate, măsline, sosul de peşte garum etc. 

Infuzia de monedă în Dacia prin filieră militară dar şi civilă a fost determinată în 
bună măsură de situaţia financiară a Imperiului. În timpul dinastiei Antoninilor, 
piaţa monetară manifestă o mare stabilitate urmată însă de începutul unei crize 
violente, ca urmare a războaielor generalizate în parte europeană a Imperiului din 
vremea lui Marcus Aurelius, cunoscute sub numele de războaiele marcomanice. 
Ridicarea la putere a dinastiei Severilor va încerca, cu succes am spune, refacerea 
economiei Imperiului şi, implicit, asigurarea unei stabilităţi monetare care însă se 
va caracteriza si prin o devalorizare a monedei de argint. În Dacia, acest lucru este 
evidenţiat de o serie de descoperiri provenind din mediul urban precum Potaissa, 
Drobeta, mai nou Apulum, Potaissa etc. În aceeaşi categorie se înscriu şi desco
peririle monetare de la Tibiscum. 

Instaurarea anarhiei militare va determina măsuri riguroase pentru asigurarea 
masei monetare curente din bronz, prin înfiinţarea monetăriilor de la i inaciu  
(Moesia Superior) de către ordian al III lea şi a celei de la Ul ia Traiana 
Sar i egetusa sau mai probabil ulu  de către ilip Arabul, menite a facilita 
plata trupelor din provinciile de la Dunărea de os. Aceste monede vor avea o 
putere mare de circulaţie în plan local. Nu încetează însă prezenţa emisiunilor 
monetare provenite de la atelierul central de la o a. 

Pentru sud vestul Daciei, emisiuni monetare cum ar fi cele provenind din 
oraşele precum Antiohia, Emesa, din Siria, Iuliopolis, Nicaea, etc. din Bithynia, 
Marcianopolis, eracleea din Tracia sunt puţine numeric, atestate deocamdată la 
Tibiscum, parţial la Drobeta şi Praetorium. Apar ca piese ocazionale, credem că 
mai puţin aduse de negustori, cât mai ales de militarii care se întorceau din campaniile 
din Orient. Descoperirile cele mai evidente în acest sens datează din anii 232–233, 
de la Nicaea, pentru Severus Alexander şi 243–244, pentru ordian al III lea, 
cunoscute cu deosebire la Tibiscum. 

Negustorii din Dacia au reuşit asemenea celor din alte provincii să pătrundă 
în comerţul inter provincial roman începând cu secolul al III lea. Aşa cum s a 
remarcat deja, majoritatea negustorilor atestaţi epigrafic făceau parte din elita 
municipală, deţinând magistraturi în conducerea unor oraşe ale provinciei, calitate 
care era determinată de o bună situaţie materială.  
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1366 IDR , III, 1, 272; Benea 1994, p. 302–303. 
1367 Benea 2003, p. 183–191. 
1368 CIL, III, 14216  IDR, II, 47. 
1369 IDR , II, 295. Alături de el mai sunt amintiţi la Salona un decurion al Potaissei, Aur. 

A uila, un altul de la Porolissum, cu numele de Cocceius m rianus la Nedinum (IDR , II, 299, 
293). i deţin demnităţi în oraşele Daciei, ceea ce explică o situaţie materială corespunzătoare. 

1370 Matei Popescu 2007, p. 235–248. 
1371 Fără a avea acces la piesele păstrate în colecţia Muzeului din Caransebeş, decât cele 

publicate parţial. Vezi lucrarea de doctorat a lui Matei Cosmin, privind analiza monedelor descoperite 
pe arealul centrul de la Tibiscum (ms.) Bibl. Universităţii de Vest din Timişoara. 
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În final, se desprind câteva : 
• Activitatea comercială în spaţiul de sud-vest al Daciei a fost avanta ată în 

principal ca un comer  de tran it spre centrul provinciei nord-dunărene, efectuat 
probabil de negustori locali. Aşa s-ar explica existenţa unor aşezări vicane dezvoltate, 
cum ar fi cea de la  (Mehadia) şi , centre aflate în apropierea 
căilor de comunicaţie principale. Din păcate, prea puţine cercetări arheologice au 
fost efectuate în mediul civil al provinciei în această parte a Banatului, ceea ce 
îngreunează înţelegerea corectă a fenomenului, în general. 

• Apare evident faptul că anumite concentrări de activităţi comerciale au 
existat la Dierna, Tibiscum, Micia, centre, unele urbane, de la sfârşitul secolului II 
(cum este cazul primelor două), cu o populaţie civilă numeroasă şi un aparat 
administrativ public (puncte vamale, sedii ale unor conductores etc.) corespunzător, 
care au contribuit direct în acest sens. Acest lucru a determinat şi intensificarea 
rela iilor economice cu lumea barbar  limitrof  aciei. Acest din urmă comerţ nu 
viza numai resursele de materii prime cum ar fi sarea, anumite metale, dar i 
comer ul cu amfore cu vin i ulei  terra sigillata  ceramic  roman  podoabe de 
metal ori sticl  (mărgele, piese emailate, fibule etc.). Toate aceste artefacte apar 
identificate arheologic în aşezările cu caracter autohton din spaţiul de câmpie al 
Banatului şi chiar al Crişanei. 

Comerţul cu  a reprezentat o importantă sursă de venituri pentru 
provincia Dacia. 

• Relaţiile comerciale cu provinciile limitrofe Moesia Superior şi Moesia 
Inferior constituie o componentă importantă a relaţiilor economice, marcată şi de 
prezenţa unor acţiuni comune de transhumanţă între provinciile nord- şi sud-dunărene 
în cursul secolelor II–III. Acest lucru a fost facilitat în principal şi de înscrierea 
provinciilor amintite în acelaşi district vamal. 
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. ICI I I I

Studierea habitatului antic în sud-vestul Daciei Romane s-a desfăşurat mult 
mai lent decât în alte zone ale provinciei; acest lucru a avut mai multe cauze 
obiective1372 sau chiar subiective1373. Aşa se face că, despre locuirea antică în sectorul 
de sud-vest al provinciei, informaţiile sunt sporadice şi în bună măsură secvenţiale 
asupra complexelor de locuit sau a unei aşezări întregi.

În procesul de organizare a provinciei Dacia, după  a avut 
loc în primul rând realizarea centuriaţiei întregului teritoriu al provinciei, adică a 
recensământului terenului devenit proprietatea statului roman (ager publicus), după 
care au urmat câteva etape obligatorii şi anume: . stabilirea locurilor în care, din 
punct de vedere strategic erau instalate garnizoanele militare menite a supraveghea 
frontierele, căile interioare de comunicaţie etc. Terenul pentru aceste amplasamente 
era dat în folosinţă perpetuă armatei, cu o serie de facilităţi de acces la păduri, 
păşuni chiar terenuri agricole. Alături de acestea, primeau un teren comunităţile 
care însoţeau trupele auxiliare formate din familii ale soldaţilor, meşteşugari, negustori 
legaţi prin ocupaţiile lor de unitatea militară respectivă. 

Un loc distinct îl forma terenul acordat veteranilor militari, lăsaţi la vatră, 
care erau împroprietăriţi din acelaşi ager publicus cu parcele corespunzătoare. 
Veteranii îşi construiau casele de obicei în mijlocul terenului pe care îl primeau. 
Aceste ferme erau numite de romani villae rusticae. 

Pentru comunităţile civile de colonişti, conducerea noii provincii a acordat de 
asemenea în folosinţă şi poate proprietate, terenul pentru construirea aşezării 
alături de loturile agricole corespunzătoare. Teritoriul pe care s-a ridicat 

de la început a vizat atât locul pe care s-a ridicat oraşul, dar 
şi teritoriul său rural în care au existat şi proprietăţi acordate veteranilor stabiliţi în 
provincia Dacia. 

O serie de cariere de piatră, păduri, păşuni au rămas în proprietatea statului 
fiind atribuite în funcţie de nevoi, fie pe baza unor arendări, fie prin acordare 
gratuită de folosire. 
                                                 

1372 Numărul mic de specialişti care lucrează în domeniul arheologiei pe de o parte şi chiar al 
instituţiilor muzeale reduse numeric la cele două muzee cărăşene din Reşiţa şi Caransebeş, apoi 
Muzeul Banatului din Timişoara şi Muzeul Judeţean Arad pentru cercetările de pe Valea Mureşului 
constituie un factor care a influenţat cercetările puţine efectuate în această parte a României.  

1373 Preferinţa pentru studierea istoriei militare romane în detrimentul aşezărilor cu caracter 
civil, efectuarea unor cercetări sporadice sub forma unor mici sondaje şi nu prin săpături sistematice. 
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În această ordine, locul central în Dacia l-au deţinut a e rile de pe lângă 
castrele auxiliare sau ale castrelor de legiune (cana ae). Situaţia este în acest sens 
mai bine evidenţiată arheologic pentru aşezările de acest tip.  

VICI I I R

Pentru organizarea aşezărilor din apropierea castrelor s-a acordat un teren cu 
dimensiuni apropiate de cele ale fortificaţiei, care a fost parcelat şi dat în folosinţă 
sub formă de loturi pentru construirea de locuinţe, depozite, ateliere, prăvălii, chiar 
temple şi alte clădiri publice etc. Aşezările acestea în termeni moderni de specialitate 
au fost denumite ici militares1374. 

Aşezările vicane din apropierea castrelor erau stabilite în prea ma căilor de 
comunicaţie sau cu acces direct şi rapid spre acestea. Amplasarea lor în teren era 
stabilită în spaţiul dintre porta praetoria şi porta principalis sinistra a castrului 
roman. Acest tip de aşezări a cunoscut o dezvoltare economică şi culturală rapidă 
datorită condiţiilor geografice, dar şi a unor facilităţi de afaceri relativ uşoare. Cu 
timpul, aşezarea primeşte o astfel de amploare încât se întinde asemenea unei 
centuri inelare în urul castrului. ste cazul vicus-ului militar de la 
(Mehadia). De obicei, însă, un vicus militar se dezvoltă de–a lungul drumului de 
acces spre castru, cu posibilităţi de extindere în funcţie de condiţiile de teren existente. 
Astfel la  iniţial barăcile au fost construite de a lungul drumului de acces 
spre poarta de nord a castrului mic, cu o ramificaţie şi spre poarta de est. Ulterior, 
extinderea spre est cu cca. 20–24 m a vicus-ului s-a făcut prin schimbarea căii de 
comunicaţie principale şi refacerea locuinţelor prin construirea de case din piatră 
de râu şi mortar. 

În general, stabilirea locului unei aşezări civile (denumită tot vicus) avea la 
bază anumite reguli care se cereau respectate: 

1. existenţa unui loc propice pentru păşune şi practicarea agriculturii în cazul 
aşezărilor rurale; 

2. prezenţa în apropiere, a unui râu şi a unei surse de apă potabilă; 
3. existenţa unor păduri menite să asigure materie primă pentru construcţii, 

pentru foc şi posibilităţi de vânat – o componentă importantă a asigurării hranei; 
4. condiţii climatice potrivite, locuri ferite de vânturi puternice sau chiar 

inundaţii; 
5. alături de factorii economici trebuia avut în vedere şi nivelul economic, 

cultural al comunităţii care se stabilea într-un loc dat – numărul locuitorilor din 
comunitatea respectivă care primeau loturile respective pentru locuinţă sau la început, 
chiar terenuri agricole; 
                                                 

1374 icus semnifica în antichitate o aşezare rurală sau un cartier într-un oraş roman. Denumirile 
pe care le poartă asemenea aşezări pot să provină de la etnicul locuitorilor ei, cum ar fi cazul localităţii  
Ad Pannonios (Teregova) menţionată pe Tabula Peutingeriana sau numele unei personalităţi locale. 

 257

. planul unor astfel de aşezări este prestabilit, dar totuşi diferit de cel al unei 
aşezări urbane. Cercetările efectuate la Tibiscum au dus la concluzia că primul vicus 
avea o suprafaţă de cca. 15   15  m, suprafaţă apropiată de cea a castrului mic1375. 

Dacă aceste criterii generale întruneau condiţiile necesare, fie ele chiar parţial 
exista posibilitatea întemeierii unor aşezări. Prin importanţa lor pentru Statul 
Roman, vici militares aveau prioritate în organizare, întrucât erau dependenţi direct 
de armată, astfel încât avea loc concomitent cu acordarea de către administraţia 
romană a terenului pentru construirea castrelor şi a terenului aferent pentru ridicarea 
vicus-ului militar. Aceste aşezări au fost primele care s-au format în Dacia imediat 
după cucerire. 

Terenul pe care era aşezat un astfel de vicus militar  după cum menţionam 
mai sus  se apropia ca dimensiuni de cel al castrului auxiliar ridicat în apropiere137 . 
Terenul era împărţit în parcele dispuse de-a lungul drumului principal de acces spre 
castru, de o parte şi de alta a acestuia. 

a Tibiscum asemenea parcele acordate locuitorilor au fost estimate la 
dimensiunile de cca. 32   m, fiind gândite a permite stabilirea locului de casă, 
dar şi posibilitatea unor amenajări meşteşugăreşti ca anexe (ateliere de olărie, 
fierărie, de prelucrarea metalului etc.)1377 (fig. 2 , 25 31). 

Clădirile construite iniţial din lemn datorită amplasamentului lor aveau un 
fronton îngust la stradă şi dezvoltare în adâncime. Prin aceasta, clădirile respective 
ofereau spaţii de locuit sau pentru ateliere meşteşugăreşti, magazine, dar nu pentru 
agricultură. În general, se păstrează puţine informaţii asupra unor edificii publice 
existente în vicus-ul militar alături de construcţiile cu caracter privat.  

Între clădirile cu caracter public ar trebuie incluse şi mansiones cunoscute a fi 
existat în alte aşezări similare. Aceste construcţii îndeplineau rolul unui motel 
pentru călătorii sau oaspeţii care treceau prin vicus. le erau formate din mai multe 
încăperi. Singura clădire pe care o atribuim unui mansio este cea descoperită la 
Micia (D: 3    m) având 13 încăperi (se cuvine a menţiona că edificiul nu a fost 
dezvelit în întregime137 ) şi probabil la Tibiscum (clădirea V ) cu un număr similar 
de încăperi.  

Complexele de băi (termele) din vici militares erau cele militare folosite şi 
de populaţia din aşezare. 

În organizarea unui vicus militar, aidoma oricărei aşezări, nu putea lipsi templul 
închinat divinităţii protectoare a castrului şi a aşezării. În acest caz, divinitatea 
supremă era Jupiter cu Triada Capitolina ce reprezentau cultul oficial al statului. Chiar 
dacă templul era ridicat iniţial de armată, ulterior locuitorii aşezării vicane, numiţi 
generic veterani et cives consistentes, invocau des în inscripţii Triada Capitolina. 
Cele mai importante descoperiri în acest sens sunt cele de la Micia, unde, chiar 
dacă nu a fost descoperit nc  edificiul templului, mai multe inscripţii au fost 
dedicate lui Jupiter137 . 
                                                 

1375 Benea 2 3, p. 125 12 , adică castrul mic ( ) cu sistemul defensiv exterior. 
137  Benea 2 3, p. 1. 
1377 Benea 2 3, p. 12 . 
137  Mărghitan 1 7 , p. 5 5 1. 
137  Alicu 2 1, p. 222 223. 
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În această ordine, locul central în Dacia l-au deţinut a e rile de pe lângă 
castrele auxiliare sau ale castrelor de legiune (cana ae). Situaţia este în acest sens 
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VICI I I R
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1374 icus semnifica în antichitate o aşezare rurală sau un cartier într-un oraş roman. Denumirile 
pe care le poartă asemenea aşezări pot să provină de la etnicul locuitorilor ei, cum ar fi cazul localităţii  
Ad Pannonios (Teregova) menţionată pe Tabula Peutingeriana sau numele unei personalităţi locale. 
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. planul unor astfel de aşezări este prestabilit, dar totuşi diferit de cel al unei 
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1375 Benea 2 3, p. 125 12 , adică castrul mic ( ) cu sistemul defensiv exterior. 
137  Benea 2 3, p. 1. 
1377 Benea 2 3, p. 12 . 
137  Mărghitan 1 7 , p. 5 5 1. 
137  Alicu 2 1, p. 222 223. 
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La Tibiscum în schimb, în din vicus, datorită descoperirii a două 
monumente un cap de statuie dedicat lui upiter şi a unei colonete votive fragmentare 
s-a presupus că acest edificiu a reprezentat un templu. Clădirea avea dimensiunile 
de 16  16,5 m, fiind formată din trei încăperi dispuse pe latura de vest cu o curte spre 
est. Intrarea în clădire se făcea dinspre drumul principal de acces1380 (fig. 26). 

 Un mic sacellum închinat lui upiter se pare că a existat în zona de nord-vest 
în afara castrului mare1381. 

 dificiile de cult descoperite până acum în aşezările vicane din sud-vestul 
Daciei prezintă o caracteristică aparte determinată în principal de etnia unităţii 
militare şi implicit a unei părţi din populaţia vicus-ului. Aşa se face că la  
este cunoscut un templu al lui  (pentru unitatea cohors I Thracum 
agittariorum)1382, la fel la  (Mehadia) (pentru cohors III Delmatarum)1383, 

divinitate legată de spaţiul balcanic de unde proveneau ambele unităţi auxiliare. La 
 este cunoscut un templu la eilor a riei al maurilor pentru numerus Maurorum 

reparat în vremea lui Septimius Severus şi Caracalla1384; un alt templu sau fanum 
închinat divinităţii  din Siria a fost descoperit în locul numit 
Hotar de la 1385. Chiar dacă sunt deocamdată reduse numeric, templele modeste 
ca structură arhitectonică demonstrează existenţa unor lăcaşuri de cult în acest 
mediu al aşezărilor vicane militare. 

Alte edificii cu caracter public nu sunt cunoscute până acum în sectorul de 
sud-vest al Daciei. 

Aşezările formează prin structura lor planimetrică, adevărate aglomerări de 
populaţie grupate îndeosebi în apropierea porţilor principale ale castrelor auxiliare. 
Din punct de vedere economic, populaţia din vicii militari practica diferite meşteşuguri 
şi chiar un comerţ local, direct interesată de nevoile armatei, de hrană, vestimentaţie şi 
chiar distracţie.  

udecând după clădirile descoperite la Micia şi Tibiscum, ele reprezintă mai 
ales case de locuit cu caracter privat formate din 1–4 încăperi, cu o mică curte integrată 
ansamblului de locuit. le sunt formate din atrium, camere de dormit, bucătarii, 
cămări (vezi clădirile II, , I de la Tibiscum, clădirile II–IV de la Micia)1386.  

Populaţia aşezărilor vicane era formată din membrii familiilor soldaţilor1387, 
meşteşugari, negustori, elemente civile, care însoţeau armata în diferite sedii de 
garnizoană pentru obţinerea unor facilităţi materiale, chiar veterani lăsaţi la vatră 
din unităţile ce staţionau în castru etc. 
                                                 

1380 Benea 2003, p. 126–129. 
1381 Moga, Benea 1978, p. 138–149. 
1382 Benea 2003, p. 126–129 cu bibliografia aferentă. 
1383 Benea 2008 d, passim. 
1384 Bărbulescu 1994, p. 1319–1338. 
1385 IDR, III, 3, p. 97–101 ; Rusu-Pescaru , Alicu 2000, p. 77. 
1386 Benea 2003, p. 95–124. 
1387 Deşi soldaţii nu aveau dreptul de ius conubium, decât după lăsarea la vatră, totuşi acest 

lucru este evidenţiat de numeroasele diplome militare de acordare a cetăţeniei romane în care sunt 
menţionaţi membri ai familiei (soţia, copii etc). O reformă a împăratului Septimius Severus va 
recunoaşte dreptul soldaţilor de a avea familie. 
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În sectorul de sud-vest al Daciei Romane, cele mai reprezentative aşezări de 
acest tip au fost identificate şi în bună măsură studiate la Tibiscum, Micia, două 
centre militare cu câte trei unităţi militare numeroase, deci cca. 2000 de soldaţi şi 
cu o populaţie civilă aproximativ similară ca număr, dacă nu mai mult. 

În Dacia se întâlneşte o situaţie specială faţă de alte provincii ale Imperiului. 
Castre auxiliare care dispun de mai multe unităţi militare în aceeaşi fortificaţie, 
cum este cazul celor trei centre mari de pe frontiera de vest a provinciei: de la 
Porolissum, Micia, Tibiscum ar sugera faptul că şi comunităţile care însoţeau aceste 
trupe au fost similare ca număr. Astfel, la Micia au staţionat: ala I ampagonum 

i panorum, cohor  II ommagenorum, numeru  aurorum icien ium  Fiecare 
din aceste unităţi dispunea de un complex separat de thermae. Pentru zei mauri s-a 
descoperit chiar un templu amplasat în zona de sud-vest a aşezării, ceea ce constituie 
indicii indubitabile ca şi comunităţile vicane ale fiecărei unităţi erau separate. Pe 
teren, o astfel de identificare nu este încă posibilă1388. 

În cazul castrului de la Tibiscum în care au staţionat cohor  I Thracum 
Sagittariorum, numeru  Palm renorum Tibi cen ium, numeru  aurorum 
Tibi cen ium sunt documentate arheologic de asemenea trei complexe de băi: 
Thermae I (  Clădirea II) atribuită lui cohors I Vindelicorum1389, Thermae II  
(  Clădirea III) aparţinând palm renilor (distrusă în bună de construirea unei 
bălţi pentru peşte şi a unui grajd)1390. Ultimul complex de băi care a fost descoperit 
parţial în partea de sud a castrului mare, a fost cercetat de către . Mateescu în anii 
1925–1926. Alte detalii nu se cunosc, probabil el aparţinea lui cohor  I Thracum 
Sagittariorum, în momentul existenţei castrului mic de pământ şi cu incintă de 
piatră (II 1, 2). 

Privind edificiile de cult la Tibiscum este deocamdată atestat un templu al lui 
IOM( ) şi unul lui Apollo Conservator, dar numărul mare de monumente votive 
dedicate unor divinităţi palm rene sugerează posibilitatea existenţei şi a unui templu al 
zeilor patriei din Palm ra, divinităţi destul de des invocate epigrafic. Pe teren, în 
aşezarea formată de familiile soldaţilor nu se poate face o departajare clară a 
teritoriului pe care au fiinţat fiecare din cele 3 comunităţi civile aparţinătoare 
fiecărei unităţi în parte. Logic, dacă avem în vedere faptul că prima aşezare din 
vicu -ul militar a aparţinut lui cohor  I Thracum agittariorum şi locul ei este 
precizat de-a lungul drumului I la nord de castru mic, ar trebui să presupunem că în 
momentul în care s-au stabilit palm reni agittari în ca trul e p m nt (III) la sud 
de castrul mic (II 2)1391, atunci amplasamentul aşezării civile putea fi, ori la vest de 
aşezarea deja amintită, ori în faţa fortificaţiei (III) spre est şi sud-est de aceasta  
(Pl. III–IV). Credem ca mai probabilă concentrarea de populaţie civilă să fi avut loc în 
sectorul de nord, fiind în imediata apropiere a drumului imperial, cale de comunicaţie 
                                                 

1388 Benea, Regep 2004, p. 236–237. 
1389 Unitatea care a luat locul lui cohor  I Thracum Sag, transferată de Septimius Severus la 

Drobeta. 
1390 Construcţiile au fost ridicate de muzeul din Caransebeş, care administrează rezervaţia 

arheologică. 
1391 Vezi cap. IV al prezentei lucrări. 
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Drobeta. 
1390 Construcţiile au fost ridicate de muzeul din Caransebeş, care administrează rezervaţia 

arheologică. 
1391 Vezi cap. IV al prezentei lucrări. 
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extrem de importantă pentru traficul de mărfuri şi nu numai. Aceasta este mult mai 
probabil, întrucât descoperirile arheologice au dus la dezvelirea parţială a două 
complexe mari de thermae  din păcate păstrate fiecare doar fragmentar. În vremea 
lui Antoninus Pius (138–161), la Tibiscum a fost adusă o a treia unitate, cea de mauri. 
Sediul ei la început nu este precizat. A. Ardeţ a descoperit urmele unei fortificaţii 
de pământ dezafectate undeva în vremea lui Marcus Aurelius. În opinia mea, la 
scurt timp după venirea la Tibiscum, în timpul lui Antoninus Pius a avut loc 
construirea castrului mare de piatră, după cum dovedesc ultimele săpături efectuate 
în sectorul de nord-vest al castrului. Includerea în aceeaşi fortificaţie a trei unităţi 
militare a contribuit la formarea unui centru militar complex asemănător cu cele de 
la Micia şi Porolissum. 

Revenind la vicus-ul militar al maurilor nu putem face în acest moment decât 
o presupunere determinată de numărul mic de monumente epigrafice care fac 
referire la soldaţi din această unitate. Ca atare, nu putem nici măcar presupune la 
cât se cifra populaţia civilă. Locul lor probabil putea fi în sectorul de sud-est în faţa 
castrului mare şi înspre cursul Timişului. Opinăm pentru aceasta, întrucât ulterior 
în epoca Severilor (respectiv domnia Severus Alexander), din colţul de nord-vest al 
castrului mare se construieşte un zid de apărare (lat de 1,30 m) cu un sistem 
defensiv format din două şanţuri de apărare (D: primul lat de 1,30 m şi adânc de 
0,90 m, al doilea şanţ aflat la 0,60 m lat de 1,75 m, se prelungea în şanţul castrului 
de pe latura de vest). Ridicarea acestui sistem de apărare a aşezării vicane dovedeşte 
faptul că întreaga suprafaţă ocupată de aceasta a fost inclusă acestui areal. Pe de 
altă parte, la vest de castrul mare nu au fost până acum decât sporadic descoperite 
urme de locuire. Prin urmare, cei trei vici militari erau concentraţi la sud de drumul 
imperial cu extindere până la Timiş, depăşind cu limitele lor malul drept al râului, 
după cum se constată actualmente din cercetările arheologice întreprinse. 

Adrian Cântar, în măsurătorile întreprinse de ridicare stereo 70 asupra sitului 
de la Tibiscum, mi-a atras atenţia asupra faptului că actualmente distanţa între 
porta praetoria a castrului mare şi malul stâng al râului Timiş actual măsoară 265 m, 
iar până la malul drept al râului mai sunt încă 70 m1392.  

Pe acest areal s-au format cei trei vici militares de la Tibiscum, care cu timpul 
s-au extins cu cca. 100–150 m spre est şi pe malul drept al râului Timiş. Locuirea a 
primit, mai ales în faţa castrului de pe latura de est, aspectul unei mari densităţi de 
locuire cu case construite pe parcele (tip trei enhaus) aflate la circa 1,30 m una de 
alta (vezi deocamdată clădirile – I). Până în prezent au fost investigate arheologic un 
număr de VI clădiri (din care nr. III, II, III sunt clădiri cu caracter public), iar 
casele IV, V, VI sunt încă în curs de cercetare. Ca atare, deocamdată, construcţiile 
evidenţiate sunt puţine, dar ele demonstrează o densitate mare pe un spaţiu dat. 

Pe malul drept al râului (în locul denumit „Traianu”) cercetările arheologice 
au condus la descoperirea mai multor clădiri dispuse în prea ma drumului, care 
reprezintă parţial extremitatea estică a aşezări vicane de la Tibiscum. Construcţiile 
                                                 

1392 Sunt recunoscătoare tânărului meu colaborator A. Cântar pentru furnizarea datelor încă 
inedite care permit o înţelegere mult mai corectă a situaţiei de pe teren. 
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sunt clădiri modeste din lemn compartimentate, care, ulterior, în ultimă fază au 
primit o fundaţie din piatră de râu având acelaşi plan de locuinţă parcelată. 

n ordinea descoperirii lor, prima  este templul lui Apollo 
Conservator cercetat arheologic în anul 19831393. Construcţii cu caracter privat au 
fost dezvelite mai multe în ultimii ani; ele se afla în preajma drumului imperial (fig. 43). 

 (D  24  10 m) era separată cu o stradelă din pietriş de o altă 
construcţie aflată la sud. n ultima fază, construcţia se datează în secolul al III-lea 
şi, pe baza inventarului, s-a putut stabili ca a fost o casă modestă de locuit, 
amplasată pe o parcelă din acelaşi tip Streifenhaus1394 (fig. 33). 

n cursul cercetărilor efectuate de Muzeul din Caransebeş au fost dezvelite 
mai multe clădiri cu aceeaşi destinaţie, numerotate aleatoriu1395. Menţionăm că 

 vic s (notată de autorii 
săpăturilor ) este o locuinţă tot de tip Streifenhaus, care a fost construită pe locul 
şanţului de apărare al fortificaţiei de pământ amintite (D  31,20  14, 00 m). 
Clădirea este asemănătoare cu clădirea X. Are un mic pridvor, cu două încăperi, 
urmate de o mică curte interioară, un culoar de acces spre locuinţa propriu-zisă, 
formată din două camere, ce se continuau într-un spaţiu compartimentat în alte 
cinci camere mici care reprezentau probabil amenajările casnice cu bucătăria şi 
anexele respective de cămări etc.; cele două încăperi de la intrare pot sugera 
amenajări de prăvălie, ori de anumite ateliere. Existenţa clădirii se întinde între 
epoca lui Marcus Aurelius şi după mijlocul secolului III1396 (fig. 34). 

(= notată de autorii săpăturilor ) aflată la 175 m nord de 
clădirea III, este dezvelită parţial. S-au identificat două etape de locuire  una de 
lemn şi o a doua cu fundaţie din piatră de râu şi lemn1397 (fig. 35). 

(= notată de autorii săpăturilor ) a fost identificată în anul 
1997 printr-un sondaj. u sunt menţionate elemente de datare, nici alte elemente de 
planimetrie ale construcţiei1398.  

Prin urmare, judecând după construcţiile aflate pe cele două maluri ale Timişului, 
chiar sub talvegul râului de astăzi, distrus mai ales în ultimele 3–4 decenii, densitatea 
de locuire aici trebuia să fie similară. Urme ale unor construcţii şi monumente au 
fost scoase de escavatoarele care exploatau nisipul pentru barajul unei hidrocentrale. 
Această aşezare s-a dezvoltat extinzându-se şi pe malul stâng al râului, ajungând să 
aibă aspectul unui centru urban cu o concentrare mare de populaţie. Deocamdată 
putem susţine doar întinderea întregii aşezării spre est, spre sud acest lucru nu era 
posibil datorită cursului râului Timiş, iar spre nord, dincolo de drumul imperial nu 
se constată în preajma râului urme de construcţii romane. Sporadice sunt urmele de 
construcţii spre vest. 
                                                 

1393 Rusu-Pescaru, Alicu 2000, p. 42– 49.  
1394 Benea 1995, p. 150–169. 
1395 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 175, pl. XXI. Ca atare, vom menţiona clădirile din acest sector de vicus în 

continuare II .. (la cei doi autori = III). u am inclus după numerotarea celor doi autori ferma rurală 
din punctul Dâmb care este în afara celor două aşezări  cea vicană şi cea urbană de mai târziu. 

1396 Ardeţ, Ardeţ, 2004, p. 68, 85. 
1397 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 71. 
1398 Ardeţ , Ardeţ, 2004, p. 71. 
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1392 Sunt recunoscătoare tânărului meu colaborator A. Cântar pentru furnizarea datelor încă 
inedite care permit o înţelegere mult mai corectă a situaţiei de pe teren. 
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1393 Rusu-Pescaru, Alicu 2000, p. 42– 49.  
1394 Benea 1995, p. 150–169. 
1395 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 175, pl. XXI. Ca atare, vom menţiona clădirile din acest sector de vicus în 

continuare II .. (la cei doi autori = III). u am inclus după numerotarea celor doi autori ferma rurală 
din punctul Dâmb care este în afara celor două aşezări  cea vicană şi cea urbană de mai târziu. 

1396 Ardeţ, Ardeţ, 2004, p. 68, 85. 
1397 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 71. 
1398 Ardeţ , Ardeţ, 2004, p. 71. 
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Arealul ocupat de fiecare din cei trei vici militari s-a unit în decursul timpului, 
probabil şi prin venirea lui cohors I indelicorum milliaria de 1000 de soldaţi. Nu 
deţinem informaţii din surse epigrafice despre administraţia aşezării. Locuitorii 
erau desemnaţi în inscripţii prin formula veterani et cives omani Consistentes. La 
Micia, însă, se păstrează câteva inscripţii concludente care menţionează doi magistri în 
conducerea aşezării1399. Spre deosebire de Tibiscum, aşezarea vicană s-a extins de-a 
lungul Mureşului, apoi în sud şi parţial la sud-vest de castru primind un aspect 
semicircular. Aceasta aşezare s-a desprins din administraţia militară devenind de 
sine stătătoare sub forma unui pagus, tip de aşezare care reunea în componenţa sa 
mai mulţi vici. 

Pentru Tibiscum nu deţinem o astfel de mărturie epigrafică şi, prin urmare, 
nu ştim, chiar dacă bănuim, ridicarea la statutul de aşezare de tip pagus, cum de 
fapt, cu mult timp, în urmă, M. Moga a presupus1400. În opinia mea, întrucât pe Tabula 
Peutingeriana există două menţiuni ale existenţei unei localităţi cu numele de 
Tibiscum, apropiate una de cealaltă credem, că prima marcată cu semnul de fortificaţie 
se află pe malul stâng al râului, iar cea de a doua pe malul drept, ca o aşezare civilă 
pe celălalt drum imperial Dierna–Tibiscum1401. 

Chiar dacă în acest moment, pentru susţinerea ipotezei noastre nu dispunem 
de alte argumente, ea reprezintă soluţia posibilă, care a contribuit la înţelegerea 
procesului intern de ridicare a aşezărilor respective după câteva decenii de existenţă 
prin reunificare aşezărilor vicane în structuri noi, evoluate în pagus (Micia) şi 
municipia (Tibiscum şi Porolissum). 

Alături de Micia şi Tibiscum sunt cunoscute aşezările vicane de lângă 
castrele de la ra torium (Mehadia), Po e ena, Arcida a (Vărădia) (posibil ),  
Ad annonios (Teregova), poate i rna (Orşova).  

Aşezările dezvoltate în apropierea fortificaţiilor romane au contribuit la întărirea 
lor economică prin relaţiile cu armata pe care o deserveau, dar şi prin contactele 
comerciale permanente locale şi cu lumea barbară limitrofă. le reprezintă cele mai 
importante centre de cultură romană din regiune. 

În sectorul de sud-vest al Daciei se cunosc puţine aşezări rurale, ma oritatea 
au fost identificate prin cercetări de suprafaţă, în puţine cazuri pe teritoriul lor au 
fost efectuate mici sonda e. 

Într-un singur caz se păstrează o informaţie cartografică pe Ta ula Peutingeriana 
care menţionează localitatea Ad Pannonios (identificată la Teregova). Pe teren 
aşezarea nu a fost încă identificată. Numele aşezării sugerează o comunitate de 
pannoni stabilită în acest loc.  
                                                 

1399 IDR, III/3, 81, 82, 83, 84, 94, cu invocaţii către divinitatea supremă oficială a Statului, 
Iuppiter (IOM) şi geniului protector al locului. 

1400 Moga 1970, p. 41–50. 
1401 Vezi în continuare în acest capitol. 
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O a doua aşezare rurală ar putea fi cea aflată pe drumul imperial Dierna–
Tibiscum, cu numele de Tibi cum, care practic dublează toponimul de pe malul 
stâng al Timişului şi care ar putea reprezenta aşezare locală indigenă, încă 
necercetată arheologic. Locul ei pe teren a fost identificat. Aşezarea se află pe 
drumul imperial amintit aproape de locul de unire cu drumul imperial Lederata – 
Tibiscum1402. 

În apropiere de castrul mare de la Tibiscum pe malul stâng al Timişului, la 
cca. 550 m nord de incinta de nord a fortificaţiei s-au efectuat cercetări într-o 
aşezare rurală în punctul Zăgujeni (com. C. Daicoviciu, jud. Caraş-Severin), unde 
au fost descoperite mai multe locuinţe din lemn de suprafaţă cu un inventar 
arheologic modest, este adevărat, dar de factură romană1403. 

În apropierea unei construcţii de tip ferma rurală de la Criciova, din punctul 
„Tramnic” spre nord-vest, la cca. 1500 m, în locul numit „Râtul lui Mocrean”, pe 
malul Timişului, a fost identificată o aşezare daco-romană caracterizată prin 
locuinţe de tip semi bordei. În cursul cercetărilor au fost dezvelite câteva locuinţe, 
cu cuptor de pâine şi un cuptor de redus minereu de fier de mici dimensiuni 
(diametru: 30–40 cm) amplasat într-un spaţiu amenajat. Turta de mici dimensiuni 
(o grosime de 4–5 cm şi un diametru de 20 cm) sugerează o capacitate redusă de 
producţie a instalaţiei1404. Ca inventar, au fost descoperite două cuţite de mici 
dimensiuni, o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, două mărgele cu foiţă de 
aur lucrate în tehnica „Sand ich”, un fragment de terra igillata, alături de 
ceramică roşie de factură romană, ceramică cenuşie lucrată la roată şi ceramică 
brun-roşcată lucrată cu mâna care este mai numeroasă. 

Un sondaj a fost efectuat la reoni, punctul „Valea Budoviţei”, în anul 1964, 
fiind identificată o aşezare rurală cu locuinţe de suprafaţă de chirpici şi lemn, 
databilă în timpul provinciei Dacia1405.  

Alte aşezări rurale identificate pe teren au existat în apropiere de oraşul 
Dierna, în localitatea elni a eche, punctul „Valea Mala” şi la upalnic, în punctul 
„Ogaşul Isnia”. Din păcate, ele se află astăzi sub apele lacului de acumulare al 
Hidrocentralei de la Porţile de Fier I. Între aşezările care s-au format de-a lungul 
malului stâng al Dunării s-ar cuveni remarcată aşezarea de la ornea, punctul „Căuniţa 
de Sus” caracterizată prin locuinţe de tip bordei, cu gropi menajere etc.1406. 

În ultimele decenii, în imediata apropiere de castrul de la Tibiscum la circa 
600 m spre nord a fost identificată o aşezare rurală la gu eni, punctul „Conducta 
de gaz” caracterizată prin locuinţe ridicate din lemn cu un inventar modest1407. 
                                                 

1402 Vezi mai jos în acest capitol. 
1403 Benea et al. 1999, passim. Cercetările s-au efectuat între anii 1998–2000. Descoperirile 

sunt încă inedite. 
1404 Benea 1996, p. 243–244. 
1405 udea 2008, p. 91 cu bibliografia. 
1406 udea 2008, p. 90. 
1407 Benea 1999, passim. 



 262

Arealul ocupat de fiecare din cei trei vici militari s-a unit în decursul timpului, 
probabil şi prin venirea lui cohors I indelicorum milliaria de 1000 de soldaţi. Nu 
deţinem informaţii din surse epigrafice despre administraţia aşezării. Locuitorii 
erau desemnaţi în inscripţii prin formula veterani et cives omani Consistentes. La 
Micia, însă, se păstrează câteva inscripţii concludente care menţionează doi magistri în 
conducerea aşezării1399. Spre deosebire de Tibiscum, aşezarea vicană s-a extins de-a 
lungul Mureşului, apoi în sud şi parţial la sud-vest de castru primind un aspect 
semicircular. Aceasta aşezare s-a desprins din administraţia militară devenind de 
sine stătătoare sub forma unui pagus, tip de aşezare care reunea în componenţa sa 
mai mulţi vici. 

Pentru Tibiscum nu deţinem o astfel de mărturie epigrafică şi, prin urmare, 
nu ştim, chiar dacă bănuim, ridicarea la statutul de aşezare de tip pagus, cum de 
fapt, cu mult timp, în urmă, M. Moga a presupus1400. În opinia mea, întrucât pe Tabula 
Peutingeriana există două menţiuni ale existenţei unei localităţi cu numele de 
Tibiscum, apropiate una de cealaltă credem, că prima marcată cu semnul de fortificaţie 
se află pe malul stâng al râului, iar cea de a doua pe malul drept, ca o aşezare civilă 
pe celălalt drum imperial Dierna–Tibiscum1401. 

Chiar dacă în acest moment, pentru susţinerea ipotezei noastre nu dispunem 
de alte argumente, ea reprezintă soluţia posibilă, care a contribuit la înţelegerea 
procesului intern de ridicare a aşezărilor respective după câteva decenii de existenţă 
prin reunificare aşezărilor vicane în structuri noi, evoluate în pagus (Micia) şi 
municipia (Tibiscum şi Porolissum). 

Alături de Micia şi Tibiscum sunt cunoscute aşezările vicane de lângă 
castrele de la ra torium (Mehadia), Po e ena, Arcida a (Vărădia) (posibil ),  
Ad annonios (Teregova), poate i rna (Orşova).  

Aşezările dezvoltate în apropierea fortificaţiilor romane au contribuit la întărirea 
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1399 IDR, III/3, 81, 82, 83, 84, 94, cu invocaţii către divinitatea supremă oficială a Statului, 
Iuppiter (IOM) şi geniului protector al locului. 

1400 Moga 1970, p. 41–50. 
1401 Vezi în continuare în acest capitol. 
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O a doua aşezare rurală ar putea fi cea aflată pe drumul imperial Dierna–
Tibiscum, cu numele de Tibi cum, care practic dublează toponimul de pe malul 
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arheologic modest, este adevărat, dar de factură romană1403. 

În apropierea unei construcţii de tip ferma rurală de la Criciova, din punctul 
„Tramnic” spre nord-vest, la cca. 1500 m, în locul numit „Râtul lui Mocrean”, pe 
malul Timişului, a fost identificată o aşezare daco-romană caracterizată prin 
locuinţe de tip semi bordei. În cursul cercetărilor au fost dezvelite câteva locuinţe, 
cu cuptor de pâine şi un cuptor de redus minereu de fier de mici dimensiuni 
(diametru: 30–40 cm) amplasat într-un spaţiu amenajat. Turta de mici dimensiuni 
(o grosime de 4–5 cm şi un diametru de 20 cm) sugerează o capacitate redusă de 
producţie a instalaţiei1404. Ca inventar, au fost descoperite două cuţite de mici 
dimensiuni, o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, două mărgele cu foiţă de 
aur lucrate în tehnica „Sand ich”, un fragment de terra igillata, alături de 
ceramică roşie de factură romană, ceramică cenuşie lucrată la roată şi ceramică 
brun-roşcată lucrată cu mâna care este mai numeroasă. 

Un sondaj a fost efectuat la reoni, punctul „Valea Budoviţei”, în anul 1964, 
fiind identificată o aşezare rurală cu locuinţe de suprafaţă de chirpici şi lemn, 
databilă în timpul provinciei Dacia1405.  

Alte aşezări rurale identificate pe teren au existat în apropiere de oraşul 
Dierna, în localitatea elni a eche, punctul „Valea Mala” şi la upalnic, în punctul 
„Ogaşul Isnia”. Din păcate, ele se află astăzi sub apele lacului de acumulare al 
Hidrocentralei de la Porţile de Fier I. Între aşezările care s-au format de-a lungul 
malului stâng al Dunării s-ar cuveni remarcată aşezarea de la ornea, punctul „Căuniţa 
de Sus” caracterizată prin locuinţe de tip bordei, cu gropi menajere etc.1406. 

În ultimele decenii, în imediata apropiere de castrul de la Tibiscum la circa 
600 m spre nord a fost identificată o aşezare rurală la gu eni, punctul „Conducta 
de gaz” caracterizată prin locuinţe ridicate din lemn cu un inventar modest1407. 
                                                 

1402 Vezi mai jos în acest capitol. 
1403 Benea et al. 1999, passim. Cercetările s-au efectuat între anii 1998–2000. Descoperirile 

sunt încă inedite. 
1404 Benea 1996, p. 243–244. 
1405 udea 2008, p. 91 cu bibliografia. 
1406 udea 2008, p. 90. 
1407 Benea 1999, passim. 
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O posibilă aşezare locală dacică presupunem că a existat la Sânnicolaul Mare 
„punctul Selişte”, aşezare caracterizată deocamdată prin: 4 locuinţe, 5 gropi de 
provizii, 5 de vetre de foc de la cuptoare mena ere, alături de ceramica care domină 
ca inventar, formată din fragmente lucrate la roată din pastă cenuşie fină şi 
ceramică executată din pastă grosieră lucrată mâna, au apărut ceramica romană de 
bună calitate de culoare roşie, pişcoturi romane şi chiar o ştampilă pe ţiglă a 
legiunii a III-a Gemina1408. Interesante sunt urme ale unor împre muiri cu gard a 
proprietăţilor. O inscripţie funerară descoperită la Sânnicolaul Mare menţionează 
un tu icen al legiunii a III Gemina1409. Nu este clar dacă piesa este adusă din altă 
parte, condiţiile de descoperire nu sunt precizate. 

În zona muntoasă a Banatului, aşezări amplasate de–a lungul drumurilor 
principale sau a ramificaţiilor acestora, respectiv pe căile de comunicaţie secundare: 
Arcidava–Slatina Nera–Dognecea–Bocşa Romană; Surduc–Doclin, Bocşa Română–
Berzobis, Banats a Palan a–Dierna de-a lungul Dunării trebuie să fi existat, urmele 
lor nu sunt încă îndea uns de concludente. 

Un loc distinct îl deţine staţiunea thermală de la  (Băile Herculane) 
identificată printr-un număr important de inscripţii ridicate de personalităţi ale 
provinciei Dacia sau din alte zone învecinate, alături de oameni de rând. Invocaţiile 
cele mai numeroase sunt pentru Hercules, cunoscută divinitate protectoare a apelor 
thermale în general1410. Un document cartografic din secolul al VIII-lea, interpretat 
cu câtva timp în urmă, a oferit posibilitatea identificării unui număr important de 
construcţii sub formă de două complexe thermale şi un templu sau chiar două 
dedicate lui Hercule şi altor zei1411. Staţiunea a avut un rol important în trans-
humanţa turmelor de oi. Importanţa ei în cadrul provinciei Dacia este de necontestat 
alături de cea de la Germisara. 

VI  R IC

O notă distinctă în locuirea rurală din provinciile Imperiului Roman îl aveau 
fermele rurale amplasate în mi locul terenul primit de către veterani sau chiar de 
către civili. După anul 106, o bună parte a soldaţilor lăsaţi la vatră au fost împro-
prietăriţi cu loturi de pământ în întreg teritoriul Daciei, implicit şi în sud-vestul 
provinciei. Deocamdată, arheologic, asemenea ferme agricole (villae rusticae) au 
fost dezvelite în apropierea unor aşezări importante ale armatei şi pe teritoriul 
oraşelor de mai târziu, de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Drobeta, Tibiscum şi 
Dierna. le erau construcţii simple, reprezentând casele de locuit propriu zise. Deci 
erau clădiri formate din 3–5 încăperi. 
                                                 

1408 CIM C, 2001, nr. 1495. 
1409 IDR, III, 1, 274. 
1410 IDR, III, 1, p. 57–68. 
1411 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 

 265

Cele mai semnificative villae ru ticae au fost descoperite în apropiere de 
Tibiscum: Iaz (1), Caransebeş (2); gara Triaj Caransebeş (1) etc.1412, Criciova (1); 
Brebu (1)1413, poate câte una la Dalboşeţ şi Lăpuşnicel1414.  

Cu mulţi ani în urmă, M. Moga a descoperit în apropierea castrului de la 
er obi , la Ramna, în punctul numit „Beran” o fermă rurală, care a fost dezvelită 

parţial1415. Pe teritoriul localităţii au fost dezvelite două cuptoare romane de ars 
materiale de construcţie, alături de unul de formă rotundă de olărie. 

Probabil aici ar trebui adăugată şi o descoperire recentă de la uco ni a în 
imediata apropiere a drumului naţional Orşova–Caransebeş (deci pe drumul antic 
Dierna–Tibiscum)1416. A. Ardeţ şi D. eicu au remarcat de–a lungul drumului imperial 
dintre Dierna şi Tibiscum mai multe urme de construcţii romane, care au fost 
atribuite unor construcţii cu caracter privat de la Petro ni a, alea Timi ului, 

uco ni a, olva ni a, li oara, rciorova care puteau avea un caracter de fermă 
rurală1417. 

O altă zonă, cu posibile ferme rurale a fost localizată în jurul castrului de la 
Praetorium1418  Ele nu sunt confirmate din punct de vedere arheologic, dar câteva 
inscripţii funerare menţionează aici magistraţi sau personaje care deţineau funcţii în 
primele decenii ale secolului II în conducerea oloniei Dacica, semn că veteranii şi 
civilii, care s-au stabilit aici au primit proprietăţi în zonă1419. Este vorba de un 
augu tali  al Coloniei numit D  aebatiu  hr antu 1420, apoi un ecurio al 
Coloniei din numele căruia se păstrează cognomenul de... Paulu 1421, un veteran 
din legiunea a III-a emina cu numele de  aniu  e titutu 1422. 

Izolat, în depresiunea Almăjului, au fost identificate construcţii cu caracter 
agricol la pu nicel1423, rbunari1424, poate la Petnic (punctul „Seli te”) şi Prigor 
(punctul „la i”)1425. 

În sfârşit, deşi descoperirile arheologice nu ne avantajează în acest sens 
presupunem existenţa unor ferme rurale bazate în principal, pe ocupaţii specifice ca 
                                                 

1412 Bona, Rogozea, 1985, p. 156–157; Iaroslavschi 1975, p. 355–363; Petrovszk , Petrovszk  
1977, p. 311–319. 

1413 Bozu 1982, 59–60. 
1414 Protase 1975, p. 350–352; Benea, Bejan, 1989–1993, p. 143, nr. 25, 64, 83.  
1415 Cercetările au fost efectuate de M. Moga în anul 1961. Ele sunt încă inedite. Benea, Bejan, 

1989–1993, 143, no. 83. Planul edificiului a fost publicat de Bozu 2008, p. 103, pl. I 4. 
1416 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1417 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1418 Vezi capitolul precedent IV. 
1419 Aceasta constituie un indiciu clar, că la începutul secolului II şi în deceniile care au urmat, 

teritoriul Coloniei se întindea pe un areal foarte întins. Acest lucru a fost demonstrat convingător de  
I. Piso 1995, p. 63–82.  

1420 IDR, III, 1, 89. 
1421 IDR, III, 1, 91. 
1422 Piso 1995, p. 80. 
1423 Bozu 1977, p. 434.  
1424 Bozu, Secărin 1979, p. 553–558. 
1425 Benea Bejan 1989–1993, passim.  
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1408 CIM C, 2001, nr. 1495. 
1409 IDR, III, 1, 274. 
1410 IDR, III, 1, p. 57–68. 
1411 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 
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1412 Bona, Rogozea, 1985, p. 156–157; Iaroslavschi 1975, p. 355–363; Petrovszk , Petrovszk  
1977, p. 311–319. 

1413 Bozu 1982, 59–60. 
1414 Protase 1975, p. 350–352; Benea, Bejan, 1989–1993, p. 143, nr. 25, 64, 83.  
1415 Cercetările au fost efectuate de M. Moga în anul 1961. Ele sunt încă inedite. Benea, Bejan, 

1989–1993, 143, no. 83. Planul edificiului a fost publicat de Bozu 2008, p. 103, pl. I 4. 
1416 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1417 Ardeţ, eicu 2008, p. 107–115. 
1418 Vezi capitolul precedent IV. 
1419 Aceasta constituie un indiciu clar, că la începutul secolului II şi în deceniile care au urmat, 

teritoriul Coloniei se întindea pe un areal foarte întins. Acest lucru a fost demonstrat convingător de  
I. Piso 1995, p. 63–82.  

1420 IDR, III, 1, 89. 
1421 IDR, III, 1, 91. 
1422 Piso 1995, p. 80. 
1423 Bozu 1977, p. 434.  
1424 Bozu, Secărin 1979, p. 553–558. 
1425 Benea Bejan 1989–1993, passim.  
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de pildă, pescuit şi cu ocupaţii adiacente agriculturii şi creşterii vitelor. Acesta ar fi 
cazul, posibilei ferme de la Gornea1426, de pe malul stâng al Dunării. 

Numărul aşezărilor rurale este redus sub aspectul documentaţiei arheologice1427. 
Totuşi, câteva  se conturează. le evidenţiază o concentrare 
a unor aşezări rurale în prea ma unor castre şi vici militares, cum ar fi cele de la 
Tibiscum, raetorium, poate şi Berzobis. Această constatare este firească întrucât 
existau condiţii propice pentru schimburi de produse între locuitori, militari sau 
civili, tocmai pentru că dispuneau de o sursă permanentă de bani (prin soldele 
acordate regulat soldaţilor). 

Mult mai discrete sunt descoperirile din sudul sectorului, din zona Almă ului, 
unde complexe de locuit rurale sunt mai ales sub forma unor ferme rurale izolate 
(de pildă Dalboşeţ, Lăpuşnicel), unde probabil creşterea vitelor putea avea locul 
primordial.  

În bună măsură însă, condiţiile naturale şi mai ales geografia locului au 
influenţat în chip hotărâtor ocuparea sau nu, a unor zone. Cel puţin pentru Banat, 
acest lucru, pare a avea o semnificaţie aparte. Nu putem vorbi de o densitate mare a 
locuirii sud-vestului Daciei, deocamdată, dar eu cred că este şi o mare carenţă a 
cercetării arheologice de până acum. 

Lipsa unor săpături sistematice a îngreunat mult datarea aşezărilor cu caracter 
rural, care de obicei se face în cadrul larg al secolelor II–III; cu rare excepţii se pot 
afirma unele precizări cronologice. Astfel este cazul aşezării de la Criciova, punctul 
„R tul lui Mocrean”, care îşi începe existenţa spre sfârşitul secolului II1428, pe când 
aşezarea de la ăgu eni, chiar după mi locul secolului II1429. 

Dezvoltarea economică a provinciei nord-dunărene alături de aspecte ce 
privesc situaţia socială a populaţiei, viaţa culturală câtă va fi existat, a influenţat 
ridicarea mai multor aşezări la rangul de municipia de către împăratul Septimius 
Severus. Între acestea se cuvin amintite şi cele două oraşe din sud-vestul Daciei 
Romane:  şi  fiecare având un destin aparte. Primul şi-a bazat 
dezvoltarea pe armată ale cărei nevoi au asigurat prosperitatea economică necesară 
unei evoluţii pozitive. Cel de al doilea, Dierna, udecând după descoperirile de 
până acum a fost un punct comercial de prima mărime al Daciei şi a cunoscut o 
evoluţie pur civilă. 

Întemeierea unui oraş presupunea respectarea unui ritual de consacrare clar 
stabilit după obţinerea aprobării imperiale de înfiinţare a oraşului. În primul rând se 
                                                 

1426 Gudea 1977, p. 12–34. 
1427 Aici nu intră în discuţie, aşezările aflate în districtul minier care aveau o altă organizare 

administrativă. Dar deocamdată nu puteau afirma cu certitudine asupra unor descoperiri în acest sens 
cu excepţia celei de la Moldova Nouă, identificată de Ovidiu Bozu. 

1428 Vezi mai sus. 
1429 Vezi cap. V al prezentei lucrări. 
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avea în vedere stabilirea celor două căi principale de comunicaţie şi intersecţie: 
decumanus maximus (vest–est) şi cardo maximus (nord–sud). Punctul central era 
fixat de groma. Aici era amplasat forul, iar în jurul lui anumite clădiri publice1430. 
Locul de amplasare a celor două axe de drum se află în apropierea unei aşezări sau 
chiar la o oarecare distanţă de aceasta1431. După care fiecare segment din cele patru 
era împărţit pentru a forma insulae  spaţii atribuite construcţiilor cu caracter civil. 
Identificarea pe teren, în sud vestul Daciei, a arealului ocupat de cele două oraşe 
Tibiscum şi ierna este extrem de dificil de reconstituit1432. 

a. Tibiscu . Locul pe care a fost amplasat oraşul antic Tibiscum este încă în 
dezbatere între specialişti. O opinie oarecum generalizată ar fi aceea potrivit căreia 
vicus ul militar sau în orice caz aşezarea care s a format pe terenul de pe malul 
stâng al Timişului, din locul numit Peste ziduri , ar fi devenit oraş antic1433. A 
doua părere exprimată mai de mult, cum remarcam mai sus, iniţiată de Ortvay 
Tivadar susţinea că aşezarea civilă s ar fi format în zona intersecţiei celor două 
drumuri imperiale1434. 

La această opinie am aderat şi noi din mai multe considerente şi informaţii 
documentare.  

Tabula eutingerina, un document cartografic din secolul al IV lea menţionează 
pe două segmente alăturate, alături de alte aşezări din Dacia, de două ori toponimul 
Tibiscum:  

 : ederata-  M  . Apus flumen  M  Arcidava-  M  Centum 
utea  M  Bersovia  M  Ai isis  M  . Caput Bubali  M  i is o 

(vignetă cu două turnuri alăturate);  
 3: 3. aliatis Taliata   M  .Tierna  M  Ad Mediam  M  

retorio  M  Ad annonios  M  Gaganis  M  Masclianis  M  i is o 
 M  . Agnavie  M  onte Augusti  M  Sarmategte  M  Ad Aquas  M . 

Primul segment reprezintă drumul imperial Lederata–Tibiscum, unde acest 
din urmă centru apare marcat cu două turnuri alăturate, indiciu al unei fortificaţii 
care era de fapt, pe malul stâng al Timişului. Al doilea segment, VIII, ce apare pe 
drumul imperial Dierna–Tibiscum nu este marcat cu nici un semn, ceea ce înseamnă, 
că reprezintă o aşezare civilă1435. În cazul de faţă aceasta reprezintă aşezarea civilă 
din care ulterior s a format cea urbană. 
                                                 

1430 Tudor, 1976, p. 61–63. 
1431 Benea, Bona 1994, p. 82–84. 
1432 Tibiscum – aşezarea civilă de pe drumul imperial Dierna–Tibiscum este până în prezent 

necercetat, iar din păcate Dierna antică se află sub apele lacului de acumulare de la Porţile de ier şi, 
cercetările arheologice efectuate aici sunt în cea mai mare parte încă nepublicate. 

1433 Ardevan 1998, p. 39–41; Ardeţ 2012, p. 49–60. 
1434 Vezi Benea, Bona 1994 p. 83 cu bibliografia respectivă.  
1435 În anul 1994 când s a publicat mini monografia dedicată aşezării de la Tibiscum nu 

deţineam (D. Benea) o imagine mai concretă a situaţiei de pe teren, care s a format în decursul 
timpului. Astfel, presupunerea noastră potrivit căreia cl direa I aparţine aşezării urbane nu este 
eronată. Descoperirile clădirilor (IV–VI) făcute de Adrian Ardeţ depind practic de oraşul antic 
Tibiscum reprezentând în bună măsură limita sa vestică. 



 266

de pildă, pescuit şi cu ocupaţii adiacente agriculturii şi creşterii vitelor. Acesta ar fi 
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1426 Gudea 1977, p. 12–34. 
1427 Aici nu intră în discuţie, aşezările aflate în districtul minier care aveau o altă organizare 

administrativă. Dar deocamdată nu puteau afirma cu certitudine asupra unor descoperiri în acest sens 
cu excepţia celei de la Moldova Nouă, identificată de Ovidiu Bozu. 

1428 Vezi mai sus. 
1429 Vezi cap. V al prezentei lucrări. 

 267

avea în vedere stabilirea celor două căi principale de comunicaţie şi intersecţie: 
decumanus maximus (vest–est) şi cardo maximus (nord–sud). Punctul central era 
fixat de groma. Aici era amplasat forul, iar în jurul lui anumite clădiri publice1430. 
Locul de amplasare a celor două axe de drum se află în apropierea unei aşezări sau 
chiar la o oarecare distanţă de aceasta1431. După care fiecare segment din cele patru 
era împărţit pentru a forma insulae  spaţii atribuite construcţiilor cu caracter civil. 
Identificarea pe teren, în sud vestul Daciei, a arealului ocupat de cele două oraşe 
Tibiscum şi ierna este extrem de dificil de reconstituit1432. 

a. Tibiscu . Locul pe care a fost amplasat oraşul antic Tibiscum este încă în 
dezbatere între specialişti. O opinie oarecum generalizată ar fi aceea potrivit căreia 
vicus ul militar sau în orice caz aşezarea care s a format pe terenul de pe malul 
stâng al Timişului, din locul numit Peste ziduri , ar fi devenit oraş antic1433. A 
doua părere exprimată mai de mult, cum remarcam mai sus, iniţiată de Ortvay 
Tivadar susţinea că aşezarea civilă s ar fi format în zona intersecţiei celor două 
drumuri imperiale1434. 

La această opinie am aderat şi noi din mai multe considerente şi informaţii 
documentare.  

Tabula eutingerina, un document cartografic din secolul al IV lea menţionează 
pe două segmente alăturate, alături de alte aşezări din Dacia, de două ori toponimul 
Tibiscum:  

 : ederata-  M  . Apus flumen  M  Arcidava-  M  Centum 
utea  M  Bersovia  M  Ai isis  M  . Caput Bubali  M  i is o 

(vignetă cu două turnuri alăturate);  
 3: 3. aliatis Taliata   M  .Tierna  M  Ad Mediam  M  

retorio  M  Ad annonios  M  Gaganis  M  Masclianis  M  i is o 
 M  . Agnavie  M  onte Augusti  M  Sarmategte  M  Ad Aquas  M . 

Primul segment reprezintă drumul imperial Lederata–Tibiscum, unde acest 
din urmă centru apare marcat cu două turnuri alăturate, indiciu al unei fortificaţii 
care era de fapt, pe malul stâng al Timişului. Al doilea segment, VIII, ce apare pe 
drumul imperial Dierna–Tibiscum nu este marcat cu nici un semn, ceea ce înseamnă, 
că reprezintă o aşezare civilă1435. În cazul de faţă aceasta reprezintă aşezarea civilă 
din care ulterior s a format cea urbană. 
                                                 

1430 Tudor, 1976, p. 61–63. 
1431 Benea, Bona 1994, p. 82–84. 
1432 Tibiscum – aşezarea civilă de pe drumul imperial Dierna–Tibiscum este până în prezent 

necercetat, iar din păcate Dierna antică se află sub apele lacului de acumulare de la Porţile de ier şi, 
cercetările arheologice efectuate aici sunt în cea mai mare parte încă nepublicate. 

1433 Ardevan 1998, p. 39–41; Ardeţ 2012, p. 49–60. 
1434 Vezi Benea, Bona 1994 p. 83 cu bibliografia respectivă.  
1435 În anul 1994 când s a publicat mini monografia dedicată aşezării de la Tibiscum nu 

deţineam (D. Benea) o imagine mai concretă a situaţiei de pe teren, care s a format în decursul 
timpului. Astfel, presupunerea noastră potrivit căreia cl direa I aparţine aşezării urbane nu este 
eronată. Descoperirile clădirilor (IV–VI) făcute de Adrian Ardeţ depind practic de oraşul antic 
Tibiscum reprezentând în bună măsură limita sa vestică. 



 268

Amplasarea ei în teren a fost remarcată de Ortvay Tivadar cu mult timp în 
urmă. Harta întocmită cu acest prile  este elocventă în acest sens. Pe ea este clar 
marcat traseul celor două drumuri imperiale, iar în apropierea punctului de întâlnire 
era amplasată o cruce de lemn vizibilă până în anul 19901436. Ortvay Tivadar a 
măsurat cu pasul ruinele aşezării care avea un plan dreptunghiular de cca. 1200  
700 de paşi (aproximativ 840  490 m). Pe planul lui T. Ortvay aşezarea civilă 
apare grupată şi desfăşurată mai mult de-a lungul drumului care traversase Timişul, 
dinspre Lederata spre Sarmizegetusa.  

 Pe teren încă cele două drumuri se pot vedea şi identifica cu certitudine în 
unele porţiuni1437.  

A e area civil  antic  s-a format de-a lungul drumului imperial Dierna–
Tibiscum. a a fost locul în care s-a stabilit o comunitate civilă în decursul vremii. 
Informaţii epigrafice ori arheologice lipsesc deocamdată. La început, aşezarea s-a 
desfăşurat în partea dreaptă a drumului antic, unde pe teren urmele de locuire sunt 
mult mai dense. Nu avem indicii că aici a existat o aşezare autohtonă, dar elementele 
dacice sunt documentate de mai multe investigaţii arheologice pe ntreg teritoriul 
anticului Ti iscum, atât în castre (II, III şi castrul mare), cât şi în diferite case şi 
ateliere, fapt evidenţiat de cantitatea impresionantă de ceramică romană lucrată cu 
mâna, de actur  dacic , găsită în acestea. 

Probabil, n punctul de onc iune al celor dou  drumuri imperiale să se fi 
aflat centrul aşezării urbane devenită mai târziu municipiu1438.  

Săpăturile întreprinse între anii 1987 şi până în prezent, au vizat mai ales 
e tremitatea vestic , cea mai apropiată de râu, a sitului în discuţie, dintr-un motiv 
simplu era singurul nelucrat agricol şi care permitea realizarea unor investigaţii 
arheologice fără a avea dificultăţi cu proprietarii terenurilor respective.  

Ca atare, într-o buclă de teren încon urată de râul Timiş, în anii 1992–1993 s-a 
constatat existenţa unei fortificaţii de pământ apreciată la dimensiunile de 90  60 m1439. 
Castellum-ul se afla la peste 2,00 m adâncime, după menţiunea autorilor. O ştampilă 
fragmentară menţiona numele unei unităţi  putând fi aceeaşi cohors I Thracum 
agittariorum documentată pe malul stând al Timişului în castrul mic. Se presupune că 

fortificaţia a avut două faze de locuire1440, ea fiind abandonată în vremea lui 
Marcus Aurelius. 

Perioada de timp care urmează de câţiva ani apare ca un teritoriu nelocuit: 
astfel  îşi începe existenţa în vremea lui Septimius Severus1441, clădirea IV, 
la fel în vremea lui Septimius Severus, Caracalla, Iulia Domna udecând după 
                                                 

1436 Crucea de lemn care marca locul în apropierea căruia se uneau cele două drumuri 
imperiale a putut fi văzută având o semnificaţie locală pentru locuitori satului Iaz, care în fiecare an 
veneau în toiul verii să o sfinţească. 

1437 Benea, Bona 1994, p. 83. 
1438 Benea, Regep 2013, p. 357–365. 
1439 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 38–40. 
1440 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 49.  
1441 Benea 1995, p. 152. 
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descoperirile monetare din aceste edificii1442, fiecare având etape de refolosire până 
spre sfârşitul secolului III. Pentru clădirile V–VII nu deţinem informaţii numismatice 
sau de altă natură, care să ofere posibilitatea unei datări chiar relative1443. 

Clădirile descoperite până acum reprezintă ultimele nivele de locuire antică 
din acest perimetru aflate la limita vestică a aşezării, databile în secolele III şi IV 
începând cu epoca lui Septimius Severus, ceea ce conduce la ideea că arealul 
respectiv a fost folosit din această perioadă. Importantă ni se pare în acest moment, 
extinderea spre nord, spre Bistra a limitelor constructive ale aşezării, chiar dacă nu 
au fost încă dezvelite integral construcţii. 

Prin urmare, centrul a e rii urbane tibiscense trebuie căutat în zona de 
joncţiune a celor două drumuri imperiale amintite mai sus, ceea ce în mod corect 
ne a sesizat planul topografic realizat de Ortvay T1444. În acest context, drumul 
imperial Lederata–Tibiscum constituia axa vest–est, adică dec a s a i s, 
iar drumul imperial Dierna–Tibiscum axa sud nord adică, cardo a i s1445. De 
la cele două axe, s au trasat străzile perpendiculare grupate în parcele pătrate sau 
dreptunghiulare pe care se ridicau clădirile. Cercetările arheologice întreprinse la 
periferia vestică a aşezării antice sugerează deocamdată prezenţa unor locuri simple 
parcelate asemenea celor pentru casele de tip Streifenhaus din vici militari (fig. 32). 

Descoperirea de către L. . Marsigli la confluenţa râului Bistra cu Timişul a 
altarului onorific ridicat în onoare împărătesei Salonina, soţia lui allienus de către 
ordo municipii1446 nu a fost o întâmplare. Drumul antic continua pe malul drept al 
râului Timiş spre Criciova şi mai apoi, spre Mureş. Datarea monumentului este 
târzie, cu câţiva ani înainte de abandonarea Daciei. 

n flamen municipii este documentat epigrafic în persoana lui C. Iulius 
alentinus1447, cunoscut conductor al salinelor din Dacia cu afaceri şi în oraşul 

Tibiscum.  
R. Ardevan propunea şi el o promovare târzie a aşezării la statutul urban1448, 

dar care poate să fi avut loc totuşi în vremea lui Septimius Severus. 
Momentul în care a avut loc formarea oraşului cu titlul de municipium trebuie 

să fi fost mult mai devreme. O informaţie deosebită oferă o inscripţie dedicată lui 
IOM. Dolichenus de C. Iulius alentinus având calitatea de flamen municipii1449. 
Personajul este cunoscut din mai multe surse epigrafice care permit reconstituirea 
unei părţi importante din cariera sa. C. Iulius alentinus avea calitatea de conductor 
Salinarum1450, atestată într o inscripţie descoperită în estul Daciei. La Apulum, în 

                                                 
1442 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 67–68.  
1443 Poate doar gema cu reprezentarea lui Mars din clădirea VI; vezi. Ardeţ 2012, p. 53. 
1444 Benea, Regep, 2013, p. 357–365.  
1445 Cazuri similare sunt cunoscute în Imperiu pentru cel puţin un drum imperial care străbate o 

aşezare urbană.  
1446 IDR, III, 1, 132. 
1447 IDR, III, 1, 140. 
1448 Ardevan 1998, p. 41. 
1449 IDR, III,1, 139. 
1450 IDR, III, 4, 248: Soli Inv icto  pro salute m .C ai . Iuli . alen tini.C onductoris  Sallinar um . 

Iulius Omucio libertus actor posuit. 
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1437 Benea, Bona 1994, p. 83. 
1438 Benea, Regep 2013, p. 357–365. 
1439 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 38–40. 
1440 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 49.  
1441 Benea 1995, p. 152. 
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dar care poate să fi avut loc totuşi în vremea lui Septimius Severus. 
Momentul în care a avut loc formarea oraşului cu titlul de municipium trebuie 

să fi fost mult mai devreme. O informaţie deosebită oferă o inscripţie dedicată lui 
IOM. Dolichenus de C. Iulius alentinus având calitatea de flamen municipii1449. 
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1442 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 67–68.  
1443 Poate doar gema cu reprezentarea lui Mars din clădirea VI; vezi. Ardeţ 2012, p. 53. 
1444 Benea, Regep, 2013, p. 357–365.  
1445 Cazuri similare sunt cunoscute în Imperiu pentru cel puţin un drum imperial care străbate o 

aşezare urbană.  
1446 IDR, III, 1, 132. 
1447 IDR, III, 1, 140. 
1448 Ardevan 1998, p. 41. 
1449 IDR, III,1, 139. 
1450 IDR, III, 4, 248: Soli Inv icto  pro salute m .C ai . Iuli . alen tini.C onductoris  Sallinar um . 

Iulius Omucio libertus actor posuit. 
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schimb, C. Iulius alentinus dedică o inscripţie lui I.O.M. Aeternus, în calitate de 
primus annualis mun. ep /timii/. Apul /ensis/ et patronus coll egii  a rum  / 
mun icipii  s upra  s cripti 1451.  

Magistraturile deţinute de C. Iulius Valentinus la Apulum succesiv sunt 
urmă-toarele: primul magistrat al municipiului format din cana ae legiunii a III-a 
Gemina, fapt care se datează între anii 198–199; cea de a doua funcţie este de 
patronus în collegium a rilor din noul oraş a fost deţinută, probabil, după cea 
exercitată de C. Sentius Anicetus care a deţinut această funcţie în anul 2051452. 

C. Iulius alentinus era activ, ca şi conductor în perioada anterioară anilor 
198/199, când devine Tibiscum municipium şi unde persona ul deţine calitatea de 
lamen al municipiului. l apare legat prin activitatea sa economică şi politică de 

cana ae le din Apulum. S-a invocat şi posibilitatea ca şi o altă inscripţie, mai 
târzie, descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa să se refere la acelaşi persona 1453, 
ea fiind ridicată în onoarea sa de doi decuriones din municipiul de la Porolissum: 
Aurelius Theophilus şi Castor.  

După funcţiile şi magistraturile deţinute de C. Iulius Valentinus, în cele trei 
centre urbane Ulpia Traiana, Apulum şi Tibiscum, putem deduce că el putea fi 
originar din oricare din cele trei oraşe ale provinciei. Poate cea de lamen, preot al 
lui upiter de la Tibiscum ar sugera că sediul lui s-ar afla aici, întrucât aceasta 
funcţie îi asigura accesul la magistratura supremă a oraşului. Dar, posibilitatea 
aceasta poate fi avută în vedere cu rezervele cuvenite. În altă ordine de idei, C. Iul. 

alentinus, pare a fi, udecând după monumentele votive ridicate un adorator al 
cultelor orientale: I M olichenus  I M Aeternus  ol Invictus foarte probabil, 
oriental la origine. l făcea parte din aristocraţia municipală a Daciei. 

Prin urmare, asemenea celorlalte oraşe Apulum cana ae  Porolissum  Ampelum  
ierna ridicate la rangul de municipium de către Septimius Severus şi Ti iscum  

a primit acest titlul undeva în anii 198–199. 
O ultimă epigrafă menţionează un persona , al cărui nume nu se mai păstrează 

care deţinea calitatea de sacerdotal is  provinciae i patronus al aşezării de la 
Tibiscum1454. 

Structura drumului imperial a fost identificată prin mai multe sonda e arheo-
logice unele neconcludente1455, dar sonda ul lui R. Petrovsz y1456 efectuat între 
Ciuta şi Iaz a stabilit că drumul imperial reunit care se îndrepta spre Agnaviae  
Pons Augusti – lpia Traiana avea o lăţime de 6,00 m, cu rigole pe fiecare latură.  

Pe teren, aşezarea civilă trebuie să se fi format în prea ma imediată a 
drumului imperial, beneficiind de avanta ul unei clientele cu o sursă de venit sigură 
şi permanentă, cum a fost armata. xtinderea spre nord a locuirii s-a făcut, în timp, 
                                                 

1451 IDR, III, 5, 204; Benea 2004, p. 390–393; Benea, Regep 2013, p. 357–365. 
1452 Benea 2004, p. 390–393; Benea 2007 c, p. 91–114. 
1453 IDR, III, 2, 126. 
1454 IDR, III, 2, 253. 
1455 Rogozea P. (1986) şi Ardeţ A. (1991) care nu au atins însă solul viu (vezi Benea, Bona 

1994, nota 73). 
1456 Răuţ, Bozu, Petrovsz y 1977, p. 153, fig. 5; Petrovsz y 1978, p. 77–96. 
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tocmai datorită comerţului de tranzit practicat. Despre această aşezare, după cum 
menţionam,  ştim în acest moment aproape nimic.  

n imediata apropiere, spre est, se afla un templu ridicat pentru A
rva r încă din primii ani ai ocupaţiei romane construit de către c r

rac a i ari r 1457. Ulterior, a avut loc o refacere a templului v a
di a  (distrus de vechime documentată de textul unei inscripţii din vremea lui 
Septimius Severus1458. 

Din cr  oraşului antic care trebuiau să fie dispuse de-a lungul 
principalelor căi de acces în oraş, la oarecare distanţă de acesta, până în prezent a 
fost identificată doar una, c a d , în preajma drumului imperial spre Dierna în 
locul numit . Ea era o necropolă birituală de inhumaţie şi incineraţie. Aici a 
fost realizat doar un sondaj, până în prezent fiind dezvelite doar câteva morminte1459 de 
incineraţie şi inhumaţie. cr a d v  se afla sub actualul Triaj C R Caransebeş, 
necercetată încă.  

Teritori l ora l i. Din teritoriul rural al oraşului Tibiscum au făcut parte 
aşezări, dar şi câteva ferme rurale (Iaz, Caransebeş, Petroşniţa, upa, Criciova, Brebu, 
Ramna, Sânnicolau-Mare), aşezări miniere (Berzobis, Bocşa, Ciclova Română, 
Dognecea, Gătaia, Silagiu) (existând posibilitatea ca acestea să fi fost incluse iniţial 
într-un district aparte, pentru ca în secolul III să fie atribuite oraşului)1460, precum şi 
centrul de exploatare a nisipului aurifer de la Bolvaşniţa1461. Astfel, teritoriul rural 
Tibiscum s-ar fi întins pe un areal de 50–60 km pe direcţia ord-Vest, 30 km spre 
Est şi 70 km spre Sud, limitele sale fiind Porţile de ier ale Transilvaniei (spre  
sud-est), Criciova (spre nord-est), cursul Mureşului la nord, Ramna la vest (peste 
linia Lederata–Tibiscum) şi Slatina Timiş, la sud1462. 

Iniţial, acest teritoriu a făcut parte din cel al Coloniei Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa1463 care probabil în secolul II se întindea până aproape de Dunăre, în 
orice caz în mod cert până la Mehadia, unde o inscripţie confirmă acest lucru 1464.  

. Dierna. Aşezarea civilă antică s-a format de-a lungul Dunării, în spaţiul 
relativ îngust aflat între fluviu şi zona colinară înaltă din apropiere.1465 Reconstituirea 
arealului pe care s-a întins antica Dierna s-a realizat pe baza localizării desco-
peririlor arheologice apărute întâmplător la suprafaţă în decursul timpului şi depozitate 
la Muzeul Liceului din localitate1466. Urmele unei fortificaţii romane nu a fost 
                                                 

1457 Piso Rogozea 1985, p. 211–218. 
1458 Piso, Rogozea 1985, p. 212–218. 
1459 Petrovszk  1977, p. 437; Benea, Bona 1994, p. 115–118. 
1460 Benea 2005, p. 154 
1461 Benea 2005, p. 151 şi urm. 
1462 Aici ar trebui să fie limita nordică a Diernei conform inscripţiei dedicate lui P. Aelius 

Ariortus (IDR III/1, 118). 
1463 Ideea a fost enunţată de M. Moga potrivit căreia Tibiscum a fost un a al Ulpiei înainte 

de a dobândi statutul municipal. Ulterior a fost respinsă corect de C. C. Petolescu pentru că un a  
este o aşezare cvasi-urbană între vic  şi ici i  (Petolescu 1972, p. 497). 

1464 ILD, 90. 
1465 Benea 1975, p. 91; Ardevan 1998, p. 36–39. 
1466 Benea 1975, p. 91–93. 



 270

schimb, C. Iulius alentinus dedică o inscripţie lui I.O.M. Aeternus, în calitate de 
primus annualis mun. ep /timii/. Apul /ensis/ et patronus coll egii  a rum  / 
mun icipii  s upra  s cripti 1451.  

Magistraturile deţinute de C. Iulius Valentinus la Apulum succesiv sunt 
urmă-toarele: primul magistrat al municipiului format din cana ae legiunii a III-a 
Gemina, fapt care se datează între anii 198–199; cea de a doua funcţie este de 
patronus în collegium a rilor din noul oraş a fost deţinută, probabil, după cea 
exercitată de C. Sentius Anicetus care a deţinut această funcţie în anul 2051452. 

C. Iulius alentinus era activ, ca şi conductor în perioada anterioară anilor 
198/199, când devine Tibiscum municipium şi unde persona ul deţine calitatea de 
lamen al municipiului. l apare legat prin activitatea sa economică şi politică de 

cana ae le din Apulum. S-a invocat şi posibilitatea ca şi o altă inscripţie, mai 
târzie, descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa să se refere la acelaşi persona 1453, 
ea fiind ridicată în onoarea sa de doi decuriones din municipiul de la Porolissum: 
Aurelius Theophilus şi Castor.  

După funcţiile şi magistraturile deţinute de C. Iulius Valentinus, în cele trei 
centre urbane Ulpia Traiana, Apulum şi Tibiscum, putem deduce că el putea fi 
originar din oricare din cele trei oraşe ale provinciei. Poate cea de lamen, preot al 
lui upiter de la Tibiscum ar sugera că sediul lui s-ar afla aici, întrucât aceasta 
funcţie îi asigura accesul la magistratura supremă a oraşului. Dar, posibilitatea 
aceasta poate fi avută în vedere cu rezervele cuvenite. În altă ordine de idei, C. Iul. 

alentinus, pare a fi, udecând după monumentele votive ridicate un adorator al 
cultelor orientale: I M olichenus  I M Aeternus  ol Invictus foarte probabil, 
oriental la origine. l făcea parte din aristocraţia municipală a Daciei. 

Prin urmare, asemenea celorlalte oraşe Apulum cana ae  Porolissum  Ampelum  
ierna ridicate la rangul de municipium de către Septimius Severus şi Ti iscum  

a primit acest titlul undeva în anii 198–199. 
O ultimă epigrafă menţionează un persona , al cărui nume nu se mai păstrează 

care deţinea calitatea de sacerdotal is  provinciae i patronus al aşezării de la 
Tibiscum1454. 

Structura drumului imperial a fost identificată prin mai multe sonda e arheo-
logice unele neconcludente1455, dar sonda ul lui R. Petrovsz y1456 efectuat între 
Ciuta şi Iaz a stabilit că drumul imperial reunit care se îndrepta spre Agnaviae  
Pons Augusti – lpia Traiana avea o lăţime de 6,00 m, cu rigole pe fiecare latură.  

Pe teren, aşezarea civilă trebuie să se fi format în prea ma imediată a 
drumului imperial, beneficiind de avanta ul unei clientele cu o sursă de venit sigură 
şi permanentă, cum a fost armata. xtinderea spre nord a locuirii s-a făcut, în timp, 
                                                 

1451 IDR, III, 5, 204; Benea 2004, p. 390–393; Benea, Regep 2013, p. 357–365. 
1452 Benea 2004, p. 390–393; Benea 2007 c, p. 91–114. 
1453 IDR, III, 2, 126. 
1454 IDR, III, 2, 253. 
1455 Rogozea P. (1986) şi Ardeţ A. (1991) care nu au atins însă solul viu (vezi Benea, Bona 

1994, nota 73). 
1456 Răuţ, Bozu, Petrovsz y 1977, p. 153, fig. 5; Petrovsz y 1978, p. 77–96. 
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1457 Piso Rogozea 1985, p. 211–218. 
1458 Piso, Rogozea 1985, p. 212–218. 
1459 Petrovszk  1977, p. 437; Benea, Bona 1994, p. 115–118. 
1460 Benea 2005, p. 154 
1461 Benea 2005, p. 151 şi urm. 
1462 Aici ar trebui să fie limita nordică a Diernei conform inscripţiei dedicate lui P. Aelius 

Ariortus (IDR III/1, 118). 
1463 Ideea a fost enunţată de M. Moga potrivit căreia Tibiscum a fost un a al Ulpiei înainte 

de a dobândi statutul municipal. Ulterior a fost respinsă corect de C. C. Petolescu pentru că un a  
este o aşezare cvasi-urbană între vic  şi ici i  (Petolescu 1972, p. 497). 

1464 ILD, 90. 
1465 Benea 1975, p. 91; Ardevan 1998, p. 36–39. 
1466 Benea 1975, p. 91–93. 
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identificate, deşi anumite ştampile cu caracter militar sunt cunoscute din descoperiri 
mai vechi. Lipsa unei fortificaţii romane este greu de acceptat şi de crezut  Pe bună 
dreptate undeva, R. Ardevan presupunea existenţa şi a unui vicus militar pentru 
care nu există nici o dovadă palpabilă însă1467. Acest vicus militar ar fi coexistat cu 
aşezarea civilă (fig. 39).  

Investigaţiile arheologice au fost relativ puţine fiind concentrate în anii 1966–
1969, cu ocazia construirii hidrocentralei de la Porţile de Fier, dar în cea mai mare 
parte încă nepublicate. Actualmente întregul areal al oraşului Orşova Veche şi 
implicit ruinele anticei Dierna sunt sub apele lacului de acumulare. Cele mai 
importante sectoare au fost acelea din interiorul fortificaţiei romane târzii1468 prin 
care au fost evidenţiate mai multe elemente din turnurile şi zidul de incintă ale cetăţii. 

Din oraşul antic, doar I. in ler şi A. Bodor, în anul 1979, au publicat 
rezultatele sonda ului întreprins în sectorul , în care a fost constatat în al doilea 
nivel de locuire, un atelier de bi utier alături de alte descoperiri importante. În 
atelierul dezvelit parţial s-au găsit fragmente de creuzete cu urme metal, fragmente 
de aplici, zgură de metal, bare de plumb fragmentare, piese semifinisate, o foiţă de 
aur cu inscripţie o de i io1469.  

Ulterior, S. Cociş a reluat inventarul păstrat al descoperirilor din sectorul  de 
la Dierna, format din 145 de piese din bronz şi plumb, care dovedesc existenţa aici 
a unui important atelier de bi utier1470. Oficina se datează undeva între secolul II – 
prima umătate a secolului III1471. 

De un interes aparte este o foiţa de aur (D: 7,1  2,4 cm) descoperită în 
interiorul atelierului cu următoarea inscripţie incizată: emon im m unitate/ te 
agite t  Aeli  ir/me stet  supra caput/ Iuliae urillae. Monedele asigură o datare în 
epoca Severilor1472. 

Prin bunăvoinţa regretatului F. Medeleţ care mi-a cedat spre publicare 
materialul arheologic din sectorul  (str. Marinari), inventarul arheologic păstrat 
în colecţia Muzeului Banatului din Timişoara a intrat în literatura de specialitate1473. 
Materialul arheologic format dintr-o mare cantitate de ceramică de uz cotidian de 
culoare roşie cenuşie şi gălbui roşcată lucrată la roată, amfore, mortaria a oferit un 
segment de viaţa economică a aşezării dintr-un punct aflat la marginea sa de vest.  

ectorul I a fost cercetat în anul 19691474, lucrările s-a desfăşurat în grădinile 
caselor aflate pe str. 23 August, nr. 18–24. l era amplasat în prea ma Dunării spre 
nord-vest de cetatea romană târzie. Cercetările au evidenţiat o construcţie romană 
                                                 

1467 Ardevan 1998, p. 38–39. 
1468 Gudea 1977, p. 950–989; Chiţescu, Poenaru-Bordea 1983, p. 169–209. 
1469 Bodor, in ler 1979, p. 141–155. 
1470 Cociş 2006, p. 111–123. 
1471 Cociş 2006, p. 112. 
1472 Benea, 2008, p. 113–114. 
1473 Benea 2001, p. 129–137. 
1474 Prof. Gh. Lazarovici ne-a cedat publicarea descoperirilor din acest sector, respectiv planşe 

şi urnalul, mai puţin materialul arheologic păstrat la Institutul de Arheologie Bucureşti. 
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masivă fără despărţituri interioare, realizate probabil din lemn1475. Clădirea a fost 
atribuită unei amenajări portuare ca depozit. 

Sectoarele  N   (trasate pe str. Republicii – Traian – Alecsandri) au dus la 
dezvelirea unor construcţii ca caracter privat şi a unei instalaţii de canalizare antică. 
La toate aceste edificii încă inedite, profilele păstrate indică nivele de locuire până 
în secolul IV, datare confirmată şi de descoperirile monetare1476.  

În lpianus, Dige tae, L, 15, 1, 8 se păstrează informaţia că Dierna ar fi 
devenit colonia întemeiată de către Traian, având iu  Italicum, ceea ce nu este însă 
confirmat de alte surse epigrafice. 

C. C. Petolescu a presupus ca Dierna a putut primi statutul de municipium 
încă din vremea lui Marcus Aurelius (161–180)1477, iar ulterior spre sfârşitul 
domniei lui Septimius Severus ar fi putut accede la colonia. Ca urmare a acestui fapt 
putea deţine iu  Italicum  

Obiecţia principală la această supoziţie a ridicat o R. Ardevan, care susţine 
corect că organizarea unui municipium condus de quatorviri nu datează din timpul 
lui Marcus Aurelius, ceea ce fusese argumentul principal pentru supoziţia 
anterioară1478. Inscripţia în discuţie a fost descoperită la Slatina Timiş (jud. Caraş
Severin) şi menţionează pe P  eliu  riortu  IIII vir m unicipii  D iernae , 
inter ectu  a latronibu 1479. 

Alte monumentele epigrafice păstrate până acum nu permit evidenţierea unor 
noi informaţii în acest sens. Prin urmare şi Dierna la fel ca Tibiscum au primit 
statutul de municipia de la Septimius Severus în acelaşi perioadă.  

Dierna a avut o viaţă economică bazată în principal pe comerţul de tranzit 
spre Dacia dinspre Imperiu şi apoi din provincia nord dunăreană spre Imperiu. 
Importanţa aşezării se va fi remarcat prin existenţa unui portu  impresionant amintit 
într o inscripţie călătoare  de la Te ija de pe malul sârbesc la Dunării1480. 
Navigaţia pe Dunăre esenţială pentru comerţ şi mult mai lesnicioasă financiar 
decât traficul terestru a influenţat decisiv în acest sens. La fel ca la Drobeta, Dierna 
a avut o staţiune vamală atestată epigrafic în secolul II. 

Ne ro ola oraşului Dierna a fost identificată pe valea ratca, şi în curtea 
Spitalului orăşenesc unde mai era cunoscută anterior descoperirea unui mormânt cu 
un inventar deosebit de bogat1481. În anul 1966, a fost descoperit aici un mormânt în 
cutie de cărămidă, acoperit cu două cărămizi aşezate pe cant, în forma unui 
acoperiş în două ape. Mormântul a apărut la adâncimea de 1,25 m. Cărămizile erau 
de mari dimensiuni: 0,55  0, 55  07 m. Mormântul era cu incineraţie pe loc. 
Inventarul consta dintr un opaiţ şi o monedă friabilă trecută prin foc, la nord de 
                                                 

1475 Benea 2001, p. 138–153. 
1476 Benea 2001, p. 152.  
1477 Petolescu 1993, p. 60–63. 
1478 Ardevan 1998, p. 37–38. 
1479 IDR, III, 1, 118  CIL, III, 8009. 
1480 Vezi mai sus cap. V. Economia. 
1481 Benea, Şchiopu 1974, p. 115. 
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identificate, deşi anumite ştampile cu caracter militar sunt cunoscute din descoperiri 
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ectorul I a fost cercetat în anul 19691474, lucrările s-a desfăşurat în grădinile 
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1467 Ardevan 1998, p. 38–39. 
1468 Gudea 1977, p. 950–989; Chiţescu, Poenaru-Bordea 1983, p. 169–209. 
1469 Bodor, in ler 1979, p. 141–155. 
1470 Cociş 2006, p. 111–123. 
1471 Cociş 2006, p. 112. 
1472 Benea, 2008, p. 113–114. 
1473 Benea 2001, p. 129–137. 
1474 Prof. Gh. Lazarovici ne-a cedat publicarea descoperirilor din acest sector, respectiv planşe 

şi urnalul, mai puţin materialul arheologic păstrat la Institutul de Arheologie Bucureşti. 
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masivă fără despărţituri interioare, realizate probabil din lemn1475. Clădirea a fost 
atribuită unei amenajări portuare ca depozit. 

Sectoarele  N   (trasate pe str. Republicii – Traian – Alecsandri) au dus la 
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confirmat de alte surse epigrafice. 

C. C. Petolescu a presupus ca Dierna a putut primi statutul de municipium 
încă din vremea lui Marcus Aurelius (161–180)1477, iar ulterior spre sfârşitul 
domniei lui Septimius Severus ar fi putut accede la colonia. Ca urmare a acestui fapt 
putea deţine iu  Italicum  
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anterioară1478. Inscripţia în discuţie a fost descoperită la Slatina Timiş (jud. Caraş
Severin) şi menţionează pe P  eliu  riortu  IIII vir m unicipii  D iernae , 
inter ectu  a latronibu 1479. 
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Navigaţia pe Dunăre esenţială pentru comerţ şi mult mai lesnicioasă financiar 
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a avut o staţiune vamală atestată epigrafic în secolul II. 
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Spitalului orăşenesc unde mai era cunoscută anterior descoperirea unui mormânt cu 
un inventar deosebit de bogat1481. În anul 1966, a fost descoperit aici un mormânt în 
cutie de cărămidă, acoperit cu două cărămizi aşezate pe cant, în forma unui 
acoperiş în două ape. Mormântul a apărut la adâncimea de 1,25 m. Cărămizile erau 
de mari dimensiuni: 0,55  0, 55  07 m. Mormântul era cu incineraţie pe loc. 
Inventarul consta dintr un opaiţ şi o monedă friabilă trecută prin foc, la nord de 
                                                 

1475 Benea 2001, p. 138–153. 
1476 Benea 2001, p. 152.  
1477 Petolescu 1993, p. 60–63. 
1478 Ardevan 1998, p. 37–38. 
1479 IDR, III, 1, 118  CIL, III, 8009. 
1480 Vezi mai sus cap. V. Economia. 
1481 Benea, Şchiopu 1974, p. 115. 
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mormânt un vas depus ca ofrandă. În apropierea vasului a fost descoperit un 
medalion cu reprezentarea lui Thanatos şi inscripţia . . . pe partea dreaptă, iar în 
stânga . . .1482. Totodată 6 monede două de argint şi 4 de bronz, provenind de la 
Traian şi până la Marcus Aurelius (pentru Faustina unior) au fost descoperite în 
apropiere1483. 

Un alt mormânt tot de incineraţie a fost descoperit în aceeaşi secţiune în 
oarecare măsură distrus; alături de oasele umane calcinate au apărut şi oase de 
animale ca urmare probabil a banchetului funerar. Deasupra osemintelor erau 
depuse 3 căniţe din ceramică1484.

După ridicarea la statutul de municipium, Dierna a deţinut un  
care în acest moment este greu de reconstituit. Spre est limitele teritoriului diernens 
erau undeva până la limita teritoriului Drobetei1485, în orice caz zona Porţilor de 
Fier era atribuită Drobetei, pentru că aceasta cu canalul de la Sip şi podul de la 

ontes formau un sistem unitar, dependent probabil de Moesia Superior .  
Spre vest, credem că limita teritoriului era undeva în dreptul localităţii 

Banats a Palan a1486 în opinia mea până aproape de locul de unde pornea linia 
defensivă Lederata–Tibiscum. Spre nord aceasta era aproape de Slatina Timiş. 
Astfel, încât teritoriul Diernei antice a vizat mai mult aşezările de pe malul Dunării. 

Descoperirile de până acum din sud-vestul Daciei romane sunt departe de a 
oferi o imagine complexă asupra mediului locuit în secolele II–III, situaţie parţial 
datorată numărului mic de cercetări arheologice sistematice în teritoriu. Astfel 
încât, deţinem în cel mai bun caz informaţii minime despre 1–3 locuinţe cu 
inventar lor salvat dintr-o aşezare, ceea ce este departe de a putea conferi spaţiului 
o apreciere obiectivă privind locuirea într-un loc anume. În acelaşi timp, nu sunt 
cunoscute aproape de loc aşezările miniere care au putut exista în districtul minier 
din zona muntoasă a Banatului. 

                                                 
1482 Popilian 2001, p. 85–91 
1483 Popilian 2001, p. 85–86. 
1484 Popilian 2001, p. 87. 
1485 Stângă 1999, p. 76 aprecia limita estică a teritoriului Diernei undeva pe linia Bahna-

Vârciorova. 
1486 Ardevan 1998, p. 72, o presupunea până la Po e ena.  
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II. AS T  A  I I I A I I O AN   
N S D ST  DA I I 

AS T  A  I I I A I I O AN  N S D ST  DA I I 

Cucerirea romană aducea în spaţiul nord dunărean formele vizibile ale actului 
politic al întemeierii provinciei constând dintr un aparat a mini trativ menit să 
instituie în condiţii optime şi rapide toate organismele necesare exploatării noului 
teritoriu, o prezenţă militară masivă şi populaţie civilă interesată de noile teritorii 
atrase de o bunăstare materială rapidă şi promiţătoare. Noul impact aducea însă şi 
multe elemente ce priveau viaţa intimă a indivizilor, credinţele şi superstiţiile lor 
tipice nu numai mediului roman, dar şi unuia provincial din care proveneau aceste 
elemente mai mult sau mai puţin romanizate, originare din provinciile limitrofe sau 
îndepărtate ale Imperiului Roman. ormele de manifestare al mentalului spiritual 
roman din noua provincie Dacia sunt încă prea puţin cercetate sub aspect general.  

Impactul roman după încheierea evenimentelor militare au vizat în principal 
construirea unor structuri care să asigure funcţionalitatea principalelor instituţii ale 
statului, între care ar ata deţinea locul cel mai important. Ca atare, cele mai 
semnificative amenajări au fost de factură militară.  

Primele măsuri întreprinse de romani au fost construirea căilor de comunicaţie, 
principale iae militares de a lungul cărora au fost amplasate apoi, fortificaţiile 
armatei. Ele au urmat traseul pe care au înaintat armatele romane înspre Dacia în 
vremea războaielor de cucerire. u avem nici un in iciu ocumentar care  ate te 
e i ten a n acele locuri a unor rumuri anterioare cuno cute ale acilor  Oricum, 
relaţiile economice cu lumea romană au facilitat cunoaşterea în detaliu de către 
romani a căilor de acces spre centrele importante ale statului dac. Sectorul de sud vest 
al provinciei se caracterizează printr un areal geografic brăzdat de cursuri de râuri 
şi pârâie de munte care provocau dese inundaţii. Astfel, încât locurile alese ca 
principale puncte strategice au fost în multe cazuri amplasate în puncte vulnerabile 
sub acest aspect. Situaţii de acest fel au existat încă în epoca romană în preajma 
castrelor de la r ia (p. Rovină) datorită deselor revărsări ale râului Caraş, la 
Teregova (datorită pârâului ideg), Mehadia (datorită revărsărilor pârâului Bolvaşniţa). 
În cazul castrelor de la Tibiscum, s a dovedit astfel că în antichitate, cursul râului 
Timiş avea un cu totul alt traseu faţă de epoca modernă, de a lungul incintei de sud 
a fortificaţiei mari pentru a continua apoi, spre nord cu un curs meandric. Toate 
acest lucruri care împiedicau buna desfăşurare a activităţii stabilimentelor militare 
au fost ţinute sub control prin amenajări speciale ale căror urme au devenit abia în 
ultimii anii au devenit sesizabile pe teren, prin săpături arheologice. ile e 
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 construite de romani au asigurat accesul de la Dunăre spre limitele de 
nord ale Daciei, pe un sector corespunzător şi în sud-vestul Daciei (tronsoanele: 

– , –  şi cu alte două căi de acces pe malul de 
nord al Dunării şi apoi ultima pe malul de sud al Mureşului asigurând transportul 
mai rapid spre capitala provinciei, Apulum. 

Se cuvine a menţiona un aspect important şi anume faptul că nu întotdeauna 
traseul urmat de aceste căi de comunicaţie şi, implicit, de construire a unor fortificaţii 
de-a lungul lor a avut întotdeauna condiţiile naturale cele mai bune, care să 
corespundă unei poziţii strategice adecvate sistemului defensiv propus de romani. 
Aceste situaţii au impus măsuri suplimentare de întărire şi amena are a unor locuri 
pentru a putea ridica construcţiile.  

În anul 2010, la cca. 20 m vest de ultima clădire din vicus-ul militar de la 
Tibiscum, a fost identificat prin secţionare . Cu o structură 
extrem de elaborată aşezată pe solul antic având la bază urme de crengi şi lemn ars, 
sugerând incendierea terenului pentru curăţirea sa. Iniţial, drumul realizat din piatră 
de râu a avut o lăţime de 8,50 m cu câte o rigola lată de 0,65 m, pe fiecare parte1487. 
Ulterior, se constată o refacere a traseului său şi o restrângere a lăţimii drumului 
imperial la 5,50 m, cu rigole de 0,50 m, pe fiecare parte1488. Această refacere a fost 
întreprinsă după un incendiu de lemn ars observat la baza nivelului II al drumului 
imperial. Datarea construirii drumului imperial nu s-a putut face încă pe baza unor 
descoperiri concludente. Logic presupunem că datează din primii ani de existenţă 
ai Daciei, din anii 106–108 sau poate chiar mai înainte, construirea sa fiind impusă 
de numărul mare de trupe aduse cu ocazia războaielor. Aşa s-ar explica lăţimea 
drumului care permitea prezenţa a două benzi de circulaţie. 

Drumul imperial pe direcţia , a fost observat arheologic 
în mai multe puncte, având lăţimea cunoscută de 5,50 m.  

În sud-vestul Daciei între cele patru căi principale de comunicaţie militare 
amintite – , , ,

, mai multe drumuri secundare asigurau accesul spre vicii militari 
sau către aşezările rurale formate prin colonizare. 

O atenţie aparte a fost acordată amena rilor constructive ce priveau cursurile de 
ap  din interiorul provinciei Dacia. Am remarca aici în mod deosebit ndiguirea 
malului cursului r ului Timi  de-a lungul laturii de sud a castrului mare1489, cândva 
înspre mi locul secolului II, curs fluctuant, ale cărui meandre au fost prote ate prin 
cheiuri amena ate din piatră de râu dispusă pe mai multe rânduri în malul râului 
(Pl. VI). 

Într-un un sonda  din anul 1990 efectuat de A. Ardeţ1490, a fost identificată 
latura de est a râului Timiş prote ată printr-un , care, asemenea aceluia identificat 

                                                 
1487 cIMeC 2010, p. 2. 
1488 Lăţimea drumului imperial din nivelul II este constatată în mai multe puncte de pe cuprinsul 

provinciei fiind de fapt cea consacrată pentru astfel de amena ări. 
1489 cIMeC 2004, p. 1–2. 
1490 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 33. 
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în colţul de sud vest al castrului, cobora în pantă până în apele râului (până la 1,40 m). 
Modul de construire consta dintr o pantă pavată cu piatră de râu dispusă pe mai 
multe rânduri în adâncime, care asigura protecţia malului râului Timiş în acest 
sector. n trotuar  păstrat format din două blocuri erau fixate cu mortar. Această 
amenajare a cursului râului constatată şi în sectorul castrului demonstrează lucrări 
importante de regularizare a cursului râului întreprinse de romani pe întregul areal 
ocupat, ca urmare a faptului că erau locuite ambele maluri ale râului (fig. 38). 

Toate acestea amenajări fereau fortificaţiile şi aşezarea civilă de pe malul 
drept al râului de posibile inundaţii. 

Alături de aceste construcţii se cuvine a remarca posibila existenţă a unui pod 
de trecere peste apele Timişului. rmele unui pilon de pod era vizibil încă în 
perioada interbelică pe malul stâng al râului Timiş (fig. 37). 

Cursul fluctuant al râului Timiş a creat în antichitate multe probleme care au 
determinat aceste măsuri constructive. Ele trebuie să fi existat, de pildă şi la castrul 
de la Mehadia, unde se pare, asemenea amenajări au funcţionat până aproape de 
inundaţia masivă a pârâului Bolvaşniţa cândva spre sfârşitul stăpânirii romane. Nu 
întâmplător în zonă s a păstrat pe Tabula Peutingeriana o localitate – staţie vamală 
denumită o s A s i, indiciu al unui pod construit poate în timpul cuceririi 
Daciei. Localizarea acestui toponim a fost făcută la Voislova Marga1491. 

De a lungul Dunării trebuie să fi existat  având în vedere 
traficul navigabil de pe fluviu. Nu avem indicii arheologice referitoare la existenţa 
unui port la ierna, dar o inscripţie aminteşte un magistrat din conducerea portului1492. 
Porturi trebuie să fi existat probabil şi la ornea, Moldova Veche, Pojejena şi 
Banats a Palan a cu o importanţă economică locală. 

 Alte observaţii asupra sistemului de comunicaţii centralizat care lega Dacia 
de restul provinciei pe de o parte şi de provincia sud dunăreană Moesia Superior, 
pe de altă parte, nu se pot face în acest moment.  

n loc distinct pentru zona de sud vest a Daciei îl reprezintă întărirea liniei 
defensive Lederata–Tibiscum cu o ( ) 
construită imediat spre vest de aceasta, care înaintează spre nord până la râul Mureş1493. 

lterior, la o distanţă de 18–25 m spre vest, se pare că în vremea lui Antoninus 
Pius a fost construită o a doua linie de demarcaţie formată din val întărită cu 
palisadă şi şanţuri. 

Modul de realizare a acestor amenajări şi datarea lor nu este încă unanimă în 
literatura de specialitate românească sau străină. Construirea lor a fost determinată 
de nevoia de protejare a provinciei dinspre câmpia joasă a Banatului, nelocuită la 
începutul stăpânirii romane, pentru a controla teritoriul până la Tisa. Acest segment 
de fortificaţie reprezintă un aspect specific pentru sectorul de sud vest al Daciei 
romane. 
                                                 

1491 Macrea 1969, p. 163. 
1492 Petolescu 1993, p. 59–64. 
1493 Mai multe detalii în capitolul IV al lucrării de faţă. 
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 construite de romani au asigurat accesul de la Dunăre spre limitele de 
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latura de est a râului Timiş prote ată printr-un , care, asemenea aceluia identificat 

                                                 
1487 cIMeC 2010, p. 2. 
1488 Lăţimea drumului imperial din nivelul II este constatată în mai multe puncte de pe cuprinsul 

provinciei fiind de fapt cea consacrată pentru astfel de amena ări. 
1489 cIMeC 2004, p. 1–2. 
1490 Ardeţ, Ardeţ 2004, p. 33. 
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în colţul de sud vest al castrului, cobora în pantă până în apele râului (până la 1,40 m). 
Modul de construire consta dintr o pantă pavată cu piatră de râu dispusă pe mai 
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sector. n trotuar  păstrat format din două blocuri erau fixate cu mortar. Această 
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1492 Petolescu 1993, p. 59–64. 
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 au fost prin excelenţă 
. Unul singur a fost castru de legiune, cel de la Berzobis, utilizat până în 

anii 117/118. Toate fortificaţiile ridicate la început cu o incintă cu val pământ şi 
palisadă de lemn au fost curând, în vremea lui Hadrianus, refăcute în piatră. Piatra 
folosită provenea de la carierele locale aflate în imediata apropiere, dar cu 
deosebire piatră de râu scoasă din albia râurilor. 

Primele fortificaţii din piatră, cum ar fi castrele de la Tibiscum (II/2) şi 
raetorium aveau zidul de incint  executat din blocuri ecarisate mari de calcar 

aduse din apropiere, de la Tincova, ulterior, piatra locală de carieră granit şi dacit la 
Tibiscum sau andezit la Mehadia au fost folosite pentru refacerea castrelor. iatra 
de r u servea la ridicarea fundaţiilor clădirilor din interiorul fortificaţiilor. În 
ma oritate cazurilor, barăcile şi alte clădiri erau realizate din bârne de lemn, uneori 
pe o fundaţie din piatră de râu, cu excepţia comandamentului construit de obicei, 
din piatră. xceptând primele construcţii acoperite probabil cu şindrilă şi paie, 
clădirile foloseau ţiglele confecţionate de unităţile militare pentru acoperiş. 

Densitatea mare a castrelor, dispuse la cca. 16–20 m, unul de celălalt, pe 
ambele drumuri imperiale din interior reflectă nevoia unor astfel de fortificaţii pe 
drumurile principale1494. le nu se evidenţiază prin structuri aparte, construirea lor 
bazându-se pe planuri standardizate. 

Două sunt fortificaţiile de mari dimensiuni: castrul mare (IV) de la  
şi cel de la , care adăposteau fiecare efectivele a câte trei unităţi auxiliare. 
Dimensiunile lor impresionante le-au apropiat prin importanţă de cele ale unor 
legiuni. Refacerea în piatră a castrului mare de la Tibiscum a fost realizată în 
timpul lui Antoninus Pius la scurt timp după aducerea arcaşilor mauri. În prea ma 
fortificaţiilor s-au constatat complexe de băi pentru uzul armatei, construite în 
apropierea unor surse de apă. le sunt modeste ca aspect, compuse din câteva încăperi. 
Cele mai importante descoperiri sunt cele dezvelite la Micia (unde pe malul 
Mureşului au fost identificate trei clădiri de acest fel), iar la Tibiscum deocamdată 
au fost descoperite parţial doar două asemenea construcţii aparţinând lui cohors I 
Vindelicorum şi lui numerus Palmyrenorum (fig. 28).  

Deocamdată avem puţine informaţii privind aducţiunea apei în castre sau la 
băile romane, în general, se ştie prea puţin despre aprovizionarea cu apă a 
aşezărilor, aducţiunea lor prin conducte, de la sursele de izvoare de apă potabilă. O 
canalizare zidită a fost descoperită în primul nivel de locuire al drumului de acces 
în vicus-ul militar de la Tibiscum (D.II/1)1495. O altă canalizare de evacuare a 
reziduurilor a fost identificată în castrul mare de la Tibiscum, în apropiere de 
principia care deversa printr-un canal subteran al unui culoar de la porta praetoria. 

Un loc distinct în acest sens, îl oferă un plan din secolul VIII al aşezării de 
la d ediam (Băile Herculane) pe care apare marcat traseul canalizării antice 
                                                 

1494 Vezi cap. IV al prezentei lucrări. 
1495 Ardeţ, Ardeţ, 2004, identificată eronat însă. 
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spre complexul de thermae şi un templu probabil dedicat lui Hercules, amenajările 
unui al doilea complex thermal în apropiere de rota Haiducilor. Pe baza planului 
păstrat la Arhivele Naţionale ale jud. Caraş-Severin, s-a putut reconstitui planul 
complexului staţiunii thermale romane de la  e iam1496, întrucât la acea dată 
(1774) nimic nu suprapunea locuirea antică, care era vizibilă pe teren (fig. 40). 

. În general, din lipsa unor cercetări concludente în acest 
sens con truc iile cu caracter privat care s-au ridicat în sectorul de sud-vest al 
Daciei sunt puţin numeroase până în prezent. Aglomerări de clădiri cu caracter 
civil se constată mai ales în apropierea castrelor auxiliare, în aşezările de tip vicus 
militar, unde sistemul de împărţire a terenului în parcele de teren a dus la 
dispunerea caselor, având un front îngust cu dezvoltare în adâncimea lotului. 

Cele mai cunoscute descoperiri provin de la Tibi cum, icia şi, alte câteva de 
la Praetorium (Mehadia). În general, în acest tip de aşezări primele locuinţe sunt de 
fapt barăci din bârne de lemn având doar o încăpere şi ele aparţin perioadei de început 
a aşezărilor. La Tibiscum, Micia asemenea construcţii s-au găsit în substrucţiile 
majorităţii edificiilor din piatră1497. Ele aparţin primilor colonişti stabiliţi în aceste 
locuri. l irile cu i  in piatr  apar în timpul domniei împăratului Hadrian 
(117–138). Erau construite pe o fundaţie din piatră de râu legată cu mortar, având 
uneori, la colţuri, aşezate rânduri de cărămizi pentru a forma colţurile drepte ale 
caselor. Partea superioară a clădirilor putea fi executată cu lemn sau cărămidă. În 
mai toate cazurile constatate până acum, acoperişul era executat cu ţigle şi olane. 

Clădirile sunt simple având o împărţire standard am spune: un mic atrium, 
bucătăria, cămara (sau cămările) şi spaţiile de locuit propriu-zise înzestrate uneori 
cu sistemul de încălzire (h pocau tum , constatat, însă, în destul de puţine clădiri 
chiar în vicu -ul militar de la Tibiscum (Clădirile VII, ), (fig. 29, 31). 

Aşezări de tipul unor  în mediul rural formate de colonişti nu au fost încă 
identificate arheologic. Prin sondaje a fost descoperită o aşezare dacică stabilită în 
preajma unei ferme rurale la Criciova. Aşezarea era amplasată pe malul drept al 
Timişului şi se caracteriza prin locuin e e tip emibor ei simple cu un inventar 
modest. Descoperirea unui cuptor de redus minereu de fier a condus la concluzia că 
aceasta reprezenta una din ocupaţiile de bază a locuitorilor aşezării1498. 

 În schimb, sunt destul de numeroase fermele aflate în mijlocul terenului 
primit în proprietate, sub numele de i a  rusti a . i în acest caz ele reprezintă 
simple clădiri cuprinzând 3–4 încăperi folosite ca şi locuinţă a proprietarului. Se 
cuvin amintite ferma de la Iaz – în locul numit Dâmb, Brebu, Caransebeş. 

Un loc distinct în rândul acestor construcţii îl deţin două villae de dimensiuni 
impresionante din care doar una dezvelită în întregime – Dalboşeţ (fig. 57) – şi a 
doua, apropiată ca planimetrie, descoperită parţial la Lăpuşnicel. 

                                                 
1496 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 
1497 Vezi mai sus cap. VI. 
1498 Benea 1996, p. 243–244. 
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1494 Vezi cap. IV al prezentei lucrări. 
1495 Ardeţ, Ardeţ, 2004, identificată eronat însă. 
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1496 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 269–306. 
1497 Vezi mai sus cap. VI. 
1498 Benea 1996, p. 243–244. 
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Descoperirile arheologice de până acum nu au identificat încă, construcţii 
publice monumentale (precum forul oraşelor, sau edificii de tip mansiones), chiar 
dacă în Banatul antic şi-au avut locul două oraşe cu statutul de municipium. 

 aflat la  de linia mediană de demarcaţie (valul cu 
palisadă) până la râul Tisa (deci în ar aricum), a fost locuit – cum menţionam 
mai sus – începând de la sfârşitul secolului II, de o populaţie dacică sedentară, care 
îşi menţinea conservatorismul, în formele de locuire prin locuinţe bordei, semibordei şi 
mai apoi locuinţe de suprafaţă. Amena ări cum ar gropile de provizii, cuptoarele de 
pâine ridicate lângă locuinţe, gropi mena ere facilitează, alături de inventarul 
arheologic, atribuirea lor mediului dacic. le sunt locuinţe modeste ca aspect, de 
obicei unicamerale, de dimensiuni mici folosind ca materiale de bază lemnul, lutul 
şi stuful, mai puţin paiele pentru acoperiş. 

Amena ările constructive romane evidenţiate în sud-vestul Daciei demonstrează 
în bună măsură organizarea riguroasă, eficienţa măsurilor luate pentru remedierea 
unor deficienţe ale mediului în vederea asigurării de condiţii optime pentru 
activităţile propuse fie ele militare sau civile. le atrag atenţia asupra efortului de 
integrare rapidă a Daciei între provinciile Imperiului cu posibilităţi similare de 
acces ca ale altor provincii. 

Arhitectura religioasă a provinciei Dacia este reprezentată de temple sau 
edificii sacre de mai mici dimensiuni. le au putut fi identificate epigrafic şi într-o 
oarecare măsură şi arheologic. Desigur în marile oraşe ale provinciei, cum ar fi 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, numărul templelor este impresionant: peste 11 pe 
teritoriul oraşului1499, atât în interiorul oraşului, cât şi în afară. pigrafic sunt 
documentate multe lăcaşuri de cult romane care însă nu au fost identificate 
arheologic1500.

În sud-vestul Daciei, anumite edificii de cult au fost descoperite în cursul 
cercetărilor sistematice efectuate la Ti iscum, Praetorium (Mehadia), Micia, centre 
importante militare şi cu un aport masiv de populaţie civilă. Importanţa descoperirilor 
rezidă în aceea că ele evidenţiază practicarea cultelor oficiale ale Statului Roman. 
Între acestea semnificativă este  din vicus-ul militar de la i iscum1501.  

T MPL  D DICAT  CULT LOR GR CO-ROMAN  

. (fig. 41)  este o construcţie din piatră în ale cărei 
substrucţii au fost identificate două etape de locuire din lemn, urmate de o a treia 
                                                 

1499 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 23–31. 
1500 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000 cuprinde toate informaţiile până la aceea dată. 
1501 dificiul a fost dezvelit în anul 1966 de către M. Moga, apoi cercetările au fost reluate de 

noi, în anii 1996, 1999–2001 (vezi cIMeC 2002, p. 2–4). 
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din lemn, cu pereţi din chirpici şi acoperiş din ţigle romane. În etapa a IV-a, 
planimetria edificiului cu zid din piatră a putut fi reconstituită parţial. Construcţia 
(notată III) din vicu -ul militar vizibilă pe teren astăzi a fost realizată în tehnica 
opu  incertum şi reprezintă etapa a V-a de refacere (D: 16  15,60 m). Edificiul de 
cult era orientat vest–est. Clădirea în aceasta etapă de locuire era formată din trei 
încăperi dispuse pe latura de vest (D: C1: 4,80  5,40 m; C2. 2,20  2,00 m; C.3.: 
6,60  6,00 m.) având în faţă o încăpere de mari dimensiuni sub forma unui atrium 
de 14,20  7,20 (6,50) m. Intrarea în clădire se făcea printr-un pridvor (lat de 1,60 m) 
pavat cu cărămidă fixată în mortar, delimitat de un şir de blocuri folosite ca 
postamente de coloană.  

Acest edificiu orientat vest–est după cum menţionam, amplasat chiar lângă 
strada principală de acces în vicu  a fost interpretat ca fiind un lăcaş de cult roman. 
Argumentaţia în acest sens, a lui M. Moga a fost susţinută de descoperirea în 
încăperea centrală de pe latura de vest a unei colonete votive, alături de capul unei 
statui de marmoră înfăţişând pe upiter1502. Ulterior, R. Florescu a avansat ipoteza, 
pe baza celor două monumente: – inscripţia şi statuia – că destinaţia clădirii a fost 
aceea de templu1503. Ipoteza avansată a fost cu timpul acceptată de literatura de 
specialitate. Un argument în favoarea acestei atribuiri îl reprezintă faptul că edificiul 
era situat în punctul cel mai înalt situat pe malul stâng al râului Timiş, la cota 
184,7661504. Este ştiut faptul că templele  trebuie amplasate în 
locurile cele mai înalte pentru a fi vizibile în spaţiul din jur. Existenţa celor trei 
cellae orientate spre est face credibilă ideea unui templu în mijlocul vicu -ului 
militar. El nu este diferenţiat în arealul construit întrucât probabil, modul de organizare 
iniţială nu a prevăzut pentru acesta decât tot un lot parcelat dispus în punctul cel 
mai înalt al aşezării, fără a prevedea şi alte elemente distinctive asemenea mediului 
civil urban (lipsa forului, de pildă). 

 clădirii III din faza a V-a este asigurată prin monede de la mijlocul 
secolului II, în epoca de sfârşit a domniei lui Antoninus Pius, întrucât pridvorul 
clădirii se extinde peste drumul de acces în vicu -ul de la Tibiscum (DII 1) când 
este construit deja noul drum de acces (D II 2), păstrat până la sfârşitul 
antichităţii1505. 

În al doilea rând, partea superioară a textului inscripţiei de pe coloneta votivă 
este spart chiar în punctul de începere al invocaţiei: e l iu ic torinu  

ec urio  quae tor iciu  ol oniae  pul en i  Pro alute ua et uo rum e  
voto l iben  p o uit  m erito 1506. Astfel, încât textul putea fi dedicat atât lui 
upiter, cât şi lui upiter Dolichenus, cum presupun editorii IDR, III, 1. Credem că 

era posibil ca monumentul să fi fost dedicat lui IOMD. Datarea monumentului, în 
                                                 

1502 IDR, III, 1, 140; Benea, Bona 1994, p. 69. 
1503 Florescu 1980, p. 203–204. 
1504 Ridicare topografică şi măsurători efectuate de A. Cîntar. 
1505 Benea. Cîntar 2015, sub tipar. 
1506 IDR, III, 1, 140. 
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noi, în anii 1996, 1999–2001 (vezi cIMeC 2002, p. 2–4). 
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1502 IDR, III, 1, 140; Benea, Bona 1994, p. 69. 
1503 Florescu 1980, p. 203–204. 
1504 Ridicare topografică şi măsurători efectuate de A. Cîntar. 
1505 Benea. Cîntar 2015, sub tipar. 
1506 IDR, III, 1, 140. 
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acest caz s-ar îndrepta spre sfârşitul secolului II începutul celui următor. Această 
etapă (a VI-a) s-ar putea datora tocmai împărţirii curţii din faţa celor trei încăperi 
ale clădirii III, asigurând şi practicarea cultului divinităţii orientale militare alături 
de cele trei culte supreme romane. 

Un ultim aspect atrage atenţia şi anume în colţul de nord-est al clădirii se mai 
păstrează în poziţie in situ o coloană bine înfiptă în pământ a cărei partea superioară a 
fost distrusă intenţionat prin spargerea într-o formă neregulată. Din coloană se mai 
păstrează cca. 1,00 m la suprafaţa solului. 

Un lucru se cuvine a observa şi anume nu avem certitudinea că în fazele de 
lemn ale clădirii, destinaţia să fi fost cea a unui templu al Triadei Capitoline. Dar 
acest lucru ar trebui presupus.  în acest caz, reprezintă templul 

 aparţinând vicus-ului militar de la Tibiscum, unul dintre puţinele 
cunoscut până acum în provincia Dacia. 

. (fig. 42). În locul numit „Câmpul lui Corneanu”, în anul 1975 
a fost descoperit pe o terasă a râului Timiş, un edificiu păstrat parţial (dimensiuni: 
19,95  14,70 m), încon urat de o curte impresionantă, delimitată cu un zid de 
incintă din piatră (având o lungime de 50 m). Iniţial, autorii săpăturilor Maria şi  
R. Petrovsz y au atribuit clădirii o destinaţie de construcţie civilă. 

Construcţia este amplasată în partea de est având un pronaos cu trei nave, 
cele laterale au dimensiuni de 11,10  2,65 m, pe când cea centrală era lată de 6,60 m. 
Navele se încheie cu trei cellae (D: C1,C3.: 4,05  3,30 m; C.2: 3,30  3,75 m). În 
curte, pe latura de nord au fost surprinse mai multe gropi de stâlpi sugerând o 
galerie acoperită în această porţiune. Clădirea avea o planimetrie tipică pentru 
existenţa unui templu cu trei cellae. 

I. Piso a atribuit construcţia, unui templu dedicat Triadei Capitoline pe baza 
unei inscripţii descoperite în poziţie secundară reutilizată în zidurile bisericii 
medievale din Caransebeş1507. Monumentul, de fapt un postament de statuie, era 
dedicat Triadei Capitoline de către un augustalis al Coloniei. Din numele său se 
păstra doar cognomenul de R MA1508. Credem că ipoteza este posibilă. Prezenţa 
unui templu închinat Triadei Capitoline într-un loc unde până în prezent nu au fost 
descoperite urme care să aparţină unei aşezări romane trebuie să fi avut o 
semnificaţie aparte pentru romani, rămasă necunoscută nouă. Locul putea aminti de 
evenimente militare din vremea cuceririi sau chiar după aceea şi a fost, astfel, adus 
un omagiu zeilor supremi ai Statului Roman. 

T MPLU D DICAT LUI UPIT R HI RAPOLITANUS 

icia ( . ). Un mic edificiu de cult a fost descoperit de 
O. Floca în anul 1947, la o mare distanţă de castru, cca. 400 m sud-est în punctul 
                                                 

1507 Piso 1995, p. 83–86. 
1508 Piso 1995, p. 84: / I ovi  . optimo . M a imo / Iun oni M inervae /  u r ma / 

A ug ustalis  .col oniae  pro salute/  sua m et su orum /  v otum . l i ens  s olvit . 
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numit „la hotar”. Urme s-au păstrat doar din substrucţii. Dimensiunile sale erau de 
3,50  2,00 m, perimetru în care au apărut fragmente de coloane, capiteluri şi 
ţigle1509. Din cele 5 inscripţii descoperite în perimetrul amintit de către prof. O. 
Floca, doar una era lizibilă: Iovi rap olitani ecit a iu  u  u  votu 5m  

e it1510  Divinitatea orientală originară din Siria, din oraşul Hierapolis, devenită o 
divinitate sincretică ca upiter Hierapolitanus era adorată la Micia, probabil de 
soldaţii din cohorta de commageni sau de alţi civili. 

TEMPLE DEDICATE ZEULUI APOLLO 

i is um (punctul Iaz, „Sat Bătrân”, jud. Caraş-Severin) se află la cca. 1,50 km 
de castrul de la Tibiscum, în apropiere de aşezarea civilă, mai bine zis înspre sud-
vest de aceasta1511 (fig. 43). Edificiul era orientat vest–est. Planimetria templului 
este modestă având o curte (D: 17  10,60 m), delimitată spre nord şi sud de câte o 
încăpere, cu o cella de formă rectangulară (D: 6,10 m – pe direcţia nord–sud  6,90 m – 
pe direcţia est–vest). Încăperea dinspre sud avea dimensiunile de 10,60  2,50 m. 
Aproximativ în centrul curţii a fost descoperit un bloc de calcar care a servit poate 
ca postament pentru inscripţia dedicată lui Caracalla. Blocul era fasonat şi avea 
dimensiunile de: 0,90  0,55  0,40 m. În jurul acestui bloc s-au descoperit 
succesiv în timp fragmente dintr-o inscripţie incizată pe o placă rotundă de 
marmură (poate o tăblie de masă )1512. La 1,80 m vest, de blocul de calcar a fost 
descoperită o inscripţie de calcar, care atestă refacerea templului în vremea lui 
Septimius Severus1513. 

Fragmente de ţigle şi olane dovedesc că acoperişul era realizat din aceste 
materiale de construcţie. De aici provin două ştampile aparţinând lui CIS (cohor  I 
Thracum Sagittariorum) şi CIV (cohor  I in elicorum) indicii importante pentru a 
constata că templul a fost ridicat de armată şi refăcut de aceasta. Cele două 
inscripţii descoperite aici, demonstrează anumite refaceri ale edificiului, prima, în 
anii 200–202, ce aminteşte refacerea templului distrus de vechime de către tribunul 
Septimiu  Diome e  din cohors I Vindelicorum1514, iar cea de a doua, ridicată cu 
ocazia vizitei imperiale a împăratului Caracalla în Dacia, în anul 214, de către  
P  eliu  emellu , tribunul aceleaşi unităţi de vindelici. Ambele monumente au 
fost dedicate în numele celor doi guvernatori ai provinciei ctaviu  Iulianu  şi 
respectiv  ariu  Perpetuu , dovadă indirectă a faptului că importanţa templului 
lui pollo Conser ator depăşea caracterul unui lăcaş de cult local (fig. 44, 45).  
                                                 

1509 IDR, III, 3, 97–101; Floca 1953, p. 773–775. 
1510 IDR, III, 3, 97. 
1511 Rusu-Pescaru, Alicu 2000, p. 42–49 cu toată bibliografia. 
1512 Piesa se afla restaurată în Muzeul ud.de Etnograf. şi al Regimentului de raniţă din 

Caransebeş. 
1513 Piso, Rogozea, 1985, p. 214–216. 
1514 Piso, Rogozea, 1985, p. 214–218, Benea, Bona 1994, p. 108. 
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semnificaţie aparte pentru romani, rămasă necunoscută nouă. Locul putea aminti de 
evenimente militare din vremea cuceririi sau chiar după aceea şi a fost, astfel, adus 
un omagiu zeilor supremi ai Statului Roman. 

T MPLU D DICAT LUI UPIT R HI RAPOLITANUS 

icia ( . ). Un mic edificiu de cult a fost descoperit de 
O. Floca în anul 1947, la o mare distanţă de castru, cca. 400 m sud-est în punctul 
                                                 

1507 Piso 1995, p. 83–86. 
1508 Piso 1995, p. 84: / I ovi  . optimo . M a imo / Iun oni M inervae /  u r ma / 

A ug ustalis  .col oniae  pro salute/  sua m et su orum /  v otum . l i ens  s olvit . 
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numit „la hotar”. Urme s-au păstrat doar din substrucţii. Dimensiunile sale erau de 
3,50  2,00 m, perimetru în care au apărut fragmente de coloane, capiteluri şi 
ţigle1509. Din cele 5 inscripţii descoperite în perimetrul amintit de către prof. O. 
Floca, doar una era lizibilă: Iovi rap olitani ecit a iu  u  u  votu 5m  

e it1510  Divinitatea orientală originară din Siria, din oraşul Hierapolis, devenită o 
divinitate sincretică ca upiter Hierapolitanus era adorată la Micia, probabil de 
soldaţii din cohorta de commageni sau de alţi civili. 

TEMPLE DEDICATE ZEULUI APOLLO 

i is um (punctul Iaz, „Sat Bătrân”, jud. Caraş-Severin) se află la cca. 1,50 km 
de castrul de la Tibiscum, în apropiere de aşezarea civilă, mai bine zis înspre sud-
vest de aceasta1511 (fig. 43). Edificiul era orientat vest–est. Planimetria templului 
este modestă având o curte (D: 17  10,60 m), delimitată spre nord şi sud de câte o 
încăpere, cu o cella de formă rectangulară (D: 6,10 m – pe direcţia nord–sud  6,90 m – 
pe direcţia est–vest). Încăperea dinspre sud avea dimensiunile de 10,60  2,50 m. 
Aproximativ în centrul curţii a fost descoperit un bloc de calcar care a servit poate 
ca postament pentru inscripţia dedicată lui Caracalla. Blocul era fasonat şi avea 
dimensiunile de: 0,90  0,55  0,40 m. În jurul acestui bloc s-au descoperit 
succesiv în timp fragmente dintr-o inscripţie incizată pe o placă rotundă de 
marmură (poate o tăblie de masă )1512. La 1,80 m vest, de blocul de calcar a fost 
descoperită o inscripţie de calcar, care atestă refacerea templului în vremea lui 
Septimius Severus1513. 

Fragmente de ţigle şi olane dovedesc că acoperişul era realizat din aceste 
materiale de construcţie. De aici provin două ştampile aparţinând lui CIS (cohor  I 
Thracum Sagittariorum) şi CIV (cohor  I in elicorum) indicii importante pentru a 
constata că templul a fost ridicat de armată şi refăcut de aceasta. Cele două 
inscripţii descoperite aici, demonstrează anumite refaceri ale edificiului, prima, în 
anii 200–202, ce aminteşte refacerea templului distrus de vechime de către tribunul 
Septimiu  Diome e  din cohors I Vindelicorum1514, iar cea de a doua, ridicată cu 
ocazia vizitei imperiale a împăratului Caracalla în Dacia, în anul 214, de către  
P  eliu  emellu , tribunul aceleaşi unităţi de vindelici. Ambele monumente au 
fost dedicate în numele celor doi guvernatori ai provinciei ctaviu  Iulianu  şi 
respectiv  ariu  Perpetuu , dovadă indirectă a faptului că importanţa templului 
lui pollo Conser ator depăşea caracterul unui lăcaş de cult local (fig. 44, 45).  
                                                 

1509 IDR, III, 3, 97–101; Floca 1953, p. 773–775. 
1510 IDR, III, 3, 97. 
1511 Rusu-Pescaru, Alicu 2000, p. 42–49 cu toată bibliografia. 
1512 Piesa se afla restaurată în Muzeul ud.de Etnograf. şi al Regimentului de raniţă din 

Caransebeş. 
1513 Piso, Rogozea, 1985, p. 214–216. 
1514 Piso, Rogozea, 1985, p. 214–218, Benea, Bona 1994, p. 108. 

http://fecit.ca/
http://jud.de/
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Praetorium (Mehadia, ud. Caraş-Severin), (fig. 46). În cursul cercetărilor 
arheologice efectuate în anii 2001–2003, a fost descoperit, la vest de r a
ri ci a i i i ra a castrului, un templu cu trei nave care, pe baza inventarului, a 

fost atribuit lui . Construcţia era orientată vest – est având în faţă o piaţetă 
pietruită. Clădirea se află pe loturile private ale mai multor proprietari din Mehadia, 
dintre care unul nu a permis accesul pentru efectuare a săpăturilor. Astfel latura de 
sud a templului nu a putut fi dezvelită, doar identificată în apropierea colţului de 
sud-vest. dificiul era construit din piatră de râu şi se păstrează practic până la 
nivelul de călcare din nava centrală. Clădirea avea trei nave, din care cea centrală 
avea dimensiunile de 16,25  4,50 m, având de o parte şi de alta câte o navă. Doar 
cea de pe latura de nord a fost dezvelită integral1515. În faţa naosului era o încăpere 
cu rol de v i cu dimensiunile de 7,25  3,00 m. Pe latura de vest, opusă 
intrării a fost construită o c a amplasată pe mi locul navei centrale cu dimensiunile de 
2,50  3,70 m. Datarea edificiului se poate aprecia pe baza monedelor de la Antoninus 
Pius, Marcus Aurelius Caesar, Lucius Verus înspre mi locul secolului II1516. 
Monumente sparte intenţionat, descoperite în structura unui zid roman târziu 
confirmă atribuirea lăcaşului de cult pentru zeul Apollo. O inscripţie fragmentară 
păstrează şi numele unui ac rd  al templului: A r. a r i a i 1517, care se 
pare că a fost magistrat al Coloniei (probabil Ulpia Traiana). 

Această etapă se încheie cu o incendiere masivă, după care clădirea este 
refăcută în nava centrală prin aplicarea unui strat de lut urmat de o pardosea din 
cărămidă fixată într-un strat de mortar. Pe latura de vest lângă c a se adaugă o 
nouă încăpere având aceeaşi semnificaţie, ceea ce sugerează prezenţa unei a doua 
divinităţi în templu. Noile amena ări se datează pe bază de monede în vremea 
Severilor (două monede, câte una de la Iulia Domna şi Severus Alexander), alături 
de o fibulă de bronz tip ancoră; se confirmă o datare mai largă între mi locul 
secolului II – prima umătate a secolului III1518. Noua divinitate asociată în acest 
lăcaş este . Templul se apreciază a fi fost în activitate până la 
mi locul secolului III (domnia lui Gordianus III), după care urmează o ruinare a 
edificiului, lucru dedus de alunecarea pe latura de nord a ţiglelor întregi sau sparte 
de pe acoperiş. Prezenţa celor două divinităţi nu este singulară în Dacia ea a fost 
constatată la templul lui IOMD de la Porolissum1519 (Pl. VIII a, b, c).  

O ultimă refacere se constată în epoca romană târzie când în structura 
zidurilor se foloseşte piatră de granit pentru reparaţii. Pe latura de nord s-a adăugat 
o nouă navă care se prelungeşte, peste limita celei de a doua c a, într-o capelă cu 
pereţi din lemn, în mi locul căreia se observă locul unui postament pătrat. În 

                                                 
1515 Benea 2008 c, cu detaliile respective p. 99–101, fig. 17, 18. 
1516 Benea 2008 c, p. 101. 
1517 Benea 2008 c, p. 94. 
1518 Cociş 2004–2005, tipul 20; Benea 2008, p. 59, 105.  
1519 Gudea, Tamba, 2001 passim. 
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schimb, în colţul de sud-vest al templului s-a constatat refacerea zidului legat acum 
cu pământ în care au fost depuse cu faţa în jos mai multe monumente antice 
distruse intenţionat1520. În faţa templului a fost amenajată o piaţetă pavată cu un 
strat dens de pietriş peste care au fost aduse dale din blocuri de piatră antice, 
fragmente de monumente funerare etc. ca pava . Ultimele refaceri datorate probabil 
creştinilor nu sunt singulare în spaţiul Imperiul Roman târziu, dar inedite pentru 
teritoriul fostei provincii Dacia, abandonat cu mult înainte de romani. La Novae, de 
pildă a fost descoperită o via in criptionum executată din monumente funerare şi 
votive romane1521. 

Revenind la prima divinitate consacrată din templele de la Mehadia şi 
Tibiscum, pollo, se cuvine a remarca că, în Dacia ambele au fost lăcaşuri ridicate 
de armată. La Tibiscum construcţia aparţine unei unităţi de traci (cohor  I Thracum 
Sagittariorum), iar la Mehadia unei unităţi de dalmaţi (cohor  III Delmatarum), 
ambele fiind unităţi recrutate din spaţiul balcanic, unde zeul avea o mare 
popularitate. Pe de altă parte, cele două temple prezintă similitudini în planimetria 
clădirilor de cult. Cel de la Tibiscum a fost construit de timpuriu încă din vremea 
lui Traian, cel de la Praetorium câteva decenii mai târziu. 

După cum aminteam, se cunosc prezenţe ale divinităţii în templul lui IOM. 
Dolichenus de la Porolissum. De asemenea, se presupune existenţa unui alt templu 
la Războieni, pe baza numărului mare de monumente dedicate lui Apollo descoperite 
aici1522. De fapt, într-o statistică făcută cu mult timp în urmă, M. Bărbulescu 
atrăgea atenţia asupra popularităţii deosebite a acestui cult în mediul militar, 
evaluat în anul 1985 la cca. 38 1523 din numărul total de monumente.  

TEMPLU DEDICAT ZEILOR MAURI 

i ia (   ), (fig. 47). Edificiul a fost descoperit în locul 
numit „Comoara” la sud-vest de castru având o dedicaţie către Dii auri, singura 
invocaţie cunoscută în afara Africii1524. Clădirea a fost descoperită în perioada 
interbelică şi a fost dezvelită parţial, lipseşte latura de est neidentificată1525. Apare 
ca un lăcaş de cult cu trei încăperi – cellae – pe latura de vest, lungă de 11,90 m. În 
faţa acestora un naos, dezvelit până la 18 m. Ulterior, într-o a doua etapă de locuire 
se intervine prin crearea, din naos a unui spaţiu cu trei nave (în care cea centrală 
avea lăţimea de 5,90 m, iar cele laterale câte 2,20 m) şi adăugarea pe latura de sud 
a unei încăperi (D: 4,40  5,50 m). Urme de pavaj sub formă de pişcoturi fixate în 
                                                 

1520 Benea 2008 c, passim.  
1521 Vezi Benea, Hica 2004, p. 55. 
1522 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 126.  
1523 Bărbulescu, ultele greco romane n Dacia roman , lu apoca (manuscris), apud 

Rusu-Pescaru, Alicu, 2000 p. 126.  
1524 Menţiune a lui Rusu Pescaru, Alicu 2000, p. 92–94. 
1525 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 92 cu bibliografia până la acea dată. 
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Praetorium (Mehadia, ud. Caraş-Severin), (fig. 46). În cursul cercetărilor 
arheologice efectuate în anii 2001–2003, a fost descoperit, la vest de r a
ri ci a i i i ra a castrului, un templu cu trei nave care, pe baza inventarului, a 

fost atribuit lui . Construcţia era orientată vest – est având în faţă o piaţetă 
pietruită. Clădirea se află pe loturile private ale mai multor proprietari din Mehadia, 
dintre care unul nu a permis accesul pentru efectuare a săpăturilor. Astfel latura de 
sud a templului nu a putut fi dezvelită, doar identificată în apropierea colţului de 
sud-vest. dificiul era construit din piatră de râu şi se păstrează practic până la 
nivelul de călcare din nava centrală. Clădirea avea trei nave, din care cea centrală 
avea dimensiunile de 16,25  4,50 m, având de o parte şi de alta câte o navă. Doar 
cea de pe latura de nord a fost dezvelită integral1515. În faţa naosului era o încăpere 
cu rol de v i cu dimensiunile de 7,25  3,00 m. Pe latura de vest, opusă 
intrării a fost construită o c a amplasată pe mi locul navei centrale cu dimensiunile de 
2,50  3,70 m. Datarea edificiului se poate aprecia pe baza monedelor de la Antoninus 
Pius, Marcus Aurelius Caesar, Lucius Verus înspre mi locul secolului II1516. 
Monumente sparte intenţionat, descoperite în structura unui zid roman târziu 
confirmă atribuirea lăcaşului de cult pentru zeul Apollo. O inscripţie fragmentară 
păstrează şi numele unui ac rd  al templului: A r. a r i a i 1517, care se 
pare că a fost magistrat al Coloniei (probabil Ulpia Traiana). 

Această etapă se încheie cu o incendiere masivă, după care clădirea este 
refăcută în nava centrală prin aplicarea unui strat de lut urmat de o pardosea din 
cărămidă fixată într-un strat de mortar. Pe latura de vest lângă c a se adaugă o 
nouă încăpere având aceeaşi semnificaţie, ceea ce sugerează prezenţa unei a doua 
divinităţi în templu. Noile amena ări se datează pe bază de monede în vremea 
Severilor (două monede, câte una de la Iulia Domna şi Severus Alexander), alături 
de o fibulă de bronz tip ancoră; se confirmă o datare mai largă între mi locul 
secolului II – prima umătate a secolului III1518. Noua divinitate asociată în acest 
lăcaş este . Templul se apreciază a fi fost în activitate până la 
mi locul secolului III (domnia lui Gordianus III), după care urmează o ruinare a 
edificiului, lucru dedus de alunecarea pe latura de nord a ţiglelor întregi sau sparte 
de pe acoperiş. Prezenţa celor două divinităţi nu este singulară în Dacia ea a fost 
constatată la templul lui IOMD de la Porolissum1519 (Pl. VIII a, b, c).  

O ultimă refacere se constată în epoca romană târzie când în structura 
zidurilor se foloseşte piatră de granit pentru reparaţii. Pe latura de nord s-a adăugat 
o nouă navă care se prelungeşte, peste limita celei de a doua c a, într-o capelă cu 
pereţi din lemn, în mi locul căreia se observă locul unui postament pătrat. În 

                                                 
1515 Benea 2008 c, cu detaliile respective p. 99–101, fig. 17, 18. 
1516 Benea 2008 c, p. 101. 
1517 Benea 2008 c, p. 94. 
1518 Cociş 2004–2005, tipul 20; Benea 2008, p. 59, 105.  
1519 Gudea, Tamba, 2001 passim. 
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schimb, în colţul de sud-vest al templului s-a constatat refacerea zidului legat acum 
cu pământ în care au fost depuse cu faţa în jos mai multe monumente antice 
distruse intenţionat1520. În faţa templului a fost amenajată o piaţetă pavată cu un 
strat dens de pietriş peste care au fost aduse dale din blocuri de piatră antice, 
fragmente de monumente funerare etc. ca pava . Ultimele refaceri datorate probabil 
creştinilor nu sunt singulare în spaţiul Imperiul Roman târziu, dar inedite pentru 
teritoriul fostei provincii Dacia, abandonat cu mult înainte de romani. La Novae, de 
pildă a fost descoperită o via in criptionum executată din monumente funerare şi 
votive romane1521. 

Revenind la prima divinitate consacrată din templele de la Mehadia şi 
Tibiscum, pollo, se cuvine a remarca că, în Dacia ambele au fost lăcaşuri ridicate 
de armată. La Tibiscum construcţia aparţine unei unităţi de traci (cohor  I Thracum 
Sagittariorum), iar la Mehadia unei unităţi de dalmaţi (cohor  III Delmatarum), 
ambele fiind unităţi recrutate din spaţiul balcanic, unde zeul avea o mare 
popularitate. Pe de altă parte, cele două temple prezintă similitudini în planimetria 
clădirilor de cult. Cel de la Tibiscum a fost construit de timpuriu încă din vremea 
lui Traian, cel de la Praetorium câteva decenii mai târziu. 

După cum aminteam, se cunosc prezenţe ale divinităţii în templul lui IOM. 
Dolichenus de la Porolissum. De asemenea, se presupune existenţa unui alt templu 
la Războieni, pe baza numărului mare de monumente dedicate lui Apollo descoperite 
aici1522. De fapt, într-o statistică făcută cu mult timp în urmă, M. Bărbulescu 
atrăgea atenţia asupra popularităţii deosebite a acestui cult în mediul militar, 
evaluat în anul 1985 la cca. 38 1523 din numărul total de monumente.  

TEMPLU DEDICAT ZEILOR MAURI 

i ia (   ), (fig. 47). Edificiul a fost descoperit în locul 
numit „Comoara” la sud-vest de castru având o dedicaţie către Dii auri, singura 
invocaţie cunoscută în afara Africii1524. Clădirea a fost descoperită în perioada 
interbelică şi a fost dezvelită parţial, lipseşte latura de est neidentificată1525. Apare 
ca un lăcaş de cult cu trei încăperi – cellae – pe latura de vest, lungă de 11,90 m. În 
faţa acestora un naos, dezvelit până la 18 m. Ulterior, într-o a doua etapă de locuire 
se intervine prin crearea, din naos a unui spaţiu cu trei nave (în care cea centrală 
avea lăţimea de 5,90 m, iar cele laterale câte 2,20 m) şi adăugarea pe latura de sud 
a unei încăperi (D: 4,40  5,50 m). Urme de pavaj sub formă de pişcoturi fixate în 
                                                 

1520 Benea 2008 c, passim.  
1521 Vezi Benea, Hica 2004, p. 55. 
1522 Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 126.  
1523 Bărbulescu, ultele greco romane n Dacia roman , lu apoca (manuscris), apud 

Rusu-Pescaru, Alicu, 2000 p. 126.  
1524 Menţiune a lui Rusu Pescaru, Alicu 2000, p. 92–94. 
1525 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 92 cu bibliografia până la acea dată. 
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mortar au fost descoperite în cele trei nave1526. idurile de incintă ale construcţiei 
sunt executate din piatră de râu cu mortar. Acoperişul era din ţiglă. Nu se ştie cum 
arăta partea de est a templului cu intrarea propriu-zisă.

Templul a fost construit în a doua umătate a secolului II, după aducerea 
maurilor la Micia. Refacerea templului este atestată epigrafic de o inscripţie 
ridicată de numerus Maurorum Miciensium1527 descoperită în acest perimetru. a 
se datează în anul 204. Tot în acest templu a fost descoperit şi un altar închinat lui 
Silvanus1528, divinitate sub care s-ar identifica o zeitate nord africană locală din 
provincia de baştină. A. Rusu-Pescaru şi D. Alicu atribuie aceeaşi semnificaţie 
monumentului descoperit la Micia1529. 

T MPLUL PALM R NILOR 

i iscum ( . ). Numărul mare de monumente epigrafice 
închinate unor divinităţi palmyreniene precum Belus, Malagbel sau geniul protector 
al numerus-ului de palmyreni descoperite până acum la Tibiscum argumentează 
existenţa unui templu al zeilor patriei al acestei unităţi1530. Inscripţiile descoperite 
până acum au apărut în clădirea I a castrului mare, care în ultima etapă de locuire, 
din secolul al III-lea, a fost atribuit unei schola. Dificultatea atribuirii acestui spaţiu 
unui templu în interiorul castrului mare ridică destule probleme întrucât acest lucru 
nu apare posibil în mediul militar.  

 Clădirea I se află în colţul de nord-vest al castrului mare, construită la 0,40 m 
de zidul de incintă al fortificaţiei de formă dreptunghiulară orientată nord-est – sud-
vest1531. Lungimea edificiului este de 28,80 m, iar lăţimea de 6,80 m; constă dintr-o 
singură navă pavată cu cărămizi fixate într-un strat de mortar. idul de incintă al 
construcţiei avea o lăţime de 0,80 m, fiind construit din piatră şi mortar. Pe latura 
scurtă de nord-est, zidul prezintă o îngroşare lată de 1,20 m. La 14 m distanţă de 
latura de nord, un zid median împărţea spaţiul în două încăperi. idul avea o lăţime 
de 1,00 m. Apoi, la 1,00 m spre sud, un al doilea zid, cu aceeaşi lăţime, delimita 
spaţiul. Intrarea în clădire se făcea dinspre sud, unde era amplasat un portic lat de 
3,00 m, pavat la rândul sau cu trei rânduri de cărămidă fixată în mortar. Patru baze 
de coloane susţineau frontonul construcţiei. Intrarea în clădire se făcea printr-un 
                                                 

1526 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 92–94. 
1527 IDR, III, 3, 47: ro salute DD. . in victissimor um  Imp eratorum  everi et Antonini 

et  Getae Caes aris  Aug g ustorum  et Iuliae et  lautillae Aug ustarum  et  lautiani c.v. 
praef ecti  pr aetorio  patris   Augustae  sub omponio  iberale co n s ulari  Mauri Mic iensis  
et Iul ius  vangelianus praef ectus   templum deorum patrio  rum vetustate conlapsum  sua 
pecunia et opera restituer unt   Cilone II et ibone co n s ulibus . 

1528 IDR, III, 3, 118: ilvano Rufus  pr .. v.s.m.l. 
1529 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 94.  
1530 IDR, III, 1, 134, 136, 142 149; Piso, Benea 1999, p. 91–106. 
1531 Benea, Bona, 1994, p. 50–51. 
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prag realizat din blocuri de marmură, lat de 2,60 m. Se pare, că în faţa intrării se 
afla fixat şi un grilaj de metal glisant, lucru observat prin micile lăcaşuri săpate în 
pragul de marmură.  

În partea de sud a edificiului, o mică piaţetă (D: 3,40  2,60 m) care 
suprapunea în bună măsură fostul drum de acces prin poarta de est a castrului mic 
(care nu mai era folosit la data respectivă). Piaţeta a fost pavată cu dale mari de 
granit. Pe axul intrării se observa baza unui postament din calcar (2,40  2,00 m) 
pe soclul căruia se putea afla o statuie. Postamentul era instalat la 6,40 m de linia 
porticului clădirii (fig. 48). 

În faţa uşii pe o cărămidă de u pen ura fixată în mortar era un text incizat 
dispus pe patru rânduri: MAR(ius ).AUREL(ius) PRINCEPS. N(umerii) PORTICUM. 
D EVM. STRA(VIT)1532. Realizarea porticului de către un ofiţer din numeru ul 
de palm reni ar sugera aici posibilitatea prezenţei unui templu al zeilor patriei, 
lucru mai greu de acceptat1533, deşi textul inscripţiei ne indică acest lucru. ăsim 
probabil, însă, un alt lucru şi anume faptul că în acest edificiu s-a aflat o chola, ca 
edificiu al trupei palm renilor, admis în vremea Severilor când să li se fi permis 
acestora instalarea monumentelor lor votive şi onorifice. Această supoziţie este 
indicată şi de faptul că, dintre inscripţiile votive dedicate zeităţilor palm rene, două 
pot fi atribuite cu certitudine epocii Severilor, în principal1534. Implicit în apropiere 
trebuie să se fi aflat şi birourile comandamentului unităţii (fig. 49). 

Complexitatea problemelor pe care o ridică o astfel de situaţie este determinată 
în principal de situaţia însăşi a castrului mare tibiscens, cu o garnizoană formată 
din 3 trupe auxiliare complet diferite ca etnic şi mod de organizare. Dacă cohors I 
Thracum era formată din arcaşi traci, cohors I Vindelicorum din vindelici care 
respectau organizarea standardizată a unui castru auxiliar, cu o ba ilic  stabilită 
clar în zona principiei, pentru celelalte două unităţi auxiliare neregulate nu putem 
şti cum a fost stabilit modul de organizare a teritoriului ocupat de unităţile 
respective. i nici nu putem afirma, prin comparaţie cu alte fortificaţii similare din 
Dacia ori din Imperiu, deoarece nu se cunosc asemenea edificii.  

În acest moment avansăm ideea prin care singura soluţie a faptului că această 
clădire I din castrul mare să fi reprezentat locul sacru al comandamentului palm renian 
(în locul basilicii), că aceasta ar fi putut fi o realitate specifică la Tibiscum. Nu 
avem nici un indiciu cum şi unde era amplasat cel al maurilor.  

 Deocamdată aceste sunt singurele edificii de cult cunoscute până acum ce 
pot fi atribuite unor unităţi auxiliare neregulate din Dacia, cum ar fi maurii şi 
palm renii.  

                                                 
1532 Piso, Benea 1999, p. 104–105. 
1533 Vezi studiul lui Felix Marcu 2004–2005, p. 75–105.  
1534 IDR, III, 1, 136, 142 149; 143, 148. Prezenţa plăcii votive închinate lui Liber Pater pentru 

sănătatea împăratului Antoninus Pius de către ve illatio Palm renorum poate indica momentul în care 
a fost construit edificiul, dacă nu cumva monumentul a fost adus din alt loc şi instalat aici. 
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mortar au fost descoperite în cele trei nave1526. idurile de incintă ale construcţiei 
sunt executate din piatră de râu cu mortar. Acoperişul era din ţiglă. Nu se ştie cum 
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T MPLUL PALM R NILOR 

i iscum ( . ). Numărul mare de monumente epigrafice 
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construcţiei avea o lăţime de 0,80 m, fiind construit din piatră şi mortar. Pe latura 
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1526 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 92–94. 
1527 IDR, III, 3, 47: ro salute DD. . in victissimor um  Imp eratorum  everi et Antonini 

et  Getae Caes aris  Aug g ustorum  et Iuliae et  lautillae Aug ustarum  et  lautiani c.v. 
praef ecti  pr aetorio  patris   Augustae  sub omponio  iberale co n s ulari  Mauri Mic iensis  
et Iul ius  vangelianus praef ectus   templum deorum patrio  rum vetustate conlapsum  sua 
pecunia et opera restituer unt   Cilone II et ibone co n s ulibus . 

1528 IDR, III, 3, 118: ilvano Rufus  pr .. v.s.m.l. 
1529 Rusu Pescaru, Alicu, 2000, p. 94.  
1530 IDR, III, 1, 134, 136, 142 149; Piso, Benea 1999, p. 91–106. 
1531 Benea, Bona, 1994, p. 50–51. 
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prag realizat din blocuri de marmură, lat de 2,60 m. Se pare, că în faţa intrării se 
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1532 Piso, Benea 1999, p. 104–105. 
1533 Vezi studiul lui Felix Marcu 2004–2005, p. 75–105.  
1534 IDR, III, 1, 136, 142 149; 143, 148. Prezenţa plăcii votive închinate lui Liber Pater pentru 
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T MPLU D DICAT LUI H RCUL S 

 e iam ( ), (fig. 50, 51). Pe un plan cartografic al aşezării 
din anul 1774, păstrat asupra localităţii Băile Herculane în apropierea unui complex 
mare de r a  au fost identificate urmele unei construcţii masive pe care am 
atribuit-o templului lui Hercules. La data respectivă o mare parte din edificiu era 
de a distrusă de cursul fluctuant al râului Cerna. Patru încăperi se păstrau din care 
ultima (nr. 4) probabil cu rol de c a, ce trebuie să fi fost amplasată pe centrul 
încăperii notate cu nr. 31535. Încăperile 1 şi 2 probabil să fi avut rolul unei curţi –
a ri , fără a putea face alte precizări.  

Din cele 7 statuete ale lui Hercules descoperite la Băile Herculane, doar 3 au 
fost cumpărate de muzeul din Viena şi se păstrează la unsthistorisches Museum. 
Legenda hărţii menţionează că aici a fost descoperită statuia din marmură aui 
Hercules cu Hylas în braţe (I  46,50 cm), aflată actualmente la Viena1536. Alături 
de acestea sunt cunoscute ale două statui ale aceleaşi divinităţi, Hercules, păstrate 
tot la Viena1537. Despre celelalte nu sunt informaţii prea clare. 

Un număr mare de monumente epigrafice închinate lui Hercule, ca de altfel şi 
statuetele a unse la unsthistorisches Museum din Viena, întăresc convingerea 
existenţei unui templu al divinităţii în acest loc1538.  

La nord de acest edificiu de cult se afla încă o construcţie păstrată parţial care 
ar putea fi atribuit unui lăcaş de cult fără a se cunoaşte divinitatea.  

pigrafic mai multe inscripţii descoperite în acest teritoriu dovedesc existenţa 
altor lăcaşuri de cult romane în prea ma castrelor sau pe locul unor aşezări mai 
importante prezentate în continuare.  

T MPL  ID NTIFICAT  PIGRAFIC 

ar a ( . ). Un posibil templu al zeiţei Nemesis apare 
amintit într-o inscripţie dedicată divinităţii de către Aelius Diogenes şi soţia sa Silia 
Valeria pentru sănătatea familiei lor şi a colegiului utriclarilor1539. Nu se cunosc 
condiţiile în care a fost descoperit acest monument, de aceea ar trebuie privită cu 
rezerva de a nu fi o inscripţie „călătoare” provenind de la Ulpia Traiana sau Tibiscum.  

În : descoperirile de temple din sud-vestul Daciei au confirmat 
prezenţa unui număr important de divinităţi, fie cele oficiale ale statului roman, 
divinităţi aparţinând spaţiului greco-roman, precum Apollo, Nemesis, ori al celui 
                                                 

1535 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 267–301. 
1536 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 275; Florescu, Miclea 1979, p. 35, nr. 56. 
1537 Florescu; Miclea 1979, p. 33. 
1538 IDR, III, 1, 57–68. 
1539 IDR, III, 1, 272, Marga. Colegiul menţionat al utricularilor se ocupa cu transportul vinului 

în burdufuri mari din piele în interiorul provinciei. 
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oriental (IOM. Dolichenus, IOM. Hierapolitanus, Sol Invictus). La acestea se adaugă şi 
divinităţile Patriei ale unor trupe auxiliare neregulate, ca un element specific. 
Edificiile de cult sunt de cele mai multe ori cele apropiate mediului militar de la 
Tibiscum, Micia, Praetorium, dar şi în centre civile precum:  e iam, poate 
Marga etc.1540. 

IC  

C TEVA ASPECTE PRIVIND VIA A SPIRITUAL   
ÎN SUD-VESTUL DACIEI ROMANE (SECOLELE II–III) 

Una din componentele cele mai interesante ale vieţii spirituale din Dacia o 
reprezintă credinţa religioasă a populaţiei ce locuia un teritoriu dat1541. Ne referim 
în acest caz, atât la popula ia civil , cât şi cea care se afla în staţionată în Dacia în 
cadrul armatei ori prezentă ocazional aici, prin administraţia provincială. În fruntea 
manifestărilor religioase se aflau desigur, dedicaţiile către ( uppiter, 
Iunona, Minerva) aflată în fruntea divinităţilor greco-romane ca religie o icial   
a statului. Alături de aceasta se constată în Dacia existenţa unei religii per onale a 
individului care presupunea o serie de particularităţi determinate de etnie, acceptarea 
unor culte ce prezentau interes la un moment dat pentru individ etc.1542. 

În formarea religiei romane în provincia Dacia, cu mult timp în urmă  
M. Bărbulescu aducea în discuţie următorii factori, care au avut un rol covârşitor în 
acest sens:  

1. condiţiile naturale ale provinciei cu un relief compact (munte, deal, câmpie) 
care au condiţionat ocupaţiile locuitorilor1543; 

2. componenta umană (colonişti şi autohtoni), care în funcţie de interesele 
proprii se vor manifesta prin credinţe autohtone proprii etniei lor (Dii Mauri, Dea 
Dardanica, Dis Patris), sau credinţe autohtone proprii (Cavalerii danubieni, Domnus et 
Domna, Diana Mellifica etc1544. 

3. cultele aflate la „modă” prin interesul Curţii imperiale faţă de acestea,  
care atrag mediul provincial spre noi adoratori (Liber Pater, Hercules, Apollo, 
Silvanus etc.). 

Pentru spaţiul de sud-vest al Daciei inscripţiile consemnează invocaţii adresate 
cu deosebire lui uppiter, dar şi altor culte apropiate mai mult sau puţin de mediul 
                                                 

1540 Nu am analizat decât monumentele de arhitectură sau cele epigrafice care ofereau o 
oarecare siguranţă de atribuire.  

1541 Benea, Bona 1994, p. 107–108. 
1542 Benea 1999, p. 38–39. 
1543 Bărbulescu 1984, p. 183. 
1544 Benea 1999, p. 38. Aşa se explică monumentele cu invocaţii adresate unui număr mare de 

divinităţi asociate nu numai greco-orientale, dar şi orientale prezente în epigrafia Daciei. 
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1535 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 267–301. 
1536 Benea, Lalescu 1997–1998, p. 275; Florescu, Miclea 1979, p. 35, nr. 56. 
1537 Florescu; Miclea 1979, p. 33. 
1538 IDR, III, 1, 57–68. 
1539 IDR, III, 1, 272, Marga. Colegiul menţionat al utricularilor se ocupa cu transportul vinului 
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1541 Benea, Bona 1994, p. 107–108. 
1542 Benea 1999, p. 38–39. 
1543 Bărbulescu 1984, p. 183. 
1544 Benea 1999, p. 38. Aşa se explică monumentele cu invocaţii adresate unui număr mare de 
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familial. le sunt cu deosebire dedicaţii epigrafice, precum cele pentru ollo 
prezente la Tibiscum, raetorium, este adevărat descoperite în mediul incintei sacre 
a templului dedicat divinităţii. Dar, am face şi o altă observaţie în cazul unor 
divinităţii apropiate de mediul local de la Tibiscum, cele mai reprezentative forme 
de manifestare religioasă pentru iana  ilvanus  ercurius  enus sunt reprezentate 
de mici reliefuri dreptunghiulare din marmură sau calcar, în care divinitatea este 
corect reprezentată cu atributele sale principale – indiciu al cunoaşterii lor, chiar 
dacă din punct de vedere artistic au o calitate slabă. Desigur, în acest caz ele sunt 
produse locale şi manifestă gustul comunităţilor pentru care erau produse. 

O răspândire largă cunoaşte zeiţa enus întâlnită în mediul civil, dar şi 
militar sub forma unor mici statuete din lut ori bronz. La Tibiscum, de pildă în 
vicus s-au descoperit mai multe tipare şi chiar „ ” pentru producerea 
statuetelor venusiene1545. 

În sud-vestul Daciei, un loc distinct îl avea cultul lui ercules, divinitate 
protectoare a staţiunii Ad Mediam (Băile Herculane) unde numele său este invocat 
prin numeroase inscripţii şi unde avea un templu reprezentativ. Un altul se poate 
deduce că a existat la Tibiscum udecând după anumite inscripţii. Hercules nu era 
doar protectorul minelor, ale bogăţiilor subsolului, ale izvoarelor termale, ci şi 
protectorul turmelor de oi şi al păstorilor ceea ce explică numărul mare de 
inscripţii, dar mai ales e voto-uri din mici reliefuri sau statuete de metal descoperite 
mai ales în mediul rural al Daciei şi aproape de loc în cel urban. 

Nu este întâmplătoare, probabil descoperirea la Tibiscum a unui relief 
fragmentar redând o parte a muncilor lui ercules, rară în provincie ca reprezentare 
artistică de acest fel (doar fragmente dintr-o piesă similară descoperită în forul de 
la Ulpia Traiana). 

Prezenţa cultelor greco-romane în sud-vestul Daciei reprezintă doar un segment 
din complexele manifestări spirituale constatate la nivelul provinciei. Prezentarea 
lor în acest context, la prima vedere poate apare nepotrivită. Dar, ea se integrează 
analizei generale complexe pe care ne-am propus-o la început. 

O particularitate a prezenţei religiei romane în Dacia, o reprezentau acceptarea 
unor personificări abstracte specifice spiritualităţii lumii romane cum ar fi: I. .M., 
asociat cu Terra Daciae, Genio populi Romani et commerci de la Micia invocate pe 
un altar al unui sclav de staţia vamală ons Augusti1546. Tot de Micia provine o 
invocaţie scrise către Terra Mater1547.Fontes Calidae, Di Aquarum, asociate cu 
cultul lui Hercules la Băile Herculane, zeul protector al staţiunii termale1548. 

Pentru mediul militar se observă mai ales în castrele de Tibiscum şi Micia 
invocaţii către geniul protector al unităţilor militare1549 care se aflau în castre.  

                                                 
1545 Benea, Bona 1994, p. 111. 
1546 IDR, III, 3, 102. 
1547 IDR, III, 3, 137. Alte două invocaţii la Ampelum (330, 331). 
1548 IDR, III, 1, 5–58, 60–68. 
1549 IDR, III, 1, 136, 142 149; IDR, III, 3, 302 etc. 
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O componentă importantă reflectată de etnicul trupelor staţionate în marile 
castre cercetate sistematic de la Tibiscum şi Micia este prezenţa unor divinităţi de 
sorginte din zonele de origine ale soldaţilor. De pildă, cea mai elocventă reprezentare 
numerică la Tibiscum în acest sens o au Di  Patrii  din  din care sunt 
invocaţi alagbel, elu , Sol Iarhibolu  şi chiar anavat-divinitate arabă1550; iar 
la Micia – Di  Patrii  de sorginte  care îşi aveau un templu propriu1551. 
Pătrunderea unor culte orientale în Dacia prin filieră militară sau civilă (negustori, 
grupuri etnice venite din zona respectivă etc.) au adus în contact lumea spirituală 
romană spre un sincretism religios precum în cazul lui Iuppiter Dolichenus, 
Iuppiter Hierapolitanus, Iuppiter Turmazgades constatat în mai multe invocaţii la 

icia1552. În templul lui Apollo de la Praetorium (Mehadia), uppiter Dolichenu  
devine a doua divinitate protectoare în lăcaşul de cult1553. 

Un loc aparte îl ocupă cultul cavalerilor anubieni reprezentat de obicei pe 
mici tăbliţe votive din plumb şi marmură. Legat de aceste divinităţi sunt aduse în 
discuţie, şi acelea cunoscute sub numele de omnus t omna care recent au 
apărut mai multe inscripţii completând informaţiile în acest sens. Cele mai numeroase 
descoperiri din sud-vestul Daciei Romane provin din castrul de la Tibiscum deja 
publicate de mult de către M. Moga1554. Alături de aceste, câteva fragmente de 
tăbliţe votive au apărut în ultimele două decenii, ele fiind încă inedite1555. 

Pei a ul religio  antic în sud-vestul Daciei apare modest faţă de restul 
provinciei fapt determinat parţial şi de numărul mic de cercetări care avut studiat 
castrele şi aşezările din acest areal. El evidenţiază însă importan a mediului locuit 
fie el militar sau civil în propagarea şi acceptarea unor culte religioase faţă de care 
religia romană s-a dovedit a fi tolerantă. Prezentarea foarte succintă a anumitor 
divinităţi este menită a oferi doar cadrul cuvenit, întreaga problematică, sub diferite 
aspecte a fost analizată cu diferite ocazii. Pe lângă aceasta se conturează şi anumite 
particularităţi locale comune lumii romane cum vom vedea în continuare.  

MANIFEST RI DE CULT ROMANE SPECIFICE ÎN SUD-VESTUL PROVINCIEI 

Una din primele forme de sacralitate romană se observă îndeosebi la realizarea 
unor ritualuri de protejare a locuinţei, a casei familiale, din momentul construirii ei 
şi în tot cursul existenţei sale. Astfel de manifestări tradiţionale se constată şi în 

                                                 
1550 IDR, III, 1, 136, 142, 149, 134; IDR, III, 2, 18 etc. 
1551 Vezi mai sus în acest capitol. 
1552 IDR, III, 3, 298, 97, 138. 
1553 Benea 2008, passim. 
1554 Moga 1972, p. 39–51. 
1555 În Muzeul Unirii din Alba Iulia se păstrează o tăbliţă votivă de plumb cu reprezentarea 

cavalerilor danubieni pe care apare si numele dedicantului sub forma COH(ors) I SA (ittariorum), 
probabil unitatea de la Tibiscum. Piesa a apărut în inventarul descoperit la templul lui Liber Pater. 
Piesa este încă inedită ( ). 
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familial. le sunt cu deosebire dedicaţii epigrafice, precum cele pentru ollo 
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provincia Dacia. le au fost observate deocamdată doar la Tibiscum cu ocazia 
cercetărilor arheologice întreprinse în vicus-ul militar1556. 

• În anul 1986, cu ocazia pregătirii restaurării l irii II, un opaiţ mic de 
culoare roşie cu corpul rotund plat, cu cioc rotund, cu discul decorat cu o scoică a 
fost descoperit depus într-un strat de mortar, care marca un strat nou de mortar 
pentru refacerea zidului respectiv; piesa nu prezintă urme de folosire. Acest nivel 
se datează stratigrafic la începutul secolului III. 

• În anul 2005, cu ocazia dezvelirii clădirii I, într-o casă de locuit de tip 
trei enhaus, la baza idului central al casei, într-o zonă aproximativ pe mi locul 

acestui, au fost descoperite depuse la baza zidului, trei opaiţe de tip irmalampen 
având următoarele ştampile: AO  . . ., iar la al treilea exemplar, prin 
ştampilare erau reprezentate patru cercuri marcate dispuse simetric pe fundul 
rezervorului1557. Piesele s-au păstrat întregi şi nu prezentau urme de utilizare1558. 
Folosirea a trei opaiţe în acest caz, avea şi ea o semnificaţie religioasă prin 
sacralitatea numerologică a cifrei.  

În studiul său, asupra depunerilor de opaiţe romane cu caracter cultic din 
Moesia Superior, A. Crnobrn a atrăgea atenţia asupra descoperirilor de acest fel 
mult mai reduse numeric, dar semnificative, dovedind importanţă pentru comunităţile 
respective. Astfel, în castrul de la Pontes cu ocazia cercetărilor efectuate la zidul de 
incintă al castrului mare, la baza fundaţiei unui turn a fost descoperită o monedă de 
la Traian şi un opaiţ de bronz1559, în schimb, la ingidunum, pe terenul din faţa 
Facultăţii de Filozofie, într-o clădire (notată I), un opaiţ a fost descoperit într-o 
casetă realizată din tegule, lampa avea ştampila C R ALI/S1560, iar în colţul de 
sud-est al clădirii, tot la baza zidului, au fost depuse trei lămpi de tip irmalampen1561. 
Astfel de depuneri sugerează folosirea ofrandelor de opaiţe atât în mediul militar, 
cât şi civil roman în scop ritualic.  

Prezenţa celor două depuneri de lămpi în mediul civil al aşezării tibiscense 
dovedeşte utilizarea opaiţelor în sacralizarea locului respectiv. Se cuvine a 
menţiona că în cazul clădirii I aceasta a avut iniţial mai multe faze de lemn, după 
care a fost ridicată prima casă din piatră, eveniment care a avut loc cândva, spre 
mi locul secolului II. 

Descoperirile de la Tibiscum au sugerat depunerea lămpilor de lut ne olosite, 
ca ofrandă la baza zidurilor clădirilor în stratul de mortar în vederea obţinerii unui 
caracter apotropaic asupra locului respectiv. Pe de altă parte, descoperirea din 

                                                 
1556 Benea 2016, p. 355–366.  
1557 Descoperire încă inedită, ca atare nu oferim alte date. Piesele urmează să fie publicate de 

Simona Regep. 
1558 Descoperirea prezintă analogii cu o alta de la Singidunum amintită mai sus. Crnobrn a 

2006, p. 74–75. 
1559 Crnobrn a 2006, p. 98 cu bibliografia respectivă. 
1560 Crnobrn a 2006, p. 69. 
1561 Crnobrn a 2006, p. 69–70. 

 2 3

clădirea V  dovedeşte folosirea opaiţelor de lut prin depunere în stratul de mortar 
şi cu ocazia re acerii construc iei respective, ceea ce ar sugera caracterul permanent al 
acestui simbol în mediu restrâns al unei case cu caracter privat15 2.  

O alta descoperire nu mai puţin importantă a fost observată la un complex de 
thermae (clădirea ), unde în anul 2 , într-o casetă 1 (Dimensiuni: ,   5,25 m), 
realizată pentru dezvelirea laturii de sud a complexului au fost descoperite, chiar în 
colţul de sud-vest al încăperii nou dezvelite, la adâncimea de 1, 5 m într-un strat de 
pământ negru cu multă arsură de lemn, mai multe opaiţe fragmentare de un tip 
aparte15 3 (fig. 53). Tipologic, opaiţele se încadrează în categoria lămpilor de formă 
dreptunghiulară cu o ansă puţin aparte şi foarte rară în Dacia, cu reprezentarea unui 
vultur cu aripile desfăcute, care maschează o apucătoare perforată. Opaiţele sunt 
fragmentare şi s-ar părea că provin de la cel puţin,  exemplare, din care doar unul 
întregibil15 . O astfel de ansă ca reprezentare este destul de rară în Dacia şi ar 
trebui privită ca o modalitate de referire la cultul divinităţii supreme romane 
Jupiter. Numărul mare de piese aflate la un loc în stare fragmentară într-un nivel de 
arsură sugerează o depunere de o rand  o icial  din timpul funcţionării thermelor 
romane. Piesele au fost depuse în spaţiul respectiv amenajat. Nu credem că avem 
de a face cu o avissa, având în vedere numărul mic de piese15 5 (fig. 53). 

Pe de altă parte, în acest caz am avea de a face cu o depunere votivă poate 
permanentă în timpul folosirii complexului de băi. 

 

Depunerile de lămpi romane de lut în structura unor ziduri de clădiri publice 
sau private trebuie privită ca o posibilă manifestare de cult atribuite , divinităţi 
protectoare ale casei, de fapt mai mult ale alimentelor g tite pe oc15 . De aici, 
apropierea de cultul zeiţei Vesta. Descoperirile de opaiţe în această ipostază sunt 
puţine numeric până în prezent în Dacia, dar totuşi ele s-au constatat şi în mediul 
sacru al edificiilor de cult, la Ulpia Traiana, cât şi în locuri devenite sacre, 
apropiate de locuinţe ori chiar în perimetrul acestora. olosirea opaiţelor de lut 
simple, care nu prezintă urme de întrebuinţare, în structura sau la baza unor ziduri a 
avut acelaşi rost: a asigura protecţia divinităţilor amintite (Lares) asupra locurilor 
respective. Caracterul apotropaic conferit mediului în care apar astfel de depuneri 
de opaiţe de lut (castre, case de locuit private, clădiri publice şi desigur temple) 
                                                 

15 2 Benea 2 1 , p. 355 3 . 
15 3 Regep Vlascici, Muscalu 2 7, p. 15 17 ; Benea 2 1 , p. 355 3 . 
15  Regep-Vlascici, Muscalu, 2 7, p. 1 17 . 
15 5 Favissa. Reprezintă depuneri în gropi ritualice ale unor piese din serviciul unor temple, ele 

erau amplasate în curtea unor lăcaşuri de cult (de pildă templul lui Aesculap şi gia de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. 

15  ild, sv. Lares, p. 3 . 
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15 2 Benea 2 1 , p. 355 3 . 
15 3 Regep Vlascici, Muscalu 2 7, p. 15 17 ; Benea 2 1 , p. 355 3 . 
15  Regep-Vlascici, Muscalu, 2 7, p. 1 17 . 
15 5 Favissa. Reprezintă depuneri în gropi ritualice ale unor piese din serviciul unor temple, ele 

erau amplasate în curtea unor lăcaşuri de cult (de pildă templul lui Aesculap şi gia de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. 

15  ild, sv. Lares, p. 3 . 
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explică şi locurile diferite în care apar astfel de depuneri1567. De aici, atributele 
principale pe care Lares le deţin în funcţie de locul depunerii ares Compitales  

ares amiliares  ares Militares  ares iales etc. 
Un loc distinct în prote area locuinţei, la romani îl reprezintă existenţa în 

fiecare casă, a unui loc special amena at denumit lararium în care se păstrau 
statuetele divinităţilor protectoare ale familiei. Deşi, în multe din clădirile cercetate 
de la Tibiscum s-au descoperit mai ales statuete de teracotă reprezentând pe Venus, 
singură sau asociată cu Amor, un astfel de loc nu a putut fi încă identificat cu 
certitudine. 

Totuşi, în , din vicus-ul militar de la Tibiscum, în încăperea B 
atrage atenţia descoperirea unei piese de o calitate aparte din marmoră având 
destinaţia unui vas de libaţii1568. Piesa a fost descoperită in situ prăbuşită în 
apropierea intrării dinspre curte, lângă zid. a era compusă dintr-o colonet  de 
marmoră cu un recipient semi-rotund deasupra, ambele aşezate pe un postament 
dreptunghiular de 0,70  0,75  0,08 m. Coloneta uşor bombată înspre partea 
inferioară şi îngustată în partea superioară prezintă o profilatură executată la 
ambele capete, ea susţinea vasul cu pereţi groşi cu un diametru de 0,60 m. Coloneta 
avea o înălţime de 0,77 m. După restaurarea lor, cele trei piese au putut fi 
asamblate în poziţia iniţială1569. Prezenţa unui vas pentru libaţii într-o locuinţă cu 
caracter privat conduce la ipoteza că în acel loc era aşezat deasupra un lararium cu 
divinităţile casei. În imediata apropiere a vasului a fost descoperită o statuetă 
fragmentară din teracotă reprezentând pe Venus şi Amor, piesă care putea face 
parte din inventarul unui astfel de lăcaş. Prezenţa unui spaţiu pentru divinităţile 
protectoare ale casei trebuie să fi existat în fiecare casă din aşezările romane. le 
dovedesc aducerea de către populaţia stabilită în acest loc a unor tradiţii romane 
cunoscute în mediul provincial al Imperiului, la populaţiile romanizate sau chiar în 
curs de romanizare (fig. 56). 

Din păcate, în nici o alta din aşezările romane cunoscute în Banatul antic nu 
s-a descoperit până acum o statuetă a vreunui lar, divinitate protectoare a casei. 

 

Între descoperirile arheologice interesante care privesc manifestările de cult 
de la Tibiscum se numără şi o descoperire constatată tot în vicus-ul militar la 
fundaţia unei construcţii1570. 
                                                 

1567 Sunt cunoscute şi depuneri de monede ca ofrandă în structura unor ziduri, cum este cazul 
unei descoperii recente de la Apulum. Inf. amabilă a lui G. Bounegru căruia îi mulţumim pentru 
aceasta.  

1568 Benea, Bona 1994, p. 66–67; Regep, Timoc 1999–2000, p. 221–228. 
1569 Piesa se păstrează la Muzeul Rezervaţiei Arheologice Tibiscum. 
1570 Benea 2004, şi mai recent Benea 2013 b, sub tipar. 
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În vicus ul militar de la Tibiscum, cu ocazia dezvelirii clădirii I (atelierul de 
mărgele)1571, în încăperea 3, în zona centrală, a acesteia într o casetă (D: 2,60  
2,00 m) la adâncimea de 1,65 m a fost identificat un strat de cenuşă şi cărbune 
amestecat cu fragmente ceramice (o pateră fragmentară din pastă neagră, un capac 
şi o oală din pastă roşie nu prea fină, fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna). 
Sub acest strat de cenuşă gros de 2–3 cm, a fost descoperit un schelet de câine 
depus pe un strat de lut ars cu picioarele probabil legate  la fel fălcile prinse cu un 
obiect neidentificat. Şapte cuişoare mici din fier descoperite în jurul gâtului sugerau 
probabil o zgardă. În jurul animalului erau depuse sparte mai multe fragmente 
ceramice roşii şi cenuşii, fragmente dintr-un opai  de culoare ro ie fragmente de 
fier neidentificate; în faţa botului câinelui un denar roman tăiat în două provenind 
de la adrian. O falcă de bovină era aşezată pe coapsa posterioară a câinelui (fig. 54). 
Depunerea rituală a fost făcută înainte de începerea construcţiei I din piatră, deci 
este o amenajare intenţionată la baza clădirii (fig. 54). 

Modul de depunere a câinelui şi mai ales urmele banchetului funerar 
constatat, între care un loc distinct l a deţinut moneda tăiată ritual şi opai ul spart, 
dovedesc îndeplinirea unui ritual consacrat. Opaiţul făcea parte din categoria lămpilor 
de tip firmalampen (fig. 55).  

Acest sacrificiu de înhumare a câinelui a avut loc pe solul viu antic, la baza 
clădirii atelierului, respectiv sub locul pe care, ulterior, după depunerea unui strat 
de lut dens bătut a fost ridicat cuptorul de topire a sticlei şi pregătire a mărgelelor, 
ceea ce denotă o depunere rituală cu caracter apotropaic asupra locului respectiv1572.  

Aşa cum menţionam şi în monografia din anul 2004, ritualul sacrificării 
câinelui era cunoscut în lumea geto dacică, unde câinele era considerat un protector 
al vetrei din afara sau interiorul locuinţei1573. O descoperire similară din Dacia, 
provine de la Buridava Stolniceni, fără prea multe detalii.  
                                                 

1571 Benea 2004, p. 160–161 Descoperirea a fost prezentată în monografia dedicată atelierului 
în detaliu cu analogiile respective fără a se atrage atenţia asupra semnificaţiei opaiţului de lut depus 
spart intenţionat de care ne vom ocupa acum. 

1572 Benea 2004, p. 161. O depunere de ofrandă animalieră a fost descoperită şi în atelierul de 
fierărie identificat în clădirea VIII, încăperea 2, într un nivel de locuire de lemn; dar aparte tipologic 
fără a fi însoţită de o depunere de opaiţ, ca ofrandă. Aici într un spaţiu clar delimitat de 4 cărămizi 
romane (D: două cu dimensiunile: 41  28  6 cm şi două cu dimensiunile 32  28  6 cm), deci o 
casetă aşezată pe podeaua încăperii au apărut depuse oase – coaste de animal într un strat de cenuşă 
rozalie, gros de 17–20 cm. Lângă această casetă au fost descoperite fragmente dintr o oală borcan 
cenuşie (I  30,5 cm) lucrată dintr o pastă grosieră de factură dacică. În interior, se păstrau de 
asemenea oase de animal, fără a putea preciza dacă erau de câine (lipsă craniu). Totul se afla în 
imediata apropiere a unui zid de lut tencuit. Este evidentă şi în acest caz depunerea de ofrandă 
animalieră cu caracter apotropaic. Datare complexului este timpurie, în vremea lui Traian adrian. 
Atelierul a fost dezvelit parţial, întrucât se extinde la vest de clădirea VIII. Prezenţa vasului dacic 
constituie un indiciu important de atribuire în vicus ul de la Tibiscum a populaţiei autohtone. O 
dovadă în acest sens poate fi prezenţă soldaţilor din cohors I Thracum Sagittariorum, traci la origine 
(Benea 1983, p. 306–307, pentru originea trupei vezi Benea 2011, p. 42–52.). 

1573 Vezi şi lucrarea lui Sârbu 1993, p. 110–111. 
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În cultul roman, vatra se afla sub protecţia zeiţei Vesta al cărei acolit principal 
era c inele, ceea ce apropie, oarecum, înţelegerea unor fenomene ritualice generale 
lumii antice. Opaiţul din pasta roşie nu prea fină cu degresant în compoziţie, făcea 
parte din categoria lămpilor de tip irmalampen. Piesa spartă ritual era decorată cu 
butoni pe bordură şi avea o toartă inelară (fig. 55). 

În cazul de faţă, apreciam că meşterii care au lucrat în acest atelier au avut o 
origine orientală, siriană în speţă, dar depunerea prin sacrificare, a unui câine sub 
un cuptor de sticlă are o sorginte evident  dacic , ceea ce sugerează posibilitatea 
participării la lucru şi a unor meşteri locali. 

În lumea romană descoperirea nu este izolată. În provincia Moesia Superior, 
la Bol etin ( morna), în apropierea fortificaţiei romane de pe malul Dunării, în 
zona necropolei de incineraţie a militarilor, la acelaşi nivel cu aceasta a fost descoperit 
un morm nt de c ine care avea depuse pe corp în centru 2 pietre care au acoperit 
un recipient ce conţinea un opaiţ de lut. De ur împre urul scheletului erau depuse 
sparte mai multe fragmente de vase de sticlă, ceramică grosieră de factură dacică, 
dar şi vase fine din pastă roşie şi fragmente de oase de animale1574. În acest caz, 
apare evidentă înhumarea câinelui ca un fenomen cu caracter apotropaic asupra 
necropolei. 

În cele două cazuri, Bol etin şi Tibiscum se constată în medii diferite 
menţinerea ritualului dacic de prote area a locului şi a focului ritualic prezent în 
necropola de incineraţie a castrului sau în mediul civil (în cazul atelierului de 
sticlă). 

În teritoriile barbare din apropierea provinciei Dacia asemenea sacrificii de 
câini sunt documentate în mai multe aşezări din Câmpia Munteniei, din cultura 
Militari–Chilia, atribuite populaţiei geto-dacice, precum: M t sari  deni  Colone ti
M run ei cornice ti  ulture ti sau din Moldova, de la Br ne ti ( ud. Boto ani)1575. 
Toate au fost puse în legătură cu un anumit cult protector al vetrei i implicit  
al ocului. 

Tot în sectorul de sud-vest al Daciei, dar în ar aricum de data aceasta un 
astfel, de sacrificiu ritual a unui câine este documentat în aşezarea de la 

. l a fost dezvelit în anul 1986, în apropierea unei locuinţe, într-o groapă 
special amena ată (D: 0, 90  1,00 m) la adâncimea de 1,13–1,25 m, unde, într-un 
strat cu urme de cărbune şi cenuşă a apărut un schelet de câine aşezat pe direcţia 
sud–nord, cu capul spre sud. Împre urul animalului s-au descoperit fragmente de 
vase dacice şi un fragment de mărgea albă din pastă de sticlă. Mormântul a fost 
acoperit cu un strat de lut peste care a fost instalată ulterior, o vatră de foc. În afara 
gropii, spre est, au fost descoperite două vase-borcan având în interior crenguţe 
arse şi cărbune1576. Caracterul cultic al înhumării câinelui, în cazul aşezării dacice 
                                                 

1574 otovi  1969, p. 115 apud Crnobrn a 2006, p. 94–95. 
1575 Bichir 1984, p. 81–84, 141; Sârbu 1993, p. 107, 104. 
1576 Benea 1999, p. 91–92. 
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de la reidorf Timişoara de protejare a locului şi mai ales a vetrei de foc, apare 
evident, chiar dacă în preajmă nu au fost descoperite urmele ceramice ale vreunei 
ceşti dacice folosite ca instrument de iluminat. O descoperire similară a apărut într
o aşezare de la iarmata, de pe autostrada Arad–Timişoara1577. 

În epoca romană şi mai ales în cazul de faţă, la Tibiscum, sacrificarea 
animalului însoţită de opaiţ de lut (spart ritual) şi monedă romană tăiată, trebuia să 
aibă o semnificaţie mult mai largă şi anume de protejare a focului din cuptorul de 
sticlă care s a construit pe acel loc, primind componente specifice lumii romane, 
fără a putea afirma, dar nici nega dacă aici avem de a face doar cu o influenţă 
locală, autohtonă sau şi una aparţinând meşterilor stabiliţi aici consideraţi a fi 
originari din spaţiul oriental1578.  

O serie de elemente noi marchează, evident, influenţa romană asupra acestor 
manifestări de cult respectiv depunerea unui o ai , ca ofrandă de cult (în ambele 
cazuri), a unei monede tăiate (Tibiscum), a unor vase de sticlă (Boljetin). Nu deţinem 
informaţii publicate asupra folosirii altor piese în afara unor fragmente ceramice în 
cazul descoperirii de la Buridava, ori în cele din mediul dacic din Câmpia 
Munteniei. 

MANI EST RI DE C LT ÎN SPA I L DIN C MPIE  
AL BANAT L I, ÎN BARBARIC M 

Descoperiri sesizate în cursul cercetărilor efectuate au intrat în literatura de 
specialitate cu diferite prilejuri oferind interpretări noi asupra unor posibile 
manifestări religioase1579. 

Caracterul încă restrâns al cercetărilor arheologice asupra habitatului rural din 
câmpia Banatului nu oferă încă date concludente asupra aportului spiritual prezent 
în aceste aşezări. Nici una din aşezări nu este încă cercetată integral. abitatul rural 
se caracterizează prin comunităţi mici sub formă de sate şi cătune, în care, până 
acum nu au fost descoperite urmele vreunui sanctuar sau lăcaş de cult. Între 
manifestările cu caracter spiritual se înscriu ritualurile de prote are a vetrei prin 
sacrificii de câine cu urme de banchet funerar organizat. Deocamdată, ele au fost 
descoperite în aşezarea de la Timişoara– reidorf şi mai nou, încă inedite, în 
aşezarea de la iarmata Sit1580. Nu ştim dacă acest lucru se efectua pentru întreaga 
comunitate sau dimpotrivă pentru fiecare locuinţă în parte. Numărul mic de 
descoperiri ar argumenta prima supoziţie. 

Descoperirea de văscioare de lut cu profil pătrat sau rotund, unele cu decor 
incizat geometric au fost puse în legătură cu anumite manifestări de cult sau 
                                                 

1577 Informaţie amabilă a Dr. L. rumeza. 
1578 Benea 2004, p. 161.  
1579 Benea 1997, p. 210–225; Benea 1999 p. 83–100; Mare et al., 2011, passim. 
1580 Inf. amabilă L. rumeza. 
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În cultul roman, vatra se afla sub protecţia zeiţei Vesta al cărei acolit principal 
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parte din categoria lămpilor de tip irmalampen. Piesa spartă ritual era decorată cu 
butoni pe bordură şi avea o toartă inelară (fig. 55). 

În cazul de faţă, apreciam că meşterii care au lucrat în acest atelier au avut o 
origine orientală, siriană în speţă, dar depunerea prin sacrificare, a unui câine sub 
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vase dacice şi un fragment de mărgea albă din pastă de sticlă. Mormântul a fost 
acoperit cu un strat de lut peste care a fost instalată ulterior, o vatră de foc. În afara 
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1574 otovi  1969, p. 115 apud Crnobrn a 2006, p. 94–95. 
1575 Bichir 1984, p. 81–84, 141; Sârbu 1993, p. 107, 104. 
1576 Benea 1999, p. 91–92. 
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de la reidorf Timişoara de protejare a locului şi mai ales a vetrei de foc, apare 
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Munteniei. 

MANI EST RI DE C LT ÎN SPA I L DIN C MPIE  
AL BANAT L I, ÎN BARBARIC M 
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descoperiri ar argumenta prima supoziţie. 
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1577 Informaţie amabilă a Dr. L. rumeza. 
1578 Benea 2004, p. 161.  
1579 Benea 1997, p. 210–225; Benea 1999 p. 83–100; Mare et al., 2011, passim. 
1580 Inf. amabilă L. rumeza. 
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ritualuri funerare1581. le s-au folosit pentru depuneri de ofrande în inventarul 
anumitor morminte, dar apar şi în arealul unor aşezări. 

 

Prezenţa pe teritoriul Banatului antic a două forme de existenţă – una 
integrată Imperiului Roman ca parte componentă a provinciei Dacia şi o alta 
reprezentând ar aricum ul s-a caracterizat prin două perioade distincte: prima din 
secolul II până spre sfârşitul veacului, când romanii nu au permis stabilirea unor 
comunităţi în spaţiul până la Tisa şi o a doua, în care în vremea lui Commodus, 
sunt aduse comunităţi de daci liberi din ar aricum1582, care vor forma un habitat 
rural caracterizat prin aşezări rurale. 

Relaţiile spirituale între aceste spaţii constituie o problematică de studiu 
importantă, neluată în atenţie încă în mod corespunzător. ste adevărat că nici 
descoperirile nu avanta ează încă o astfel de cercetare. 

În segmentul de provincie romană prezenţa unor unităţi militare urmate de 
popula ia civil  care au format mai apoi vici militari cunoscuţi prin cercetări 
arheologice, formează componenta cea mai importantă a spaţiului în discuţie. le 
reprezintă eşantioane de populaţie amestecată, venită din provinciile de unde s-au 
deplasat, în principal, trupele auxiliare stabilite în Dacia. 

Dacă ar fi să luăm ca studiu de ca , vicus-ul militar de la , s-ar 
putea observa ca la început, odată cu venirea lui cohors I Thracum sagittariorum în 
castru mic (II/1,2), populaţia stabilită în locuinţele de lemn nu apare prea mult, 
aproape deloc menţionată epigrafic. Relativ recent însă, cercetările efectuate în 
vicus la clădirile , I au identificat în etapele de locuire din lemn, ceramică tipică 

 caracterizată printr-o ceramică lucrată cu mâna, având un tip de 
vas specific descoperit fragmentar ( rei ussschale). O descoperire chiar recentă, 
încă inedită, din anul 2010, a permis dezvelirea parţială a unei barăci din bârne de 
lemn construită la vest de castru mic (din faza II, deci epoca Hadrian-Antoninus 
Pius) având ca inventar tot fragmente de ceramică norico-pannonică. Ca atare, 
acesta ar reprezenta primul grup de populaţie civilă, la care se adaugă, la scurt timp, 
un grup de  ce însoţeau unitatea de arcaşi adusă de împăratul Hadrian 
imediat în anul 1181583. Cât de mare a fost comunitatea palmyreniană civilă este 
greu de apreciat, dar înspre mi locul II, ea se manifestă prin numeroase monumente 

                                                 
1581 Benea 1995–1996, p. 373 descoperirea provine din aşezarea de la Timişoara–Freidorf. O a 

doua piesă a fost găsită lângă cuptorul de olar. Piesa era decorată cu cercuri concentrice (Mare 2011, 
p. 49, nota 73). În anul 2006 a fost găsit un al treilea fragment decorat cu cerculeţe incizate. le 
aparţin primului nivel de locuire al aşezării databil spre sfărşitul secolului II – secolul III (Mare et al., 
2011, p. 49), mai nou Lavinia Grumeza, 2016, p. 67–106 prezintă mai multe piese constatate însă în 
secolele III–IV, în opinia autoarei. 

1582 Vezi mai sus. cap. III/1. 
1583 Atestat epigrafic în anul 120, vezi mai sus cap. IV. 
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funerare şi votive, mai ales. Procesul lor de integrare culturală la nivelul provinciei 
se manifestă de timpuriu după acordarea cetăţeniei romane de către adrian. 

ltimul grup trebuia să aparţină unităţii de mauri stabiliţi în vremea lui 
Antoninus Pius, la Tibiscum. Dar despre aceste elemente etnice nu deţinem nici un 
fel de informaţii până în prezent. 

La această populaţie prezentă în aşezarea de pe malul stâng al Timişului 
deocamdată în cca. 17 clădiri identificate arheologic, se adaugă o componentă locală, 
dacică, caracterizată mai ales prin materialul arheologic constând din era i  
l rat   na, descoperit în mai toate locuinţele dezvelite. Aşezarea locală se 
află pe malul drept al râului de a lungul drumului imperial Dierna–Tibiscum, unde 
se pare că s au aşezat şi o elemente orientale identificate epigrafic1584, interesate 
economic de relaţiile cu centrele mari de la lpia Traiana şi Apulum sau, dimpotrivă, 
din afara provinciei. 

Integrarea culturală a populaţiei de la Tibiscum în mediul provincial roman  
s a făcut treptat, prin pătrunderea unor veterani în elitele urbane de la lpia Traiana, 
Apulum, prin accederea la calitatea de magistraţi atestaţi, epigrafic ca ecurione  
sau augu tale . 

Situaţia demografică constatată epigrafic sau arheologic în sud vestul Daciei 
se integrează în aceşti parametri. Aşezări rurale dacice precum Criciova sau 

rădinari, identificate doar prin sondaje arheologice sunt datate pe baza inventarului, 
începând cu secolul al III lea. Trebuie să menţionăm faptul că şi cercetările 
arheologice au un caracter aleatoriu, de abia în ultimii ani săpăturile arheologice 
preventive au contribuit la evidenţierea unor noi puncte în acest sens. 

 Caracterul civilizaţiei romane în acest spaţiu demonstrează efortul de integrare a 
arealului locuit în lumea romană, lucru sesizat începând cu interesul deosebit de a 
asigura căile de comunicaţie corespunzătoare, alături de amenajări menite să înde
plinească condiţii adecvate pentru locuire populaţiei. Pe teritoriul provinciei s au 
stabilit grupuri etnice care, alături de populaţia indigenă, dacică, au reprezentat 
elementele care au propulsat viaţa economică sub toate aspectele ei1585. 

Spaţiul de câmpie a Banatului aflat la vest de valul median în barbaricum 
este caracterizat prin două zone distincte. Prima zonă limitro  Dun rii în preajma 
Moesiei Superior aflată parţial sub controlul acestei provincii în care s au constatat 
elemente romane pregnante, importuri nu numai de produse, bijuterii dar, probabil, 
s a constatat şi pătrunderea unor influenţe romane spirituale, cum ar fi acceptarea 
Obolului lui Charon , moneda depusă în inventarul funerar; nu putem exclude nici 

posibilitatea trecerii la ritualul de inhumaţie de la cel de incineraţie pentru comu
nităţile locale indigene (celţi, daci etc.). Ne referim în special la descoperirile de la 
Pancevo1586, Vrsac1587 etc.  

                                                 
1584 Vezi IDR, III, 1, inscripţiile provenind de la Tibiscum cunoscute şi discutate în literatura 

de specialitate. 
1585 Ardevan 2011, p. 192–199. 
1586 Batisti Popadi , 1984–1985, p. 62–63. 
1587 Simovlevi  1957, p. 57. 
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1581 Benea 1995–1996, p. 373 descoperirea provine din aşezarea de la Timişoara–Freidorf. O a 
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1582 Vezi mai sus. cap. III/1. 
1583 Atestat epigrafic în anul 120, vezi mai sus cap. IV. 
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1586 Batisti Popadi , 1984–1985, p. 62–63. 
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Recent, M. Meyer afirmă că sub influenţa romană, în epoca imperială 
timpurie, a fost preluat obiceiul înhumării constatat atât în rândul elitelor barbare 
(şi depuneri de monede ca şi obol al lui Charon) dar şi la elemente sociale mai 
modeste ca inventar funerar1588. O astfel de posibilitate credem că nu poate fi exclusă 
în arealul limitrof Dunării aflat sub o puternică influenţă romană. 

A doua zonă de locuit aflată înspre interiorul teritoriului bănăţean în care apar 
aşezările cunoscute de la Cioreni–Timişoara, Freidorf–Timişoara, Dumbrăviţa, Foeni 
etc. este caracterizată prin rela ii economice u uale cu romane; importuri relativ 
modeste de terra sigillata, vin sau ulei în amfore, probabil unelte din fier (puţin 
constatate), podoabe sub forma unor accesorii vestimentare, precum fibulele cu 
picior întors pe dedesubt, fibule cu genunchi etc. sau mărgele din sticlă, carneol 
etc. Densitatea relativ mică a acestor schimburi sugerează însă puterea economică 
modestă de absorbţie a comunităţilor locale respective. Altfel spus, comunităţile 
locale manifestă un conservatorism pregnant, care poate a şi determinat autorităţile 
romane să folosească translatori în relaţiile cu ei1589. 

                                                 
1588 Meyer 2011, p. 127–130. 
1589 Vezi mai sus cap. III/2. 
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.

Una din problemele cele mai delicate şi mult disputate în literatura de 
specialitate o reprezintă explicarea modului în care a fost organizată retragerea 
romană din nordul Dunării. Era evident faptul, că situaţia militară a Imperiului avea 
nevoie de efective importante pentru a stabiliza linia Dunării în faţa atacurilor 
barbare. Se conturează o nouă concepţie strategică romană care încerca stăvilirea 
atacurilor barbare pe linia unor fluvii pentru a împiedica pătrunderea în provinciile 
europene ale Imperiului Roman. Desigur, primele provincii vizate au fost cele care 
deţineau o porţiune mare terestră a frontierei cu lumea barbară aflată în continuă 
mişcare la aceea dată. n primul rând erau vizate provincii precum, Raetia şi Dacia. 

ca teritoriu, prin însăşi poziţia ei în mijlocul lumii barbare, înconjurată 
din trei părţi de o frontieră terestră, necesita un număr însemnat de trupe pentru 
apărare. Situaţia critică care se constată începând cu domnia împăratului Gallienus, 
când a avut loc apogeul crizei militare a Imperiului, a impus măsuri extreme de 
pacificare, atât în interiorul Imperiului, dar şi la graniţe. Situaţia din interior se 
datora instabilităţii politice constatate în mai multe provincii limitrofe Daciei, 
precum Tracia, Pannonia, dar şi în provincii mai îndepărtate în Gallia, de pildă, 
prin desele proclamări de uzurpatori. Deplasările dese în zonele afectate au creat 
multe schimbări în politica imperială militară1590 prin încercarea de a forma, în partea 
europeană a Imperiului, centre militare puternice bazate pe vexillaţii de legiuni aduse 
din diferite provincii fidele, la  oetovio  Sirmium, Aquincum  ychnidus, pentru a 
bloca o eventuală pătrundere barbară în partea central-estică europeană a Imperiului. 

Apoi, a urmat nevoia de formare a unei armate de campanie rapidă care să se 
deplaseze pe fronturile existente. oi resurse militare nu mai existau. Legiunile din 
Dacia fuseseră dislocate prin detaşamente la Sirmium  oetovio (o parte din legiunile a 
XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica). Dacia ca provincie dispunea însă de efective 
auxiliare importante care au format în bună măsură corpul cavaleriei mobile a lui 
Gallienus. Decizia lui Gallienus de a retrage efectivele de cavalerie auxiliară din 
Dacia, care să formeze sâmburele armatei de cavalerie, a condus la scăderea posibi-
lităţilor defensive ale Daciei în faţa unor atacuri externe1591. Această măsură trebuie 
să fi dezechilibrat cu totul sistemul de apărare al Daciei care până atunci nu a fost 
periclitată de prea multe atacuri externe barbare. Efectivele militare nu mai reveneau în 
Dacia, ci formau o adevărată armată mobilă a Imperiului, ceea ce trebuie să fi creat 
o situaţie de tensiune în rândul familiilor militarilor. 
                                                 

1590 Vezi cap. III, IV. 
1591 Benea 2012, p. 205–218. 
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Recent, M. Meyer afirmă că sub influenţa romană, în epoca imperială 
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modestă de absorbţie a comunităţilor locale respective. Altfel spus, comunităţile 
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1588 Meyer 2011, p. 127–130. 
1589 Vezi mai sus cap. III/2. 
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Răstimpul domniei împăraţilor Gallienus-Aurelianus (268–275) a fost o perioadă 
scurtă de doar câţiva ani, care a condus la ideea concret  de renun are la provincia 
nord-dunăreană şi, implicit, la retragerea efectivelor militare cu totul spre linia Dunării. 
Reconstituirea acestei perioade de timp care marchează trecerea la retragerea 
efectivă a administraţiei şi armatei romane este aproape imposibil de intuit în toată 
amploarea sa. 

Izvoarele literare au fost discutate de nenumărate ori aducând în discuţie toate 
elementele posibile legate de aceste evenimente1592. Cele epigrafice sunt puţine şi 
prea bine cunoscute în literatura de specialitate, îmbogăţite recent doar cu două 
epigrafe noi de la Potaissa1593. Ca atare, nu vom relua întreaga discuţie asupra lor 
făcută şi în lucrarea noastră privind sud-vestul Daciei în secolele III–IV, din anul 
1996, apoi, mai nou tratată şi de Al. Madgearu, în anul 20111594. 

Imperiul Roman se confrunta cu atacuri violente venite din partea unor seminţii 
barbare dinspre spaţiul est pontic. Deşi conflictele militare sunt dese, desfăşurându-se 
anual aproape, ele nu trec prin Dacia, doar vizează teritoriile limitrofe. 

Astfel, evenimentele militare romane generale, care premerg această reorga-
nizare, nu sugerează prin nimic o astfel de măsură. Împăratul Claudius II (268–270) 
în anul 269 va obţine o victorie zdrobitoare asupra unei invazii gotice a unsă până 
în Moesia Superior. Aici, la aissus, goţii vor fi distruşi şi decimaţi în număr mare, 
după această confruntare ceea ce sugera o oarecare restabilire a situaţiei la Dunărea 
de os. Mai mult, se pare că, în această perioadă, teritoriul Daciei romane nu a fost 
afectat în mod direct de către atacurile barbare care se succedau prin partea de est, 
respectiv prin Moldova şi, în continuare, prin Dobrogea, pentru a a unge în peninsula 
Balcanică.  

Ridicarea la tron după o scurtă perioadă de timp, în anul 270, a lui Aurelianus 
a adus noi indicii ale începutului stabilizării militare a Imperiului. Armata de cavalerie, 
al cărei comandant fusese Aurelianus până la proclamarea sa ca împărat, s-a dovedit a 
fi corpul de armată cel mai important, de elită, în acţiunile militare care au urmat. 
Formată – în opinia mea – din ma oritatea trupelor care aparţinuseră Daciei romane, 
această armată a fost cheia succesului în conflictele militare care au existat în 
această perioadă. Un aspect nu mai puţin important viza organizarea unei armate de 
campanie pentru expediţia în Orient împotriva reginei enobia a Palmyrei. Armata 
existentă în Dacia constituia o posibilitate de rezolvare a unei situaţii ma ore militare a 
Imperiului. Înaintea campaniei din Orient, însă, Aurelian a fost obligat să întreprindă 
două sau trei expediţii împotriva unor seminţii barbare aflate totuşi în perimetrul 
militar al Daciei nord-dunărene. În ordine ar fi: taifalii, dacii liberi din vest ( ) şi carpii. 

Astfel, la scurt timp după ridicarea la tron, Aurelian a întreprins o expediţie 
împotriva vandalilor care locuiau undeva în vestul Daciei aproape de graniţele 
Pannoniei. Supunerea vandalilor şi, mai apoi, încheierea unui oedus în virtutea 

                                                 
1592 Benea 1996, p. 25–40. 
1593 Bărbulescu 2012, passim. 
1594 Benea 1996, p. 25–20; Madgearu 2011, p. 13–31. 
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căruia, vandalii s-au obligat să se retragă în ar aric pentru a n  fi un pericol 
spre Pannonia, dar au fost obligaţi să ofere un număr de 2000 de călăreţi pentru 
armata romană1595.  

C. C. Petolescu aduce în sprijinul datării acestui eveniment două inscripţii, 
una provenind de la a a (Dalmaţia) şi a doua de la rl ans (Gallia), unde 
Aurelianus apare menţionat având epitetul imperial de acic 1596, ceea ce ar 
indica faptul că un eveniment, poate după cel cu vandalii, a avut loc undeva în zona 
Crişanei, la est de Tisa. u rezultă că acest eveniment a avut o relaţie directă cu 
provincia Dacia. 

Un alt atac, de data aceasta gotic, se produce în anul 272, în zona de răsărit a 
Dunării de os, unde vor fi surprinşi de armata de campanie a lui Aurelian, aflată în 
drum spre Palm ra. n urma acestei victorii din 24 iunie 272, Aurelianus primeşte 
epitetul imperial de ic a i 1597. Conform informaţiei din A i a ivi
A r ia i împăratul însuşi a ucis pe conducătorul goţilor numit a a a  sau 
a a a d împreună cu 5000 de oameni1598. Această victorie romană a liniştit 

pentru o vreme seminţie barbară. 
n anul 272, Aurelianus respinge un atac carpic şi în urma acestei victorii 

primeşte titlul de ar ic a i 1599. Bătălia ar fi avut loc undeva în sudul 
Dobrogei de astăzi, în apropiere de Durostorum, după cum rezultă dintr-o inscripţie 
întregită deocamdată destul de confuz1600. Bătălia ar fi avut loc într-un loc aflat 
între două localităţi  a sau r i i cidava1601. Este adevărat că titlul 
este acordat în octombrie anul 2731602, ceea ce ar susţine datarea evenimentului în 
apropierea acestei date. 

ac r ri ci a  în jurul căruia era polarizată întreaga politică romană din 
ultimele decenii ale secolului al III-lea, viza a i i a a i r a ri i i
i i a a ra i a i r a , în condiţiile în care atacurile – mai ales ale 

goţilor aliaţi cu carpii – aveau loc periodic şi la intervale mici de timp. n bună 
măsură, victoriile obţinute de Claudius II şi Aurelian în zona Dunării de os au 
pacificat oarecum neamurile barbare aşa încât pe durata campaniei lui Aurelian 
împotriva regatului Palm rei, în rient, provinciile din această regiune nu a fost 
tulburate de evenimente militare de amploare. 

Izvoarele literare romane târzii  A r i ic r r i
i ria A a r i rda sunt sursele antice privitoare la retragerea 

romană din Dacia. Ele menţionează în texte aproape identice părăsirea Daciei de 
către romani, prin armata şi provincialii care au fost strămutaţi la sud de Dunăre 
                                                 

1595 Madgearu 2011, p. 25, nota 73, cu bibliografia respectivă. 
1596 Petolescu 2000, p. 308–309. 
1597 Madgearu 2011, p. 26, nota 77 cu bibliografia aferentă. 
1598 Madgearu 2011, p. 26. 
1599 S A, iv A r ia , 30, 4, Al. Madgearu 2011, p. 27 avansează ipoteza că evenimentul a 

avut loc în anul 273. 
1600 CIL, III, 12456. 
1601 Madgearu 2011, p. 27, cu bibliografia, notele 85–86. 
1602 Madgearu 2011, p. 27–28. 
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1592 Benea 1996, p. 25–40. 
1593 Bărbulescu 2012, passim. 
1594 Benea 1996, p. 25–20; Madgearu 2011, p. 13–31. 
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1595 Madgearu 2011, p. 25, nota 73, cu bibliografia respectivă. 
1596 Petolescu 2000, p. 308–309. 
1597 Madgearu 2011, p. 26, nota 77 cu bibliografia aferentă. 
1598 Madgearu 2011, p. 26. 
1599 S A, iv A r ia , 30, 4, Al. Madgearu 2011, p. 27 avansează ipoteza că evenimentul a 

avut loc în anul 273. 
1600 CIL, III, 12456. 
1601 Madgearu 2011, p. 27, cu bibliografia, notele 85–86. 
1602 Madgearu 2011, p. 27–28. 
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între cele două provincii Moesia1603. le au fost analizate – după cum menţionam 
mai sus – sub cele mai diferite aspecte1604. Pierderea provinciei nord-dunărene a 
fost privită probabil ca o pierdere temporară. Problemele cu adevărat dificil de 
explicat prezintă două aspecte: unul cu caracter general i un altul special.  

Informaţiile cu caracter general legate de evenimentul ma or care priveşte 
retragerea oficialităţilor romane din Dacia au fost atribuite împăraţilor Gallienus şi 
Aurelianus. Nu revenim asupra discuţiilor în acest sens relatate de mai multe ori pe 
parcursul lucrării noastre. Cercetările au demonstrat că acest eveniment a avut loc 
în vremea ultimului împărat, Aurelianus. Asupra momentului exact al părăsirii 
oficiale a provinciei nord-dunărene în anii 271 sau 274/275, ultima opinie avansată 
de prof. A. Bodor este corectă. Pe baza reanalizării surselor literare, Andras Bodor 
a demonstrat convingător că acest eveniment a avut loc spre sfârşitul domniei lui 
împăratului Aurelianus, respectiv în anii 274/2751605. 

În anul 275, după înapoierea din Orient a armatei romane şi vizita în Illyricum, 
Aurelian a decis abandonarea provinciei Dacia, prin crearea unei noi provincii cu 
acelaşi nume, Dacia, între cele două provincii sud-dunărene Moesia Superior şi 
Moesia Inferior. 

Cel de al doilea aspect, cel special, referitor la abandonarea Daciei de către 
romani priveşte  teritoriului nord-dunărean după acest eveniment. Discuţiile 
purtate în literatura de specialitate românească şi străină legate de retragerea 
armatei şi a provincialilor la sud de Dunăre amintită în unele izvoare antice ( A  

ita ivi Aureliani, 39) a creat o întreagă literatură asupra  de populaţie 
rămas în spaţiul fostei provincii Dacia, astfel încât a oferit un spaţiu pe care orice 
populaţie barbară limitrofă s-a putut stabili. În primul rând, ar fi vorba despre goţi 
pentru interiorul fostei provinciei, iar pentru segmentul sud-vestul Daciei ar fi 
vorba de către sarmaţii iazigi1606. 

 De fapt, dintre izvoarele literare, care amintesc de o strămutare a populaţiei 
civile trebuie menţionat utropius, 8,5,1 prin Romanos e  ur i us e  a ris aciae 
in media oesia colloca i  a ela i ue eam aciam ; şi SHA, ita ivi 
Aureliani 37: e erci u e  ro inciali us reli ui  Ambele informaţii afirmă retragerea 
populaţiei civile şi stabilirea ei în spaţiul nou creat între cele două provincii moesice,  
a Daciei sud-dunărene. 

Asupra retragerii organizate de Aurelian care viza şi populaţia civilă de pe 
teritoriul fostei provincii Dacia, informaţiile cele mai concludente sunt oferite de 
mai multe descoperiri arheologice. orti ica iile romane abandonate nu prezintă 
urme de incendiere, cum ar fi fost firesc în condiţiile în care romanii s-ar fi retras 
dintr-un teritoriu dat. În mediul civil, atât pe teritoriul oraşelor antice, dar şi în cel 
rural, al fostei provincii Dacia, nu se constată urme de violenţă. Folosirea clădirilor, 
deşi în spaţii mai restrânse a fost observată în bună măsură la Porolissum, 
                                                 

1603 uropius, 8, 5, 1; u ius estus 8, 4; Iordanes  Getica, 217; A  ita ivi Aureliani, 39. 
1604 Vezi Benea 1996, p. 27. 
1605 Bodor 1973, p. 29–40. 
1606 Chryssos 1992, p. 175–191; vezi întreaga discuţie la noi, Benea 1996, p. 15–41; apoi 

recent la Madgearu 2011, p. 13–30. 
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Tibiscum, Ulpia Traiana etc. ca dovadă că populaţia daco-romană poate mai restrânsă 
numeric, locuieşte în aşezările respective. Unele ateliere urbane precum cele de 
olărie, prelucrarea sticlei etc. funcţionează în continuare la Tibiscum. La fel, atelierele 
de olărie, prelucrarea metalului din castrul de la Praetorium (Mehadia)1607. Prezenţa 
monedelor romane târzii pe arealul unor aşezări urbane în număr relativ mare 
sugerează integrarea spaţiului într-o economie de piaţă. 

Primele două decenii până la instaurarea Tetrarhiei sunt importante pentru 
înţelegerea evoluţiei relaţiilor dintre Imperiul Roman şi teritoriul fostei provincii 
Dacia; populaţia locală, daco-romană, având la bază o componentă importantă de 
veterani şi populaţie locală dacică proprietară a unor bunuri imobiliare primite prin 
legislaţia romană curentă (respectiv loturi de pământ în proprietate). Castrele 
romane părăsite de armata romană erau intacte. Ele puteau fi utilizate în caz de 
nevoie şi pericol, de locuitorii aşezărilor limitrofe. Faptul că urmele de locuire nu 
sunt prea dense în interiorul fortificaţiilor romane cu excepţia ceramicii de factură 
târzie, poate fi un indiciu că ele nu erau utili ate dec t n ca  de ne oie. În rest, 
populaţia locuia în aşezările din preajmă. În fond, aceasta este urmarea reformei 
militare acordate, de către Septimius Severus cu câteva decenii mai înainte de a 
permite soldaţilor să locuiască cu familiile lor şi, doar în timpul zilei să fie prezenţi 
în castru. La câteva generaţii după această reformă, ea era o obişnuinţă deja. 

Cercetările efectuate de noi în sectorul de sud-vest al fostei provincii Dacia 
demonstrează refaceri efectuate în interiorul castrelor de la Tibiscum, Mehadia şi 
chiar mai nou Teregova sau amenajări cu caracter meşteşugăresc romane târzii. 

Faptul că în castrele romane de la Brâncoveneşti, Buciumi, herla, ilău, 
Ilişua, Războieni, Sânpaul, Micia, Tibiscum etc. au fost descoperite niveluri de 
locuire databile în epoca post-romană demonstrează că, în perioada de timp care a 
urmat retragerii, asupra lor nu s-au întreprins atacuri care să producă distrugerea 
lor1608. Reparaţiile care se constată sunt de obicei realizate din lemn sau din piatră 
legată cu lut.  

Se pare, că o singură fortificaţie care s-ar data din această vreme, a fost cea 
de la Târnăvioara (jud. Sibiu) de pe o terasa a râului Târnava Mare aflată pe un 
platou de 68 m lungime înconjurat cu un val de pământ prevăzut cu un şanţ de 
apărare pe laturile de nord şi nord-est. Această amenajare suprapune o locuinţă 
bordei datată în secolul III, ceea ce a condus la supoziţia că întreaga amenajare datează 
din secolul IV1609. Al. Madgearu opinează a data întreaga fortificaţie goţilor, stabiliţi în 
secolul IV, pe teritoriul Transilvaniei1610.  

Nu se pot face precizări dacă, în primele decenii după retragerea romană din 
Dacia, a existat o elită militară daco-romană care a preluat soarta comunităţilor rămase 
în teritoriu. Important este de menţionat faptul că în secolul al III-lea trupele 
formate din daci se află undeva la nivelul cadrelor ofiţereşti de rang mediu sau 
superior. Altfel, nu putem explica ridicarea unor personalităţi precum: Regalianus 

                                                 
1607 Vezi mai jos în cuprinsul acestui capitol. 
1608 Benea 1996, p. 99–104; Matei 2002, p. 500–509. 
1609 Blăjan 1994, p. 224–230. 
1610 Madgearu 2011, p. 11. 
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între cele două provincii Moesia1603. le au fost analizate – după cum menţionam 
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sau ureolus, primul comandant al cavaleriei mobile formate de împăratul Gallienus. 
Lipsa unor informaţii epigrafice mai concludente împiedică orice discuţie în acest 
sens. vident, că trupele de daci, apoi de daco-romani au deţinut un loc important 
în rândul armatei romane în secolul III. Aceasta a reprezentat singura modalitate de 
integrare roman  mai rapid  i de eludare a m surilor luate de mp ratul Traian 
dup  cucerirea Daciei. Implicit, ea a dus la obţinerea cetăţeniei romane şi astfel 
accederea în rândul aristocraţiei locale, unde epigrafic nu mai se poate identifica. 

Al. Madgearu atrage atenţia asupra posibilităţii existenţei unor conducători 
locali în mediul daco-roman care şi-au asumat răspunderea apărării centrelor şi a 
aşezărilor în care locuiau. Un indiciu în acest sens l-ar oferi prezenţa unor însemne 
militare romane în interiorul provinciei Dacia, cum ar fi fibulele cu capete de ceapă 
descoperite la Târnăvioara şi Turda1611 sau fibula cu inscripţia 
descoperită la Micia (Veţel). Tot în această categorie ar trebuie incluse piesele de 
centură de la Apulum (Alba Iulia), Saschiz şi Veţel1612. 

Această ipoteză prezintă un sâmbure de adevăr important şi anume că 
elemente provenind din mediul nord-dunărean al fostei provincii apar prezente în 
garnizoanele militare din cetăţile de la sud de Dunăre, fapt constatat în castrele de 
la: ontes, ovae ( ezava) etc., de către arheologii sârbi. În atare situaţie, în rândul 
populaţiei rămase pe teritoriul fostei provincii Dacia trebuie să fi existat şi elemente 
militare locale daco-romane, unde veteranii alcătuiau o componentă socială importantă.  

O situaţie specială are segmentul de sud-vest al Daciei romane, care asemenea 
unei părţi din Oltenia de astăzi a făcut parte din Imperiul Roman încă aproape  
un secol. 

 

Din fostul teritoriu al Daciei nord-dunărene 
dispunea de resurse indispensabile pentru Imperiu. Ne referim în primul rând: la 
metale, sare, produse naturale (grâne, animale) etc.  

În condiţiile instabilităţii militare şi politice ale Statului Roman, provincia, cu 
toate dificultăţile, până în anul 275 trebuia să-şi îndeplinească obligaţiile de plată 
faţă de Roma. Din acest punct de vedere, resursele naturale pentru provinciile 
învecinate au rămas aceeaşi prioritate, ne referim, în principal, la metale şi sare. 
Criza economică ce măcina Imperiul de pe la mi locul secolului al III-lea, a dus la 
o scădere considerabilă a comerţului interprovincial şi, implicit, la scăderea cantităţii 
de monedă pe piaţă, ceea ce a afectat toate provinciile de la Dunărea de os, aflate 
de multe ori în centrul unor evenimente militare ma ore. Ca atare, interesul 
romanilor pentru aceste teritorii s-a menţinut. Aceasta a fost una din priorităţile de 
care romanii au ţinut cont în a-şi menţine  sau  asupra 
teritoriului în discuţie. 

Înaintea Daciei a fost părăsită de Imperiu provincia , cu –
teritorii pierdute de romani, unde Statul a căutat mereu să revină în zonele – 
                                                 

1611 Diaconescu 1999, p. 209–244; Madgearu 2011, p. 11–12. 
1612 Madgearu 2011, p. 12 cu bibliografia. 
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abandonate1613. Ne referim în principal la o situaţie de pe Rin, unde împăratul 
Probus a încercat organizarea unui orland cu garnizoane militare înzestrate cu 
cele necesare1614, menit să apere populaţia barbară care locuia în acel areal în 
schimbul unui tribut în natură. 

Resursele Daciei privesc tocmai acele segmente ale economiei romane care 
intraseră în provinciile sud-dunărene într-o decădere totală datorită atacurilor 
barbare. Este vorba de extracţia metalelor, important fiind mai ales fierul pentru 
armată dar şi în viaţa cotidiană. 

 

anatul antic în momentul abandonării provinciei Dacia a fost într-o situaţie 
specială. Pe o parte, Imperiul roman dorea controlul militar asupra malului de nord 
al Dunării şi, ca urmarea a acestui fapt, sunt dovezi certe ale folosirii unor fortificaţii 
mai vechi (precum Pojejena, Mehadia, Drobeta) sau construirea altora noi, tipice 
Tetrarhiei, denumite uadriburgia (Pancevo, ornea, Dierna, Hinova  Puţinei). Cât 
de mult înaintează spre interior aceste fortificaţii şi prin aceasta implicit stăpânirea 
romană acest lucru nu este prea bine precizat şi clar în literatura de specialitate 
românească. Pe de altă parte, în interiorul teritoriului bănăţean nu putem spune că 
dispar limitele stabilite de valul median între zona de câmpie şi cea de munte, dar 
apare evidentă ncercarea de a trece înspre fostul areal al provinciei, mai bogat în 
resurse metalifere, de care se simţea o mare nevoie în aceea vreme. Poate ca aşa ar 
trebuie explicat şi afluxul masiv de aşezări locale care îşi încep existenţa spre 
sfârşitul secolului III şi continuă în secolul următor, având ca activitate principală 
e trac ia i reducerea minereului de ier.  

Posibil în această „retragere” spre zona de munte a Banatului trebuie privită 
apariţia unei aşezări rurale de olari la rădinari1615. Descoperirea unei monede doar 
din prima jumătate a secolului III ( ordianus III) alături de alte trei dinspre sfârşitul 
secolului III şi secolul IV (Claudius II, Constantius II (2), sugerează acest lucru. 

Aceasta situaţie a fost determinată şi de presiunea unor triburi de o ula ie 
sar atică care încercau să se salveze, din câmpia dintre Tisa şi Dunăre, de apariţia 
unor noi triburi germanice care înaintau spre sud. Aşa văzute lucrurile, teritoriul 
Banatului antic reprezenta un spaţiu geografic în care, însă, controlul militar roman 
limitrof Dunării, realizat prin structuri militare, trebuie să se fi impus asupra 
interiorul arealului în discuţie. 

Sub aspect etnic, în perioada ultimelor două decenii ale secolului III şi în 
secolul IV, avem de a face cu un amestec de populaţie: de sorginte daco roman  
daci liberi  sarma i ia igi  celto pannoni, ultimele trei provenind din arealul de câmpie. 
Acest amestec etnic de populaţie aflat în preajma lumii romane şi în contact direct 
cu aceasta, a păstrat legături economice, politice, spirituale regulate, care i-au asigurat 
supravieţuirea. 

                                                 
1613 Sommer 2011, p. 137–180. 
 1614 SHA, Vita Probi 13; Benea 1996, p. 30–31. 
1615 Bozu 1990, p. 147–158. 
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interiorul arealului în discuţie. 
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1613 Sommer 2011, p. 137–180. 
 1614 SHA, Vita Probi 13; Benea 1996, p. 30–31. 
1615 Bozu 1990, p. 147–158. 



 308

În urma formării provinciei sud-dunărene Dacia, cele două legiuni de bază,  
a III-a Gemina şi a V-a Macedonica au fost instalate la atiaria şi respectiv 

escus pe Dunăre.  
Organizarea administrativă a lui Diocletianus va crea structuri provinciale 

mai mici, care prin modul lor de delimitare se vor resimţi şi în Banat. Astfel, linia 
Dunării cuprinsă între ingidunum şi Taliata (Don i Milanovac) formează teritoriul 
de nord al Moesiei Prima. Pe malul românesc corespunde de la Pancevo – până la 
turnul descoperit la Sviniţa ( ud. Mehedinţi). Pe Tabula Peutingeriana unul din 
indiciile clare ale datării sale în secolul IV, este şi menţionarea expresă a trecerii 
din Moesia Prima în Dacia de la Taliata la ierna, fapt neremarcat de cei care au 
tratat această problematică. Aşezarea de la Te i a aflată vis-a-vis de Dierna – era 
cunoscută în secolele II–III, lucru dovedit de materialul arheologic şi epigrafic 
cunoscut de a. Dar, în acest din urmă caz avem de a face cu două localităţi ale Daciei 
Ripensis, ceea ce nu impune o astfel de menţionare pe Tabula Peutingeriana. 

 Teritoriul provinciei Dacia Ripensis cuprindea arealul de la vărsarea râului 
Pore a Re a în Dunăre până la escus. Pe malul de nord al Dunării, culoarul 
Timiş Cerna cu accesul direct spre Dacia intracarpatică formează limita vestică a 
controlului noii provincii, care se întindea până la vărsarea Oltului în Dunăre.  

Prezenţa ultimului punct fortificat nord-dunărean al provinciei Moesia Prima 
la Sviniţa, unde apar cărămizi ale legiunii a VII-a Claudia, denotă o limită teritorială 
dependentă de castrul sud-dunărean de la Taliata (Don i Milanovac). Astfel, trebuie 
să presupunem că spre vest exista o zona de cca. 20–25 m depărtare de culoarul 
Timiş–Cerna aflată sub controlul provinciei Dacia Ripensis. Descoperirea unor 
cărămizi ştampilate DRP. DI RNA datate din această vreme, în peştera Veterani, 
este un indiciu în acest sens. 

.

Întreaga reorganizare militară a apărării frontierelor Imperiului pe linia Dunării a 
determinat în primele decenii de după părăsirea Daciei, modificări structurale care 
vizau în primul rând refacerea tuturor fortificaţiilor de pe malul de sud al fluviului, 
care au fost reactivate. În bună parte, ele erau de a refăcute din prima umătate a 
secolului III, din epoca Severilor. Alături de marile castre de legiune de la ingidunum 
(Belgrad) şi iminacium ( ostolac), funcţionează castrele vechi sau altele noi de 
tip uadri urgia ridicate în vremea lui Diocletianus şi Constantinus I, cele de la 
Margum (Oras a), Pincum (Veli o Gradi te), Cuppae (Golubac), ovae ( ezava), 

idinac, aldum (Gradac), Ad cro ulas (între Novae şi Taliata). Pesaca, Lepens i 
Vir, morna (Bol etin), Campsa (Ravna), Taliata (Don i Milanovac)1616. Toate erau 
menite a asigura o apărare riguroasă a malului de sud al Dunării, în condiţiile unui 
„trafic fluvial internaţional” determinat şi de prezenţă corăbiilor barbare mai ales 
gotice care se apropiau de zona Porţilor de Fier (fig. 58). 
                                                 

1616 Benea 1996, p. 73–113, cu o prezentare detaliată a descoperirilor, la care între timp nu s-au 
adăugat prea multe altele noi. 
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În acest context, a fost considerată necesară fixarea unor noi fortificaţii pe 
malul de nord al Dunării sau refacerea unora mai vechi menite a completa acest 
sistem defensiv. Această linie fortificată era întărită spre interior teritoriul Banatului 
antic de refaceri constatate arheologic la castrele de la Praetorium (Mehadia) şi 
Tibiscum, ceea ce ar argumenta o apărare în adâncime a teritoriului în discuţie. 

ortificaţiile constatate pe malul de nord al Dunării de la vest spre est sunt în 
general cunoscute1617. 

MOESIA PRIMA 

Pancevo (Serbia). ortificaţia nu a fost identificată pe teren, dar planul unui 
quadriburgium apare în desenele lui L. . Marsigli şi a fost repus în discuţie de 
către M. or evi 1618. Pe arealul aşezării moderne au fost descoperite peste 50 de 
cărămizi cu ştampila legiunii a VII a Claudia datând din diferite perioade ale 
secolelor I–IV1619. Din această localitate au fost identificate pe teren urmele unui 
drum antic ce traversa zona barbară orientat spre Banats a Palan a, făcând legătura 
cu cel existent pe malul de nord al Dunării de a lungul Dunării până la Dierna şi 
Drobeta1620 (fig. 59 a, b). 

Contra Margum (Cuvin-Serbia) este o altă fortificaţie presupusă, dar neidenti
ficată pe teren, care având o formă triunghiulară ar fi existat în centrul aşezării 
Cuvin de astăzi1621. Identificarea ei s a realizat pe baza unui plan rămas de la Marsigli.  

Banatska Palanka (Serbia). ortificaţia nu a fost identificată pe teren până 
în prezent. Dar, din această aşezare se păstrează la Muzeul din Vârşeţ, două ştampile 
târzii ale legiunii a VII a Claudia, care menţionează doi praefecti: Adventinus şi 
Eufemus, descoperiri care permit o astfel de concluzie1622. 

Insula Sapaja (Serbia) o fortificaţie de tip quadriburgium (92,5  92  93  
92 m) a fost construită spre sfârşitul secolului III/începutul secolului IV. Ea era 
amplasată la confluenţa râurilor Nera şi Caraş. Au fost descoperite ştampile militare 
târzii ale legiunii a VII a Claudia din care una cu menţiunea unui praepositus sau 
praefectus AUR(elius)1623. Cetatea prezintă analogii cu alte două construite pe 
insule în aval, la Ostrovul Banului şi Ostrovul Mare. ortificaţia de pe ostrovul Sapaja 
a fost distrusă printr un incendiu violent în jurul anului 418, probabil de către huni. 
Primul nivel a fost atribuit lui Constantin cel Mare, întrucât cea mai mare parte a 
monedelor se datează în această perioadă. D. Dimitrijevi  atribuie fortificaţia 
anticei Lederata1624, pe când Al. Iovanovi  apreciază aici sediul toponimului Nova 
Lederata1625. Cetatea a servit probabil cap de pod pentru cea de pe malul stâng al 
Dunării, castrul de la Lederata (fig. 60). 
                                                 

1617 Vezi lucrările generale: Benea 1996; Bondoc 2009; Băjenaru 2010; Madgearu 2011. 
1618 or evi  1996, p. 125–136. 
1619 Simovljevic 1956, p. 238. 
1620 or evi  1996, p. 126–128. 
1621 or evi  1996, p. 128. 
1622 Benea 1996, p. 72–73 cu bibliografia. 
1623 Benea 1996, p. 73. 
1624 Dimitrijevic 1975, p. 69. 
1625 ovanovi  1996, p. 74. 
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1616 Benea 1996, p. 73–113, cu o prezentare detaliată a descoperirilor, la care între timp nu s-au 
adăugat prea multe altele noi. 
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1617 Vezi lucrările generale: Benea 1996; Bondoc 2009; Băjenaru 2010; Madgearu 2011. 
1618 or evi  1996, p. 125–136. 
1619 Simovljevic 1956, p. 238. 
1620 or evi  1996, p. 126–128. 
1621 or evi  1996, p. 128. 
1622 Benea 1996, p. 72–73 cu bibliografia. 
1623 Benea 1996, p. 73. 
1624 Dimitrijevic 1975, p. 69. 
1625 ovanovi  1996, p. 74. 
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Vârşeţ (Serbia). Pe teritoriul aşezării nu a fost identificată până în prezent 
nici o fortificaţie romană. M. Ðorđević presupune această posibilitate pe baza în 
principal a descoperirii unor ştampile romane târzii ale legiunii a VII Claudia aflate 
sub comanda unui praepositus numit Mucatra1626. Înclinăm să-i dăm dreptate, 
întrucât o astfel de structură militară trebuie să fi existat din perioada precedentă, 
dependentă de valul median limitrof liniei defensive Lederata –Tibiscum,lângă care 
era poziţionată. 

Pojejena (jud. Caraş-Severin). În epoca romană târzie a fost folosită vechea 
cetate romană amplasată pe o terasă înaltă în faţa Dunării, la cca. 800–1000 m de 
mal. Castrul cu incintă de piatră, din secolul II, avea dimensiunile de 148 × 185 m 
şi a fost utilizat ca baza logistică de aprovizionare a castrelor din acest sector, 
asemenea amenajări de la Porečka Reka, după ultimele opinii1627. Ştampile târzii 
ale legiunii a VII-a Claudia C(uppis) descoperite în castru au fost atribuite epocii 
romane târzii. Datarea târzie este asigurată de un număr important de monede 
constantiniene1628. 

Moldova Noua (jud. Caraş-Severin) (?). Pe teren nu a fost descoperită nici 
o fortificaţie romană târzie. Dacă ea va fi existat, ar trebui localizată undeva în 
zona portului de astăzi. L. Böhm menţionează posibilitatea unei fortificaţii antice; 
date concrete nu există1629. Indirect, pentru aceasta pledează exploatările antice de 
cupru, fier şi alte metale cunoscute în epocă, alături de numărul mare de descoperiri  
de tezaure monetare din secolul IV. 

Gornea (Căuniţa de Jos, punctul Cetate – jud. Caraş-Severin). Fortificaţia a 
fost cercetată de către N. Gudea prin săpături de salvare în anii 1968–1969. Cetatea 
de tip quadriburgium cu dimensiunile de 41,50 × 41,50 m, prezintă un zid de 
incintă masiv executat din blocuri de carieră, intercalate cu rânduri de cărămidă (lat 
de 1,50 m). Poarta de sud este poarta de acces în cetate. Ea avea o lăţime de 5,00 m, 
întărită cu două turnuri dreptunghiulare, cu dimensiunile de 3,65 × 9,15 m. Lipseşte 
sistemul defensiv exterior (fig. 61 a, b).  

Unităţile militare care staţionau erau formate detaşamente din legiunea a VII-a 
Claudia. O ştampilă a legiunii a VII-a Claudia sub comanda unui praepositus 
Bubalus datează din timpul lui Diocletianus – Constantinus I /S(ub) c(ura) BUBALI 
P(rae)P(ositi LEG(io) V[II CL(audia)?]MVIT/1630. Pe un alt tip de ştampilă apare 
numele unui praepositus Italicus /EQ(uites) Saci (ttari) (S(ub) C(ura) ITALICI 
P(rae)P(ositi), cu o datare mai târzie1631. O ştampila identică fiind descoperită la 
Viminacium sugerează posibilitatea aducerii unui detaşament din această unitate1632. 

Datarea cetăţii s-a realizat, în bună măsură, pe baza monedelor romane târzii 
descoperite cu ocazia cercetărilor în număr de 107 piese. Conform distribuţiei lor, 
                                                 

1626 Ðorđević 1996, p. 132.  
1627 Gudea, Bozu, 1979, p. 181–184; Benea 1996, p. 74; Bondoc, 2009, p. 44–45; Băjenaru 2010, 

passim; Madgearu 2011, p. 46. 
1628 Benea 1996, p. 74. 
1629 Böhm 1880, p. 9. 
1630 Benea 1996, p. 76–79; Băjenaru 2010, p. 96. 
1631 Benea 1996 p. 76–77. 
1632 Benea 1996 p. 77. 
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ele argumentează o construire a fortificaţiei în vremea lui Constantinus I şi nu în 
epoca primei Tetrarhii cum a presupus N. Gudea pe baza unor analogii cu planul 
unor fortificaţii similare din vestul Imperiului1633. Distrugerea cetăţii a avut loc 
printr-un incendiu violent la începutul secolului V. 

Sviniţa (jud. Mehedinţi). Urmele unui turn de observaţie au fost identificate 
pe baza a două ştampile fragmentare care demonstrează prezenţa legiunii a VII-a 
Claudia condusă de praepositus Hermogenes1634. Turnul era dependent de cetatea 
de la Boljetin. Tot aici, D. Bondoc menţionează descoperirea unei ştampile cu 
DRP.DIERNA1635. 

DACIA RIPENSIS 

Dierna (Orşova – jud. Mehedinţi). Cetatea a fost cercetată parţial cu ocazia 
lucrărilor arheologice întreprinse pentru hidrocentrala Porţile de Fier I, în anii 
1967–1971. Acum se află sub apele lacului de acumulare a hidrocentralei. Ea se 
afla localizată pe malul stâng al Dunării (fig. 62). 

Cetatea de tip quadriburgium a fost ridicată pe locul unei construcţii mai 
vechi din secolul III surprinsă parţial. Dimensiunile sunt de 34 × 35 (sau 36 × 36) m, 
cu turnuri masive de 9,00 × 9,00 m şi, un zid de incintă lat de 2,10 m construit în 
tehnica opus mixtum. S-au constatat două niveluri de locuire romane târzii.  

Datare. Concentrarea masivă de monede descoperite în arealul cercetat pentru 
anii 294–296 constituie un indiciu al construirii fortificaţiei în timpul lui Diocletianus. 
Circulaţia monetară analizată denotă o utilizare în timp până în jurul anului 402, 
judecând după cea mai recentă monedă descoperită. A doua etapă de locuire se 
datează în epoca constantiniană în timpul domniei lui Constantius al II-lea (341–346). 
Sub acest aspect, descoperirile de la Transdierna (Tekija) sunt apropiate numeric 
şi cronologic pentru perioada romană târzie1636 (fig. 63). 

Remarcăm că primul plan al unei cetăţii târzii a fost publicat de L. F. Marsigli. El 
era diferit de cel cunoscut din săpăturile arheologice efectuate, cu o singura 
observaţie că nu avea turnuri rotunde fiind amplasat în apropiere de vărsarea râului 
Cerna în Dunăre, ceea ce nu corespunde locului în care a fost descoperită fortificaţia pe 
malul fluviului. În acest caz, putând fi vorba de o altă fortificaţie. 

De la Dierna provin în număr mare cărămizi cu ştampila DRP. DIERNA, 
care cunosc o largă răspândire în zona aceasta. Astfel, ele au apărut atât în Moesia 
Prima la Cuppae (Golubac), Rîbnicki Potok, Taliata (Donji Milanovac), cât în 
provincia Dacia Ripensis la Malo Golubinje, Haidučka Vodenica, Transdierna, 
Aquis (Miloşevo), Prahovo, Ratiaria, Drobeta şi peştera Veterani1637. O asemenea 
producţie tegulară atrage atenţia asupra importanţei cărămidăriei de la Dierna, cu o 
mare răspândire în teritoriul celor două provincii limitrofe, Moesia Prima şi Dacia 

                                                 
1633 Gudea 1997, p. 74; Benea 1996, p. 79. 
1634 Benea 1996, p. 81. 
1635 Bondoc 2009, p. 53–56. 
1636 Benea 1996, p. 83–96; Bondoc 2009, p. 53–56; Băjenaru 2010, p. 110. 
1637 Benea 1996, p. 88 cu toata bibliografia. 
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Vârşeţ (Serbia). Pe teritoriul aşezării nu a fost identificată până în prezent 
nici o fortificaţie romană. M. Ðorđević presupune această posibilitate pe baza în 
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Datarea cetăţii s-a realizat, în bună măsură, pe baza monedelor romane târzii 
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1626 Ðorđević 1996, p. 132.  
1627 Gudea, Bozu, 1979, p. 181–184; Benea 1996, p. 74; Bondoc, 2009, p. 44–45; Băjenaru 2010, 

passim; Madgearu 2011, p. 46. 
1628 Benea 1996, p. 74. 
1629 Böhm 1880, p. 9. 
1630 Benea 1996, p. 76–79; Băjenaru 2010, p. 96. 
1631 Benea 1996 p. 76–77. 
1632 Benea 1996 p. 77. 
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ele argumentează o construire a fortificaţiei în vremea lui Constantinus I şi nu în 
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DACIA RIPENSIS 
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1633 Gudea 1997, p. 74; Benea 1996, p. 79. 
1634 Benea 1996, p. 81. 
1635 Bondoc 2009, p. 53–56. 
1636 Benea 1996, p. 83–96; Bondoc 2009, p. 53–56; Băjenaru 2010, p. 110. 
1637 Benea 1996, p. 88 cu toata bibliografia. 
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Ripensis – provincie în care era, de fapt, integrată. O altă ştampila DIER.TR  
reîntregită cu DIER(na) TR N  face referire la fortificaţia sud-dunăreană 
TRANSDIERNA cum am demonstrat cu mult timp în urmă. Transdierna nu apare 
amintită pe Tabula Peutingeriana, prima menţiune este în Not. Dign., or. XLII, 29 
sub forma Transdierna. 

La Dierna (Zernis în Not. Dign., or, LII, 37) este menţionat sediul unui 
praefectus legionis tertiae decimae Geminae. 

e cuvine a menţiona că fortificaţia romană târzie de la Dierna a funcţionat 
timp îndelungat în tot cursul secolului IV. La vest şi est de cetate s-au constatat 
urme de locuire antică romană târzie cu amenajări specifice perioadei prin 
încastrarea în ziduri a unor monumente antice, monede şi alte materiale arheologice 
sub formă de lămpi, ceramică, piese din bronz etc., în mare parte nepublicate încă, 
rămase în urma cercetărilor arheologice1638. Dierna a fost o aşezare importantă în 
această vreme, judecând după arealul locuit, identificat arheologic, un cap de pod 
important pentru comerţul cu fostul teritoriu al provinciei lui Traian. 

Ducepratum? (Insula Ada-Kaleh). ceastă insulă aflată puţin în aval de 
Orşova Veche şi Tekija închidea practic orice posibilitate de acces spre malul de 
sud al Dunării. Identificarea fortificaţiei este doar presupusă, neidentificată pe teren.  
V. ondić identifica într-o analiză întreprinsă toponimelor romane târzii, insula da 

aleh cu Ducepratum, menţionat mult mai târziu la Procopius (De. Aedif, IV, 6, 5)1639.  
În favoarea acestei atribuiri este descoperirea unei monede de la Constantinus I 

(anii 306–307) găsită cu ocazia cercetărilor arheologice din anii 1967–1968. Ea  
s-ar afla sub ruinele cetăţii Vauban din secolul al VIII-lea1640 (fig. 64 a, b, c).  

Fortificaţiile romane de interior de-a lungul culoarului Timiş-Cerna, suferă în 
secolul al IV-lea, o serie de modificări constructive atât ale sistemului defensiv 
exterior, cât mai ales privind amenajările din interior, ceea ce denotă folosirea lor 
în această perioadă. În castrele cunoscute anterior de la Mehadia şi upa unde am 
efectuat cercetări succesiv mai mulţi ani, am constatat prezenţa unor elemente care 
dovedesc lucrări importante de refacere a incintei şi ale unor structuri interioare.  

Mehadia (com. Mehadia, jud. Caraş-Severin). Castrul cunoscut din timpul 
provinciei a suferit o calamitate naturală, moment în care întreaga organizare 
internă a fost distrusă de inundaţia catastrofală a pârâului Bolvaşniţa, care a pătruns 
prin poarta de nord a castrului cu o asemenea forţă, încât a distrus toate amenajările 
cunoscute1641 (fig. 65). 

Inundaţia masivă care s-a abătut asupra castrului trebuie să fi avut loc cândva 
spre sfârşitul stăpânirii romane în Dacia, întrucât la baza stratului de aluviune, în 
anul 2002 a fost descoperită o emisiune pentru Provincia Dacia, datată în anul 246, 
din timpul lui Filip rabul, ceea ce oferă un element cronologic important de 
datare1642. Nu putem ştii ce s-a întâmplat cu fortificaţia romană în ultimii ani 

                                                 
1638 Benea 1996, p. 90–94. 
1639 ondić 1992–1993, p. 49–52. 
1640 Bondoc 2009, p. 57–60. 
1641 Vezi mai sus în lucrarea de faţă. 
1642 Benea et al. 2002, p. 193–194. 
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înainte de părăsirea Daciei de către Aurelianus. S-ar părea că un timp a fost 
nefolosită, deşi prezenţa ştampilelor legiunii a III-a Gemina, descoperite mai ales 
în comple ul de T ermae, în ultimul nivel de locuire, sugerează poate prezenţa, 
aici a unui detaşament al legiunii cu câtva timp în preajma abandonării provinciei. 
Etapa aceasta de locuire aparţine nivelului V de refacere a castrului. Refacerea 
romană târzie se menţine în perimetru fortificaţiei din timpul Principatului. 
Sistemul defensiv refăcut, format din zidul de incintă deşi distrus acum datorită 
spolierii pietrei de carieră de către ţărani se observă cu relativă greutate1643.  

Sondajele efectuate prin incinta de vest şi de est au constatat retragerea 
zidului nspre interior cu  cm fa a de linia incintei din secolele precedente1644. 
Practic, zidul de incintă din piatră se sprijină pe fundaţia zidului de incintă precedent 
(cu o fundaţie adâncă, fără mortar, de 40–50 cm şi zidul propriu-zis înalt de 1,15 m). 
Paramentul zidului roman târziu era dublat de un emplecton din piatră de râu şi 
mortar. Refacerea romană târzie e ecutată cu piatr  ro ie de ande it a fost observat  
at t pe laturile de vest  est i de sud ale fortifica iei1645. Ea a fost e ecutată folosind 
elementele de bază anterioare, cunoscute ale castrului din secolele II–III, sistem 
întâlnit cu deosebire la fortificaţiile de pe malul de sud al Dunării, din zona Porţilor 
de Fier1646. În cursul cercetărilor au fost observate mai multe refaceri la porţile de 
nord, est şi sud ale cetăţii, care au adus schimbări importante de reorganizare (fig. 66). 
Astfel, poarta e nor  a cetăţii cunoscută ca porta praetoria în epoca precedentă 
avea o lăţime totală a culoarelor de acces de 8,75 m1647. Ea era amplasată la 48,50 m de 
colţul de nord-est al fortificaţiei. Culoarul de acces pe poartă nu mai păstra nimic 
din pintenul median de despărţire a celor două căi de acces, distrus de inundaţie. În 
acest spaţiu, în epoca romană târzie s-a trecut la o nivelare a stratului de piatră şi 
nisip galben aluvionar peste care s-a aşezat un rând de piatră de rând pe cant, urmată de 
un strat dens de pietriş bătut, peste care s-a aplicat un strat gros de mortar de cca. 7 cm 
grosime de bună calitate. Nivelul de aluviune prezent în culoarul porţii apare în 
partea superioară la 1,00 m adâncime şi coboară până aproape de humusul vegetal. 

Cele două turnuri ale porţii sunt dezafectate. idul de incintă lat de 1,60 m a 
fost refăcut cu piatră roşie de andezit, el porneşte din interiorul culoarului porţii. 
Doar la colţul interior al bastionului de vest erau fi ate în mortar trei cărămizi 
(surprinse în săpătură). Se pare, că turnul de vest al porţii, distrus poate încă în 
timpul inundaţiei a fost astfel refăcut în epoca romană târzie. El este similar cu 
refacerea de la poarta de sud a castrului, unde la se constată dezafectarea turnului 
de vest al porţii printr-un zid masiv care se continuă în zidul de incintă1648. O situaţie 
similară a fost constată şi la poarta de est a castrului, unde turnurile ce flancau 
poarta sunt obturate cu un zid, care se prelungeşte în zidul de incintă. Poarta se 
transformă astfel, într-un singur turn cu posibilitate de acces spre e terior1649. 
                                                 

1643 Benea 2008 d, p. 16–20. 
1644 Benea 2008 d, p. 16–17. 
1645 Benea 2008 d, p. 17. 
1646 Benea 2005, p. 698. 
1647 Era o poartă dublă. 
1648 Cercetări efectuate în anul 2007, încă inedite. 
1649 Benea 2007 d, p. 339–350. 
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1638 Benea 1996, p. 90–94. 
1639 ondić 1992–1993, p. 49–52. 
1640 Bondoc 2009, p. 57–60. 
1641 Vezi mai sus în lucrarea de faţă. 
1642 Benea et al. 2002, p. 193–194. 
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1643 Benea 2008 d, p. 16–20. 
1644 Benea 2008 d, p. 16–17. 
1645 Benea 2008 d, p. 17. 
1646 Benea 2005, p. 698. 
1647 Era o poartă dublă. 
1648 Cercetări efectuate în anul 2007, încă inedite. 
1649 Benea 2007 d, p. 339–350. 
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nalogiile cele mai apropiate provin de la castrele Diana1650, Ravna1651, Boljetin1652 
de pe malul de sud al Dunării, iar în imediata apropiere este cazul castrului de la 
Drobeta (fig. 67).  

În interiorul castrului, lucrările de reamenajare s-au realizat, prin aplicarea 
peste stratul de nisip şi piatră aluvionară a unui strat dens, de cca. 0,50 m de lut 
bătut pe care au fost amplasate noile construcţii. Locuinţele se pare că au fost 
săpate în aggerul vechiului castru, judecând după descoperirea în apropierea zidului de 
incintă de pe latura de vest, care se datează pe baza unei monede constantiniene1653. 
În schimb, o serie de ateliere meşteşugăreşti apar concentrate în zona centrală a 
fortificaţiei, construite după amenajări similare (două cuptoare de olărie, un bazin 
pentru frământarea lutului, o mică vatră de topire a bronzului). În schimb, o fierărie 
a apărut în turnul de nord-vest al castrului şi un altul încă inedit a apărut în anul 
2010, în apropierea porţii de nord a castrului cu urme de lemn cenuşă şi, un creuzet 
fragmentar. Cărămizile cu ştampila legiunilor a-a Macedonica şi a III-a Gemina, 
deşi tipologic aparţin unor tipuri destul de timpurii se pare, că au fost folosite 
îndeosebi în această perioadă1654 

Datare. udecând după monedele descoperite până acum, amenajările aparţin 
epocii constantiniene. La aceasta se adaugă şi inscripţia ve illatio aciarum care 
pare să fie ulterioară retragerii aureliene1655. 

În 2009, la poarta de nord a castrului de la Mehadia a apărut o fibulă de bronz 
aproape intactă de un tip aparte. Piesa executată din bronz prin turnare era masivă, 
cu tija de fixare a capului piesei executată din fier mascată de un tub din bronz, 
acul fibulei era rupt. ici, se constată o reparare făcută cu un ac din fier de la care 
se păstrează doar inelul de fixare. Fibula intră în categoria pieselor dotate cu balama. 

Piesa prezintă un arc curbat prelung terminat cu o placă trapezoidală fixată pe 
marginea exterioară a tubulaturii în care a fost introdusă tija de fier pentru fixarea 
acului fibulei. În secţiune, arcul are un profil rectangular. La fiecare din capăt este 
fixat câte un buton. Port-agrafa este lată terminată cu un buton faţetat poliedric, dar 
acum uzat. Decorul este realizat din motive geometrice incizate.  

Piesa aparţine unui tip aparte de fibulă denumit ru ica descoperit mai ales 
în nordul Italiei, în sudul ustriei şi în lovenia de astăzi. Descoperirile sunt cunoscute 
atât în castre, cât şi în inventarul unor morminte, datarea acestei categorii de fibule 
este atribuită epocii romane târzii, ea fiind cuprinsă între sfârşitul secolului III şi 
sfârşitul secolului V p. Chr1656. 

 Fibula de tip ru ica de la Mehadia este singurul exemplar de acest fel 
descoperit până acum în spaţiul românesc. Ea demonstrează utilizarea fortificaţiei 
în cursul secolului IV până spre secolul următor, alături de fibula cu capete de 
                                                 

1650 Mirković 1996, p. 39–40. 
1651 ondić 1984, p. 232–251. 
1652 otović 1984, p. 211–225, 
1653 Benea et al. 2002, p. 193–194.  
1654 Macrea, Gudea, Moţu 1990, passim. 
1655 Benea 2007 d, p. 339–350; Madgearu 2011, p. 50. 
1656 Benea, Dinulescu, Bunoiu 2010, p. 277–286. 
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ceapă descoperită cu mult timp în urmă1657. Prezenţa unei piese folosită mai ales de 
militarii din spaţiul nord-italic constituie un indiciu al unor relaţii economice pe 
linia Dunării cu fortificaţiile romane aflate în activitate.  

Tere ova ( o . Tere ova – jud. araş Severin). În cursul cercetărilor 
efectuate în castrul Teregova în anii 2001–2002 în zona unei barăci au apărut mai 
multe reamenajări aparţinând ultimului nivel de locuire, distrus din păcate de 
inundaţiile râului Hideg. În colţul de sud-vest al barăcii a fost descoperit un cuptor 
(menajer ) cu diametru de 1,00 m cu pereţi groşi de cca. 25 cm. În aceiaşi încăpere 
a apărut cu alt cuptor cu diametru de 2,50 m şi pereţi laţi de 0,50 m. În interiorul 
acestuia din urmă au fost descoperite trei cărămizi şi alte două jumătăţi dispuse 
culcat una lângă cealaltă la cca. 30–40 cm. În acelaşi spaţiu, o vatră mică. În opinia 
autorilor cercetărilor cuptoarele nu sunt contemporane, ci ele sunt considerate 
timpurii stratigrafic1658.  

Cum asemenea amenajări meşteşugăreşti de mari dimensiuni nu sunt fireşti în 
vremea secolelor II–III într-o construcţie de tip baracă, ele se apropie mai ales de 
cele observate în cadrul fortificaţiile romane târzii, cum ar fi cazul în castrul de la 
Pontes şi mai nou în cel de la Mehadia din imediata apropiere. Ca atare, considerăm 
firească atribuirea lor epocii romane târzii.  

Ti is u  ( u a  jud. araş Severin). O serie de informaţii arheologice noi 
au apărut în anii 2009–20121659, prin cercetările efectuate în sectorul de nord-vest al 
castrului unde s-a constatat e istenţa mai multor barăci din lemn dispuse pe direcţia 
nord-sud. Secţiunile au fost trasate pe direcţia nord-vest – sud-est între colţul de 
nord-vest al castrului mare şi colţul similar al comandamentului (principia) prin 
secţiuni dispuse anual la câte un 1 m una de cealaltă. În toate sondajele au fost 
identificate structuri ale celor trei nivele de folosire a unor barăci. Nivelul de 
locuire post romană se află la adâncimea de 0,25–0,80 m. Între barăci apar stradele 
cu dimensiuni diferite între 1,00 m şi 4,00 m. Cercetările întreprinse până acum au 
constatat e istenţa folosirii integrale pe aceleaşi amplasamente a 4 barăci cu 
dimensiuni cuprinse între 4,50–6,00 m. 

Stratigrafic s-au constatat trei nivele de locuire din care ultimul caracterizat 
printr-o reamenajare – adică nivelarea cu un strat de lut băut al celui de al doilea 
nivel al barăcii care fusese incendiat pe acelaşi amplasament urmat nivelul de locuire 
post-romană, caracterizat printr-o ceramică de factură romană târzie1660.  

Un nivel de locuire roman post-roman târziu se constată în general, ca primul 
nivel de locuire după humusul vegetal caracterizat prin prezenţa unor fragmente de 
cărămizi, ţigle şi olane alături de fragmente de ceramică romană tradiţională, de uz 
comun, de culoare roşie sau de culoare cenuşie zgrunţuroasă. Sporadic, se constată 
şi prezenţa ceramicii de factură dacică lucrată cu mâna dar, în cadrul unor comple e de 
locuit. Nu se constată urme de incendiu. 
                                                 

1657 Macrea, Gudea, Moţu 1993, p. 27. 
1658 Marcu 2009, p. 157–158. 
1659 Benea 1996, p. 98–104 am prezentat integral descoperirile cunoscute până la aceea dată, 

nu vom mai insista asupra acestora. 
1660 Cercetări încă inedite. Analiza investigaţiilor arheologice nu este încă finalizată până la 

studierea întregului inventar descoperit.  
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1650 Mirković 1996, p. 39–40. 
1651 ondić 1984, p. 232–251. 
1652 otović 1984, p. 211–225, 
1653 Benea et al. 2002, p. 193–194.  
1654 Macrea, Gudea, Moţu 1990, passim. 
1655 Benea 2007 d, p. 339–350; Madgearu 2011, p. 50. 
1656 Benea, Dinulescu, Bunoiu 2010, p. 277–286. 
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1657 Macrea, Gudea, Moţu 1993, p. 27. 
1658 Marcu 2009, p. 157–158. 
1659 Benea 1996, p. 98–104 am prezentat integral descoperirile cunoscute până la aceea dată, 

nu vom mai insista asupra acestora. 
1660 Cercetări încă inedite. Analiza investigaţiilor arheologice nu este încă finalizată până la 

studierea întregului inventar descoperit.  
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Urmele de locuire romană târzie se observă în trei zone distincte  arealul 
zidului de incintă de pe cele trei laturi nord, est, vest1661; zona barăcilor şi sectorul 
de nord-est al castrului mare cu cele patru clădiri din piatră.  

Deocamdată astfel de lucrări nu s-au constatat în cursul săpăturilor efectuate 
în castrul mare. În schimb, sporadic, au putut fi observate amenajări de locuinţe de 
tip bordei pe locul unor barăci din lemn cu chirpici din sectorul de nord-vest al 
castrului. Nu putem preciza decât lăţimea unui astfel de spaţiu de locuit de doar 
3,00 m construit prin nivelarea stratului de dărâmătură a arăcii . M. Moga a 
descoperit un bordei similar în turnul de nord-vest al castrului mare. 

În schimb, în secolul IV, într-un context stratigrafic sigur din epoca 
constantiniană, în castrul de la Mehadia de pildă spaţiile de locuit ridicate pentru 
nevoile unităţii militare, care staţionau în acest loc, au fost săpate în valul de 
pământ al castrului, de-a lungul zidului de incintă, iar în centrul castrului au fost 
amplasate ateliere de olărie cu două cuptoare, un atelier de prelucrarea bronzului1662.  
O situaţie aproape similară a apărut în castrul de la Pontes (Dacia Ripensis)1663. 

e conturează o particularitate a indiciilor de locuire antică de la Tibiscum, 
observate în cursul cercetărilor noastre şi anume numărul mic de construcţii din 
piatră care se concentrează în sectorul de nord-est al castrului mare, în schimb în 
restul castrului se constată anumite amenajări în zona agger-ului, cu caracter 
meşteşugăresc sau de locuire propriu-zisă realizate din lemn, cărămizi şi ţigle 
reutilizate. 

Urmele de locuire constatate îndeosebi în zona estică a castrului mare prin 
cele patru clădiri din piatră dovedesc folosirea spaţiului în discuţie într-o vreme 
când nu deţinem elemente de datare ferme pentru precizarea contextului cronologic 
al folosirii în continuare a fortificaţiei de la Tibiscum. ăpăturile au dovedit cel 
puţin, deocamdată, folosirea în continuare, a celor două porţi ale castrului mare, 
dinspre strada de acces din vicus, respectiv fosta poarta pretoriană şi cea de nord, 
ambele făceau legătura cu artera principală spre Ulpia Traiana. cest lucru denotă 
că noile amenajări interioare, numai respectă în nici un fel structură internă a 
castrului pe de o parte, dar şi, garnizoană care staţiona în acest castru este mult 
redusă faţă de unităţile precedente, pe de altă parte. mplasarea construcţiilor cu 
deosebire pe latura de est ar argumenta posibilitatea accesului direct spre drumul 
imperial amintit şi ar conduce la ideea că alul de apărare care prote a icus ul 
era ncă n func iune i prote a a e area ci ilă locală, care implicit era ncă n 
func iune. Nu putem face nici o observaţie pentru latura de sud a castrului. 

Cele patru construcţii de piatră deşi, nu mai respectă nimic din planimetria 
consacrată a fortificaţiilor din epoca Principatului, au fost ridicate în tehnică romană. 
Ele au fost construite cum menţionam mai sus, de-a lungul zidului de incintă de est 
şi de nord fără a mai ţine cont de drumul de rond antic şi de existenţa unei iae 
sagularis de la baza valului de pământ. ceastă manieră de construcţie se constată 
                                                 

1661 Nu deţinem nici un fel de informaţii arheologice asupra laturii de sud a castrului, ea fiind 
distrusă de apele râului Timiş cândva în epocă. 

1662 Benea 2008, passim. 
1663 Gara anin, Vasić, 1984, passim. 
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cu deosebire odată cu instalarea la conducerea Imperiului a împăratului Diocletianus, 
când în interiorul castrelor din vremea Principatului au loc refaceri efectuate cu 
deosebire asupra sistemului defensiv exterior unde se constată îngroşarea zidului 
de incintă, se schimbă maniera de ridicare a porţilor de acces şi sunt anihilate în 
bună măsură şanţurile de apărare ca elemente defensive exterioare. Amenajările 
pentru unităţi sunt făcute în fostul agger al castrului din perioada precedentă, deci 
ultimele două decenii ale stăpânirii romane.  

Introducerea în structura zidului de incintă a unor monumente funerare, 
votive etc. constatată – după cum aminteam mai sus – reprezintă un element nou în 
tehnica de construcţie romană. Tehnica de construcţie romană folosită în perioada 
aceasta la Tibiscum se bazează în principal pe refaceri realizate cu reutilizări de 
material de construcţie din lut (cărămizi, ţigle, olane), dar şi a unor categorii de 
piatră diferită dispusă într-o construcţie aleatoriu fără o ordine anume. Mai mult, 
pentru o duritate mai mare a mortarului folosit în astfel de amenajări, uneori în 
compoziţia mortarului a fost introdusă cărămidă pisată luată de la construcţiile 
anterioare dezafectate.  

Analiza circulaţiei monetare întreprinsă recent de Matei Cosmin în cadrul 
unei teze de doctorat referitoare descoperirile monetare de la Tibiscum atrăgea 
atenţia că în secolul IV în castru s-au găsit doar 2 monede de bronz (Constans, 
Vetranio) faţă de alte 28 similare provenind din aşezarea civilă1664. Lucrul este 
explicabil prin aceea că probabil cetatea romană a fost folosită ocazional, în caz de 
nevoie şi implicit în aşezarea civilă se afla stabilită comunitatea locală, care se 
adăpostea în castru pentru apărare. 

Monedele romane de bronz descoperite izolat la Tibiscum, atât în castru, cât 
şi aşezarea civilă provin în cea mai mare parte din două centre monetare apropiate 
de la Sirmium şi Siscia ale Pannoniei (14 la număr), ceea ce sugerează relaţii mai 
apropiate cu partea central-vestică a Imperiului, poate chiar a Italiei. Piesele aparţin 
dinastiei constantiniene, doar o piesă depăşeşte această perioadă. Cele mai numeroase 
monede de bronz constantiniene aparţin împăratului Constantius II. Cea mai recentă 
piesă provine de la Valentinianus1665.  

În ciuda numărului relativ modest de monede descoperite izolat în aşezarea 
civilă de la Tibiscum, prezenţa acestora indică revenirea administraţiei imperiale 
romane în zonă, ne arată că în secolul IV p. Chr. exista aici un sistem economic 
bazat pe monedă, sistem economic caracteristic Imperiului roman. De asemenea, 
pe baza circulaţiei monetare se poate certifica locuirea romană târzie, la Tibiscum 
pentru secolul IV p. Chr. Existenţa acestor monede indică continuitatea de locuire, 
cel puţin a unei părţi a fostului oraş roman, supravieţuirea acestui „oraş” şi a 
aşezării vicane, dar care nu mai aveau atributele de urbanitate ale vechiului oraş 
roman clasic1666. 
                                                 

1664 Matei 2015, passim. Nu sunt incluse în acest catalog, descoperirile numismatice păstrate 
de muzeul din Caransebeş, la care autorul nu a avut acces, în afara materialului publicat deja. 

1665 Matei 2015 passim. 
1666 Benea 1996, p. 53. 
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Urmele de locuire romană târzie se observă în trei zone distincte  arealul 
zidului de incintă de pe cele trei laturi nord, est, vest1661; zona barăcilor şi sectorul 
de nord-est al castrului mare cu cele patru clădiri din piatră.  

Deocamdată astfel de lucrări nu s-au constatat în cursul săpăturilor efectuate 
în castrul mare. În schimb, sporadic, au putut fi observate amenajări de locuinţe de 
tip bordei pe locul unor barăci din lemn cu chirpici din sectorul de nord-vest al 
castrului. Nu putem preciza decât lăţimea unui astfel de spaţiu de locuit de doar 
3,00 m construit prin nivelarea stratului de dărâmătură a arăcii . M. Moga a 
descoperit un bordei similar în turnul de nord-vest al castrului mare. 

În schimb, în secolul IV, într-un context stratigrafic sigur din epoca 
constantiniană, în castrul de la Mehadia de pildă spaţiile de locuit ridicate pentru 
nevoile unităţii militare, care staţionau în acest loc, au fost săpate în valul de 
pământ al castrului, de-a lungul zidului de incintă, iar în centrul castrului au fost 
amplasate ateliere de olărie cu două cuptoare, un atelier de prelucrarea bronzului1662.  
O situaţie aproape similară a apărut în castrul de la Pontes (Dacia Ripensis)1663. 

e conturează o particularitate a indiciilor de locuire antică de la Tibiscum, 
observate în cursul cercetărilor noastre şi anume numărul mic de construcţii din 
piatră care se concentrează în sectorul de nord-est al castrului mare, în schimb în 
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Urmele de locuire constatate îndeosebi în zona estică a castrului mare prin 
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al folosirii în continuare a fortificaţiei de la Tibiscum. ăpăturile au dovedit cel 
puţin, deocamdată, folosirea în continuare, a celor două porţi ale castrului mare, 
dinspre strada de acces din vicus, respectiv fosta poarta pretoriană şi cea de nord, 
ambele făceau legătura cu artera principală spre Ulpia Traiana. cest lucru denotă 
că noile amenajări interioare, numai respectă în nici un fel structură internă a 
castrului pe de o parte, dar şi, garnizoană care staţiona în acest castru este mult 
redusă faţă de unităţile precedente, pe de altă parte. mplasarea construcţiilor cu 
deosebire pe latura de est ar argumenta posibilitatea accesului direct spre drumul 
imperial amintit şi ar conduce la ideea că alul de apărare care prote a icus ul 
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1661 Nu deţinem nici un fel de informaţii arheologice asupra laturii de sud a castrului, ea fiind 
distrusă de apele râului Timiş cândva în epocă. 

1662 Benea 2008, passim. 
1663 Gara anin, Vasić, 1984, passim. 
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cu deosebire odată cu instalarea la conducerea Imperiului a împăratului Diocletianus, 
când în interiorul castrelor din vremea Principatului au loc refaceri efectuate cu 
deosebire asupra sistemului defensiv exterior unde se constată îngroşarea zidului 
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bună măsură şanţurile de apărare ca elemente defensive exterioare. Amenajările 
pentru unităţi sunt făcute în fostul agger al castrului din perioada precedentă, deci 
ultimele două decenii ale stăpânirii romane.  
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tehnica de construcţie romană. Tehnica de construcţie romană folosită în perioada 
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material de construcţie din lut (cărămizi, ţigle, olane), dar şi a unor categorii de 
piatră diferită dispusă într-o construcţie aleatoriu fără o ordine anume. Mai mult, 
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anterioare dezafectate.  
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piesă provine de la Valentinianus1665.  
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civilă de la Tibiscum, prezenţa acestora indică revenirea administraţiei imperiale 
romane în zonă, ne arată că în secolul IV p. Chr. exista aici un sistem economic 
bazat pe monedă, sistem economic caracteristic Imperiului roman. De asemenea, 
pe baza circulaţiei monetare se poate certifica locuirea romană târzie, la Tibiscum 
pentru secolul IV p. Chr. Existenţa acestor monede indică continuitatea de locuire, 
cel puţin a unei părţi a fostului oraş roman, supravieţuirea acestui „oraş” şi a 
aşezării vicane, dar care nu mai aveau atributele de urbanitate ale vechiului oraş 
roman clasic1666. 
                                                 

1664 Matei 2015, passim. Nu sunt incluse în acest catalog, descoperirile numismatice păstrate 
de muzeul din Caransebeş, la care autorul nu a avut acces, în afara materialului publicat deja. 

1665 Matei 2015 passim. 
1666 Benea 1996, p. 53. 
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Descoperirile monetare găsite izolat de la Tibiscum dovedesc totuşi o 
circulaţie monetară mult mai modestă decât cea din alte centre similare ale fostei 
provincii Dacia, cum ar fi Drobeta, de pildă care prezintă avantajul faptului că se 
afla poziţionată pe malul Dunării mai apropiată şi integrată direct Imperiului Roman.  

Nu trebuie omis şi faptul că la Tibiscum a fost descoperit, în apropierea 
castrului, dar în aşezarea civilă, în perioada interbelică un tezaur format din  
cca. 971 de piese1667. tructura lui sugerează faptul că s-a format timp de mai multe 
generaţii, dar lotul cel mai important provine din timpul dinastiei constantiniene, 
iar cea mai recentă este din vremea lui rcadius (388–392; sau 388–392/393). 

Dar, se cuvine a observa că în aşezarea civilă de la Tibiscum funcţionează în 
continuare, mai multe ateliere meşteşugăreşti, există locuinţe folosite în epoca 
romană târzie. În opinia mea – Tibiscum a fost o fortificaţie majoră extrem de 
importantă pentru concepţia militară-strategică a Imperiului din timpul dinastiei 
constantiniene. 

Dro eta. Nu vom trata în mod special, în prezentul capitol, fortificaţia de la 
Drobeta prea bine cunoscută în literatura de specialitate. Refacerile sunt importante 
şi se referă în principal la blocarea porţilor de nord, est şi vest, transformarea lor în 
turnuri masive (D  5,30 × 8,00 m), care înglobează în perimetru lor turnurile din 
perioada anterioară. ingura poartă de acces este pe latura de sud, spre Dunăre 
flancată de două turnuri dreptunghiulare (D  8,00 × 7,00 m). În interior, de-a lungul 
cetăţii se introduc un şir de postamente construite pentru a susţine probabil drumul 
de rond, dar şi pentru a facilita amenajări cu caracter funcţional. În centrul cetăţii, 
spaţiul central suferă modificări structurale prin introducerea unui sistem dispus în 
formă de cruce format din 84 de camere (D  3,50 × 4,00). În faţa acestei construcţii, un 
şir de postamente marchează existenţa unei străzi înzestrate cu portic1668 (fig. 69). 

Unitatea militară care a staţionat aici în prima jumătate a secolului IV este  
un detaşament din legiunea a III-a Gemina (ştampila LEG III GEM.P(ars). 

(uperior)1669. Oficina de aici realizează cărămizi cu ştampila DRUBET 1670. 
Not. Dig, or. 16, 24 menţionează la Drobeta sediul unui cuneus e uitum 

Dalmatarum Di tiensium i a unui au ilium primorum Daciscorum, unităţi despre 
care nu deţinem alte informaţii de natură epigrafică. 

u inei (jud. Mehedin i). La 7 km nord de Drobeta, pe un platou în apropierea 
unui mic pârâu a fost descoperită o fortificaţie (D  100 × 40 m), cu ziduri puternice 
late de 1,75 m. Construcţia a fost realizată din rânduri succesive de piatră intercalate cu 
rânduri de cărămidă roşie şi cenuşie. La colţuri, turnuri pătrate puternice de 7 × 7 m. 
Între descoperirile cele mai importante remarcăm două fibule  una cu arcul puternic 
profilat şi o a doua din tipul cu butoni în formă bulbi de ceapă1671. mbele piese 
sunt din bronz. Inventarul numismatic este format din patru monede constantiniene, 
                                                 

1667 Chirilă, Gudea, tratan, 1974, passim. 
1668 Benea 1996, p. 104–105; vezi şi subcapitolul VIII, 5. 
1669 Benea 1996, p. 207, nota 277. 
1670 Benea 1996, p. 2007, nota 278, cu bibliografia. 
1671 eller 1971, p. 34, datare pentru fibula a doua, între anii 340–360. 
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datate între anii 330–3351672. Nu se cunoaşte unitatea militară care a staţionat aici, 
probabil un detaşament adus de la Drobeta. Nu avem indicii asupra momentului 
când fortificaţia îşi încetează activitatea (fig. 68).  

inova (ju  Me e in i). O fortificaţie de tip quadriburgium a fost construită 
pe o terasă a Dunării (D: 45,85 × 39,80 m) cu latura îngustă spre malul Dunării1673. 
Turnuri pătrate la colţuri (D: 3,70 × 3,95 m), intrarea pe latura de sud flancată de 
două turnuri dreptunghiulare. Pe mijlocul incintei de nord un turn central (3,90 × 
3,80 m). Amenajări gospodăreşti şi locuinţe dispuse de-a lungul zidului de incintă. 
Fortificaţia cunoaşte trei etape mari de locuire. Departajarea s-a realizat pe baza 
materialului numismatic descoperit, format din 489 de piese, din care 127 ilizibile1674. 

În rândul fortificaţiilor de pe malul de nord al Dunării de acest tip, Hinova 
este cea mai timpurie datând din timpul primei Tetrarhii (Diocletianus) alături de 
Dierna. Unitatea militară care a staţionat judecând după ştampile a fost un 
detaşament din legiunea a V-a Macedonica. 

A doua etapă de locuire este marcată de monedele constantiniene apărute în 
număr mare, respectiv: 28 piese datând între anii 313–337, ceea ce sugerează o 
relaţie directă cu celelalte fortificaţii nord-dunărene. 

Într-o ultimă etapă, datată între anii 337–361 demonstrează folosirea cetăţii în 
vremea lui Constantius II. Ultimele descoperiri monetare se datează în anii  
402–408, în vremea lui Arcadius, după care informaţiile se opresc, indiciu al 
pătrunderii şi distrugerilor provocate de huni. Rolul fortificaţiei a fost acela de 
supraveghere a navigaţiei pe Dunăre, fiind în acelaşi timp un punct de observaţie 
pe Brazda lui Novac (fig. 70). 

SP C   IS I I P I IC  I C MIC  I  S C  I   
P  I I  B I IC 

Cercetările arheologice alături de reinterpretarea unor informaţii literare şi 
epigrafice mai vechi, corelate cu altele provenind din provinciile limitrofe din 
Moesia Prima, Dacia Ripensis, Scitia Minor au permis anumite reformulări de 
natură istorică şi cronologică importante privind evoluţia acestui sistem defensiv 
existent pe malul de nord al Dunării. De la început se cuvine a remarca faptul că 
toate fortificaţiile nou construite sunt de dimensiuni mici (quadriburgia), ca urmare 
şi a schimbării concepţiei strategice romane târzii, care adăpostesc doar garnizoane 
puţin numerice. Ele trebuie privite ca puncte e sprijin pentru fortificaţiile masive 
de pe malul de sud al Dunării. Ele sunt distribuite astfel pe linia limes-ului Moesiei 
Prima şi al Daciei Ripensis:  

 Singidunum – Pancevo;  Margum – Contra Margum; . Lederata – ins. 
Sapaja;  Pincum – Pojejena;  Cuppae – Moldova Nouă?;  ovae – Gornea;  

 Taliata – turn de observaţie la Sviniţa);  Transdierna–Dierna – ins. Ada Kale; 
 Pontes – Diana – Drobeta.  

                                                 
1672 Benea 1977, p. 34–35; Davidescu 1989, p. 104; Benea 1996, p. 107. 
1673 Davidescu 1989; Benea 1996, p. 107–108. 
1674 Davidescu 1989, p. 31. 
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1667 Chirilă, Gudea, tratan, 1974, passim. 
1668 Benea 1996, p. 104–105; vezi şi subcapitolul VIII, 5. 
1669 Benea 1996, p. 207, nota 277. 
1670 Benea 1996, p. 2007, nota 278, cu bibliografia. 
1671 eller 1971, p. 34, datare pentru fibula a doua, între anii 340–360. 
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datate între anii 330–3351672. Nu se cunoaşte unitatea militară care a staţionat aici, 
probabil un detaşament adus de la Drobeta. Nu avem indicii asupra momentului 
când fortificaţia îşi încetează activitatea (fig. 68).  
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1672 Benea 1977, p. 34–35; Davidescu 1989, p. 104; Benea 1996, p. 107. 
1673 Davidescu 1989; Benea 1996, p. 107–108. 
1674 Davidescu 1989, p. 31. 
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Fortificaţiile sunt amplasate pe malul de nord al Dunării în faţa provinciei 
Moesia Prima, lipsesc cu totul posibile fortificaţii de interior în teritoriul 
corespunzător Banatului de câmpie. cest lucru are o explicaţie logică determinată 
de faptul că spaţiul în discuţie a fost mereu în cursul secolelor II–III în afara 
provinciei romane Dacia şi Moesia uperior. tatutul aşezărilor limitrofe fluviului 
a fost mai clar aflat sub control roman.  

Momentul când anume are loc acest proces se poate – credem, reconstitui cu 
aproximaţie, în cele ce urmează. Retragerea administraţiei şi a armatei romane din 
Dacia a determinat mişcări importante de populaţie în vestul fostei provincii, 
respectiv în Câmpia dintre Tisa şi Dunăre determinate în bună măsură de presiunea 
triburilor germanice din nordul acestui areal de a se apropia de graniţele dunărene 
ale Imperiului Roman. La rândul lor prin aceasta, ele au declanşat atacurile triburilor 
sarmatice în încercarea de a se apropia de limita dunăreană a Imperiului (în sudul 
aşa zisei pungi iazige  (în Bačka) şi de a încerca trecerea la est de Tisa, respectiv 
în Banatul de Câmpie apropiat mai mult sau puţin de linia fluviului. stfel, se 
conturează apariţia acţiunilor punitive ale unor valuri de sarmaţi care pătrund la est 
de Tisa. Imperiul Roman va reacţiona în noul context politic prin organizarea mai 
multor campanii militare. 

Forţa militară a fortificaţiilor nord-dunărene este destul de redusă, neputând 
probabil să ofere posibilitatea unei apărării îndelungate în perimetrul cetăţilor 
respective, în cazul unui atac terestru. Modul lor de organizare sugerează şi impune 
o ipoteză mai puţin remarcată de literatură de specialitate şi anume atacurile 
generalizate în noul context de organizare a Imperiului pe linia Dunării de os 
aveau loc pe fluviu, cu flotele de corăbii gotice, carpice, sarmatice etc. după care 
urma debarcarea şi pătrunderea în Peninsula Balcanică, în scop de jaf. Probabil, că 
abandonarea provinciei Daciei să fi influenţat acest lucru în momentul în teritoriul 
apărea în ochii vecinilor barbari indiferent de etnia lor, un teritoriu sărăcit, dar aflat 
sub control roman în care evitau să pătrundă1675. Prin aceasta teritoriul, în discuţie 
nu mai apărea interesant şi mai ales profitabil. 

Ridicarea la tron în anul 284, la un deceniu de la părăsirea Daciei de către 
urelianus, a unui ilir originar din Balcani, . Aurelius ictorius Diocletianus, un 

militar de carieră reputat, care a încercat menţinerea integrităţii Imperiului Roman, 
în anul 293 formând o nouă formă de guvernare denumită Tetrar ia bazată pe patru 
dinaşti  doi Augusti şi doi aesari. Diocletianus şi-a fixat capitala la Nicomedia; 

a imianus la Mediolanum, Galerius ca aesar al lui Diocletianus avea în 
administrare Ill ricum, cu capitala la irmium, iar onstantius lorus, aesar al 
lui Maximianus, la Trier. Fiecare cu o capitală proprie în patru centre distincte, dar, 
între care Roma nu mai figura. 

Proclamarea de către trupele provinciilor dunărene a împăratului Diocletianus 
în anul 284 a impus luarea unor decizii importante chiar pentru provinciile 
respective. Împăratul va rămâne în Moesia uperior până în primăvara anului 285 
în încercarea de pacificare a situaţiilor existente la frontiere1676. Nu se păstrează 
                                                 

1675 Benea 1996, p. 27–40. 
1676 Barnea, Iliescu 1982, p. 14–16; Benea 1996, p. 49–50. 
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informaţii privind asupra unor evenimente militare concrete. Dar, împăratul îşi va 
lua epitetul de ermanicus aximus, urmare a unor evenimente în acest sens. 

În toamna anului 293, între 1 august – 8 septembrie Diocletianus se afla din 
nou în capitala provinciei Moesia uperior, la Viminacium judecând după edictele 
semnate în acest oraş1677, după care şi-a stabilit sediul la irmium1678. În anul 
următor 294, împăratul este din nou la Dunăre eveniment marcat de anumite 
inscripţii1679, dar mai ales de începerea unui proces riguros de reorganizare admi
nistrativă a provinciilor şi a frontierelor dunărene care va dura mai bine de trei ani.  

În acest context, au loc şi confruntări importante între sarmaţii iazigi şi 
romani1680. Expediţiile de pedepsire organizate de către alerius împotriva sarmaţilor 
iazigi care atacau din câmpia dintre Tisa–Dunăre şi dinspre vestul Banatului de 
câmpie s-au desfăşurat pe acest teritoriu. În aceste evenimente au fost implicate şi 
alte seminţii precum marcomanii pedepsiţi ulterior, exemplar. Aceste acţiuni 
punitive romane erau menite a asigura nu numai liniştea la graniţele romane, dar 
şi protejarea populaţiei locale din sectorul de sud aflată sub control roman, cu 
care se aflau în bune relaţii economice. e referim la aşezările constatate prin 
inventar specific în apropierea centrului de la ancevo, V rşeţ etc. Se încerca 
astfel, împiedicarea stabilirii acestei populaţii barbare l ngă graniţa mperiului. 

 referire indirectă la aceste evenimente apare într-o inscripţie funerară a 
unui soldat numit Aurelius aius, militar din legiunea I Iovia c thica, descoperită 
la Ada , în rigia. În carieră sa sunt menţionate participarea la 4 campanii, în 
Sarmatia, de două ori în outtia ( othia) şi odată în Carpia1681. Cariera militară a 
soldatului s-a încheiat în anul 303. Probabil, că expediţiile din Sarmatia se referă 
tocmai la campaniile de pedepsire ale lui alerius. Campaniile lui alerius se pot 
relativ uşor reconstitui pe baza apelativului de Sarmaticus aximus deţinut de el şi 
de împăratul Diocletianus în anii 285, 289, 294, 299 ca urmare a acestor evenimente 
militare. 

Chiar în Panegiricul dedicat lui Constantius Chlorus, în anul 297, se menţionează 
victoriile obţinute împotriva sarmaţilor1682.  

Între evenimentele petrecute în vestul Banatului antic, aceeaşi inscripţie de la 
Ada  menţionează o campanie în Carpia desfăşurată în estul fostei provincii 
Dacia, eveniment în urma căruia întreaga seminţie a carpilor a fost strămutată la 
sud de Dunăre1683. Datarea evenimentului este confirmată de o altă informaţie narativă 
şi anume de Eusebius din Caesarea, Chronicon, care menţionează în anul 295 
următoarele  Carporum et asternarum gentes in omanum solum translatae1684. 
                                                 

1677 Mir ovi  IM , II, p. 23–24 notele 12, 13, cu bibliografia aferentă. 
1678 Mir ovi  1971, p. 36, nota 214. 
1679 CIL, III, 1646, 12657. 
1680 Benea 1996, p. 51. 
1681 Petolescu 2007, p. 125–126, Madgearu 2011, p. 37. 
1682 Benea 1996, p. 51. 
1683 Eutropius, 8, 25 menţionează pe carpi alături de bastarni, sarmaţi captivi strămutaţi în 

Imperiu. 
1684 Eusebius, ontes II (p. 10–11). 
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Fortificaţiile sunt amplasate pe malul de nord al Dunării în faţa provinciei 
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Informaţiile extrem de importante oferite de inscripţia amintită atestă faptul 
că conducerea Imperiului se confruntă cu atacuri barbare în teritoriile limitrofe 
fostei provincii nord-dunărene Dacia. 

Probabil că aceste conflicte militare cu carpii au fost mult mai dese întrucât în 
edictul de toleranţă emis de către Galerius în anul 311, acesta a deţinut apelativul 
imperial de arpicus a imus VI1685, ceea ce presupune conflicte militare care au 
impus în final, strămutarea lor în Imperiu, în posturile de pază de pe frontierele 
romane, conform relatării lui Orosius1686. Cele mai numeroase expediţii contra carpilor 
au avut loc în anii 302–303. Expediţiile romane organizate de către Galerius în 
barbaricum, din Moesia Prima şi Pannonia în teritoriul aflat între Dunăre şi Tisa, 
trebuie să fi determinat nu numai o pacificare a barbarilor în apropiere, dar şi 
încercarea de a se retrage din faţa armatei romane, încercând să ajungă la est de 
Tisa, în Banatul de Câmpie.  

Fortificarea malului de nord al Dunării se pare, că va avea loc mai târziu când 
vor apare fortificaţii mici, diferite tipologic de castrele tradiţionale. Probabil refaceri 
ale unor castre cum ar fi cel de la Pojejena, poate şi Drobeta trebuie să fi avut loc. 

Desele conflicte militare din apropierea fostelor frontiere ale Daciei 
îndreptate spre Imperiul Roman încercau oprească acest tă ălug barbar, dar mai 
ales să protejeze într-un fel pătrunderea unor astfel de seminţii aici. În partea de est 
a Transilvaniei se constată prezenţa unor comunităţi de daci liberi ajunşi pe 
teritoriul provinciei. 

În Panegiricul rostit pentru Constantius Chlorus la 1 mai 297, la Trier  apare 
aserţiunea Dacia restituta, între alte două evenimente menţionate care privesc 
graniţa până Tigru în est, şi a doua provinciile Germania şi Raetia care şi-au extins 
frontierele până la gurile Dunării. mbele situaţii au fost considerate reale. În 
schimb, Dacia restituta a fost privită de literatura de specialitate ca o afirmaţie cu 
caracter propagandistic1687. Fără să încercăm a căuta alte argumente, faţă de cele 
afirmate în monografia dedicată Banatului în secolele III–IV, am observa faptul că 
noua organizare politică a Imperiului sub forma Tetrarhiei, s-a distanţat mult de 
epoca Principatului în doar două decenii în principal prin eludarea cu totul a fostei 
capitale Roma şi prin crearea a patru centre de putere distincte, care au orientat 
lumea romană în aceste areale apropiind-o de conducerile lor efective. În cazul de 
faţă, Galerius se va impune prin modalitatea fermă de rezolvare a conflictelor 
militare şi pacificarea întregului teritoriu din faţa Peninsulei Balcanice. În acest 
sens, mai trebuie adăugat faptul că Dacia traiană dispunea în momentul abandonării 
de către urelianus de o elită militară formată din cadre de nivel mediu şi superior 
şi care au căutat să se integreze în noua armată romană indiferent dacă locuiau la 
nordul Dunării sau chiar în Imperiu. 

Împăraţii din timpul Tetrarhiei I prin acţiunile militare întreprinse au protejat 
spaţiul provinciei Moesiei Prima din raţiuni multiple nu numai strategice i politice, 
dar şi de pacificare a comunităţilor existente în câmpia de vest a Banatului sau 
                                                 

1685 Eusebius, Istoria ecclesiastică, VIII, 17, 3 (Fontes II, p. 14–15); Petolescu 2007, p. 125. 
1686 Orosius (Fontes, II, p. 194–195); Petolescu 2007, p. 127.  
1687 Benea 1996, p. 31, nota 52 cu bibliografia. 
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acelora, care s-au stabilit în ultimele decenii în aceste teritorii. onedele sugerează 
o locuire densă în apropierea frontierei romane a Dunării, poate chiar un indiciu al 
modului în care comunităţile respective îşi asigurau protecţia din partea romană. În 
orice caz, desele campanii ale lui Diocletianus şi alerius dovedesc că în câmpia 
vestică a Banatului mişcările de populaţie au fost violente, indiciu al faptului că 
apelativul de Sarmaticus aximus luat de cei doi împăraţi, după fiecare expediţie 
efectuată în barbaricum reprezenta o urmare firească. 

 A doua etapă în evoluţia istorică a spaţiului o reprezintă în secolul IV 
dinastia lui Constantinus I,cu multe probleme militare între populaţia stabilită în 
câmpia joasă a Banatului şi romani. 

onstantinus  şi dinastia sa. Destrămarea Tetrarhiei I şi încercările de 
rezolvare a problemelor politice prin ridicarea la tron a lui alerius a dus la 
organizarea unei noi conducerii uadruple care nu va avea sorţi de izbândă, astfel 
încât recunoaşterea de către alerius în anul 310 a lui Constantinus I, ca ugustus, 
a fost urmarea unui şir îndelungat de conflicte militare care au frământat Imperiul 
roman şi care implicit au contribuit la reactivarea neamurilor barbare de a obţine 
noi facilităţi politice, dar mai ales economice1688. 

Între primele menţiuni ale unor conflicte militare cu neamurile aflate în 
apropierea Banatului de Câmpie este o expediţie împotriva sarmaţilor iazigi care s-
a desfăşurat în iunie–iulie 322 şi venea în urma unui atac al iazigilor asupra 
castrului de la Campona de pe Dunăre (la sud de A uincum–Budapesta). Cartierul 
general al împăratului a fost la irmium, ceea ce denotă că triburile respective au 
atacat dinspre câmpia dintre Tisa şi Dunăre. Evenimentele s-au desfăşurat pe 
teritoriul Pannoniei şi au avut loc între 12 iunie – 6 iulie 322, datele sunt riguroase 
întrucât apar, prima în Codex Theodosianus, IV, 8, 4, la Sirmium, iar cea de a doua 
pe un alt edict emis de către Constantinus, la ononia1689 (probabil o localitate din 
Pannonia ecunda şi nu Vidinul cum era identificat, unde se afla sediul legiunii a 
VI-a Iovia. Mai nou, localitatea a fost identificată în Vojvodina, în locul numit 
Bano tor, cu un loc de trecere a Dunării, la Bege  (Castellum nagrinum)1690. 
Întreaga expediţie a lui Constantinus s-a desfăşurat în barbaricum deci, în câmpia 
dintre Tisa şi Dunăre şi, s-ar părea că fost o confruntare destul de dificilă, dar 
încheiată repede, după 26 iulie 322 Constantin a revenit la argum. -ar părea, că 
s-a încheiat un tratat foedus prin care romanii acceptau să ajute din punct de vedere 
militar, pe sarmaţii iazigi împotriva goţilor. Nu se precizează alte condiţii impuse, 
dar ele trebuie să existat. 

În 323, un nou atac al sarmaţilor ce locuiau în partea estică a teritoriului 
fostei provincii Dacia a fost îndreptat direct împotriva Traciei, apropiindu-se astfel 
de un teritoriu apreciat ca cel mai bogat la aceea dată. Atacatorii vor fi respinşi de o 
armată condusă de Constantinus I cu ocazia asediului pe care l-au întreprins asupra 
unei cetăţi1691. oţii vor fi obligaţi să predea prizonierii romani luaţi cu ocazia 

                                                 
1688 Madgearu 2013, p. 304–317. 
1689 Madgearu 2013, p. 306–307. 
1690 Madgearu 2013, p. 306–307 cu bibliografia aferentă. 
1691 Informaţia apare la osimus, II, 22, vezi şi Benea 1996, p. 56–57. 
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capitale Roma şi prin crearea a patru centre de putere distincte, care au orientat 
lumea romană în aceste areale apropiind-o de conducerile lor efective. În cazul de 
faţă, Galerius se va impune prin modalitatea fermă de rezolvare a conflictelor 
militare şi pacificarea întregului teritoriu din faţa Peninsulei Balcanice. În acest 
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1685 Eusebius, Istoria ecclesiastică, VIII, 17, 3 (Fontes II, p. 14–15); Petolescu 2007, p. 125. 
1686 Orosius (Fontes, II, p. 194–195); Petolescu 2007, p. 127.  
1687 Benea 1996, p. 31, nota 52 cu bibliografia. 
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acelora, care s-au stabilit în ultimele decenii în aceste teritorii. onedele sugerează 
o locuire densă în apropierea frontierei romane a Dunării, poate chiar un indiciu al 
modului în care comunităţile respective îşi asigurau protecţia din partea romană. În 
orice caz, desele campanii ale lui Diocletianus şi alerius dovedesc că în câmpia 
vestică a Banatului mişcările de populaţie au fost violente, indiciu al faptului că 
apelativul de Sarmaticus aximus luat de cei doi împăraţi, după fiecare expediţie 
efectuată în barbaricum reprezenta o urmare firească. 
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a fost urmarea unui şir îndelungat de conflicte militare care au frământat Imperiul 
roman şi care implicit au contribuit la reactivarea neamurilor barbare de a obţine 
noi facilităţi politice, dar mai ales economice1688. 

Între primele menţiuni ale unor conflicte militare cu neamurile aflate în 
apropierea Banatului de Câmpie este o expediţie împotriva sarmaţilor iazigi care s-
a desfăşurat în iunie–iulie 322 şi venea în urma unui atac al iazigilor asupra 
castrului de la Campona de pe Dunăre (la sud de A uincum–Budapesta). Cartierul 
general al împăratului a fost la irmium, ceea ce denotă că triburile respective au 
atacat dinspre câmpia dintre Tisa şi Dunăre. Evenimentele s-au desfăşurat pe 
teritoriul Pannoniei şi au avut loc între 12 iunie – 6 iulie 322, datele sunt riguroase 
întrucât apar, prima în Codex Theodosianus, IV, 8, 4, la Sirmium, iar cea de a doua 
pe un alt edict emis de către Constantinus, la ononia1689 (probabil o localitate din 
Pannonia ecunda şi nu Vidinul cum era identificat, unde se afla sediul legiunii a 
VI-a Iovia. Mai nou, localitatea a fost identificată în Vojvodina, în locul numit 
Bano tor, cu un loc de trecere a Dunării, la Bege  (Castellum nagrinum)1690. 
Întreaga expediţie a lui Constantinus s-a desfăşurat în barbaricum deci, în câmpia 
dintre Tisa şi Dunăre şi, s-ar părea că fost o confruntare destul de dificilă, dar 
încheiată repede, după 26 iulie 322 Constantin a revenit la argum. -ar părea, că 
s-a încheiat un tratat foedus prin care romanii acceptau să ajute din punct de vedere 
militar, pe sarmaţii iazigi împotriva goţilor. Nu se precizează alte condiţii impuse, 
dar ele trebuie să existat. 

În 323, un nou atac al sarmaţilor ce locuiau în partea estică a teritoriului 
fostei provincii Dacia a fost îndreptat direct împotriva Traciei, apropiindu-se astfel 
de un teritoriu apreciat ca cel mai bogat la aceea dată. Atacatorii vor fi respinşi de o 
armată condusă de Constantinus I cu ocazia asediului pe care l-au întreprins asupra 
unei cetăţi1691. oţii vor fi obligaţi să predea prizonierii romani luaţi cu ocazia 

                                                 
1688 Madgearu 2013, p. 304–317. 
1689 Madgearu 2013, p. 306–307. 
1690 Madgearu 2013, p. 306–307 cu bibliografia aferentă. 
1691 Informaţia apare la osimus, II, 22, vezi şi Benea 1996, p. 56–57. 
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campaniei. Ca urmare, a acestei campanii s-a declanşat însă războiul direct între cei 
doi împăraţi Licinius şi Constantinus, întrucât Constantinus intrase în teritoriul 
aflat sub administrarea celui dintâi.  

În anul 324, Constantinus I rămâne singur la conducerea Imperiului Roman 
după înfrângerea lui Licinius în două bătălii desfăşurate la drianopol (3 iulie) şi 
Chr soplis (18 septembrie), după care temporar lui Licinius i se fixează un domiciliu 
forţat la Tessalonic.  

Din anul 324, Constantinus se va concentra asupra unor reforme, menite să 
reorganizeze în mare parte şi apărarea teritoriului balcanic din faţa Dunării. 

În acest sens, probabil se iau şi primele măsuri de refortificare a limes-ului 
prin construirea de mici fortificaţii romane pe malul de nord al fluviului, cele ce 
privesc discuţia de faţă, de pe teritoriul Banatului antic. 

Un moment important în acest proces de includere a Banatului şi a Olteniei, 
implicit a teritoriului din interiorul arcului carpatic îl reprezintă construirea podului 
de peste Dunăre, de la escus ucida a, inaugurat în 5 iulie 3281692, care făcea 
parte dintr-un program mai amplu de măsuri militare ce vizau refacerea drumului 
imperial de-a lungul Oltului, construirea unor fortificaţii care să supravegheze drumul 
până spre centrul fostei provincii. şa se explică şi refacerile constatate la  Mehadia, 
Teregova şi Tibiscum din culoarul Timiş–Cerna. 

Chiar dacă există o oarecare încercare de minimalizare a acestor măsuri cu 
caracter constructiv şi militar, credem că decizia Imperiului viza prin aceasta, în 
principal asigurarea frontierei balcanice cu atât mai mult cu cât împăratul luase 
decizia mutării Capitalei Imperiului de la Roma, pe locul anticului antium 
( onstantinopolis), care oricum nu mai figura ca şi centru politic al tatului. În 
acest context, teritoriul nord-dunărean (cuprinzând şi zona sa de sud-vest Banatul 
antic) constituia practic poarta de intrare în teritoriul imediat apropiat din faţa 
Capitalei. Lucru, credem, ca nepermis fără un control adecvat din partea romanilor.  

V. Mărculeţ atrăgea atenţia relativ recent asupra posibilităţii ca urmare a 
ridicării podului, Constantinus I să fi întreprins şi o expediţie la nord de Dunăre în 
acela an 328, sau puţin înaintea acestei date, în anul 3261693. l. Madgearu contestă 
o astfel de posibilitate1694. Este adevărat că lipsa izvoarelor narative în acest sens 
poate conduce spre o astfel de concluzie – noi credem – că măsurile constructive al 
lui Constantinus I au avut nu doar un scop de propagandă , ci vizau pregătiri 
concrete militare în vederea unor acţiuni militare ale armatei romane. 

În anul 332, sarmaţii iazigi din câmpia dinte Tisa şi Dunăre, vor cere ajutor 
Imperiului într-un conflict cu goţii1695. Într-o prima etapă, sarmaţii iazigi atacaţi de 
goţi vor fi obligaţi să-i înarmeze pe sclavii lor pentru a încerca respingerea 
atacurilor – relatează o informaţie din Eusebius1696. 
                                                 

1692 Tudor 1978, p. 265. 
1693 Mărculeţ 2008, p. 299–301. 
1694 Madgearu 2013, p. 312. 
1695 Barnea presupunea ca acest atac s-a desfăşurat în vestul câmpiei muntene (Barnea, Iliescu, 

1982, p. 118). 
1696 Eusebius, ita ons., IV, 6, 1. 
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Armata romană a trecut Dunărea în barbaricum în 20 aprilie 332, condusă de 
Constantius II. După unificarea cu trupele sarmatice în 12 mai a avut loc bătălia 
undeva în sudul Banatului de câmpie între argum  ugustoflaviensia1697. 

Intervenţia directă a lui Constantinus I nu a existat, el supraveghind desfăşurarea 
evenimentelor din arcianopolis (Tracia) pentru a împiedica o eventuală pătrundere a 
goţilor, la sud de fluviu. 

oţii au fost obligaţi să încheie un tratat de pace cu romanii, tratat impus de 
anumite condiţii grele, întrucât ei se predaseră, capitulând (prin actul de deditio), li 
s-a recunoscut stăpânirea asupra Moldovei şi Munteniei probabil, aveau dreptul la 
o conducere proprie şi obligaţi a de a pune la dispoziţia romanilor un număr de 
40000 de soldaţi1698, condiţie care în final nu se ştie dacă a avut loc. Totodată aveau 
dreptul de a primi subsidii de alimente şi bani şi mai ales să se aprovizioneze în 
târgurile romane de pe malurile Dunării. Acest conflict militar astfel încheiat a 
marcat pacificarea goţilor tervingi, pentru mai multe decenii. 

n al doilea eveniment major va avea lor în zona Banatului de Câmpie la 
scurt timp, provocat de o revoltă a comunităţilor locale de limiganţi (limitanei) 
împotriva sarmaţilor denumiţi argaraganţi.  

În rândul populaţiei sarmatice se constată însă, conform unei informaţii din 
Amm. Marcellinus VII, 11, că sclavii sarmaţi, denumiţi limigantes, supuşi ai 
sarmaţilor argaraganţi îşi vor alunga stăpânii, pentru care Constantinus I va accepta 
strămutarea în Imperiu, unde vor putea să fie recrutaţi în armată. Dar împăratul nu 
va interveni în acest conflict, deşi prezenţa sa este documentată pe anumite edicte, 
în Moesia Prima (în perioada iunie–august 332). În anul 334, are loc o nouă 
campanie romană împotriva sarmaţilor când s-a ajuns la o neînţelegere între foştii 
aliaţi, care s-ar fi desfăşurat în vara anului (respectiv 5 iulie – data prezenţei 
împăratului Constantinus I la ingidunum, şi 25 august când împăratul s-a retras la 
Naissus)1699. 

Acest conflict dintre limigantes şi argaraganti are o anumită semnificaţie 
care scapă discuţiilor ştiinţifice moderne, care a impus însăşi venirea împăratului în 
zona apropiată locuită de aceştia. În noul context, însă, limiganţi nu sunt atacaţi de 
către romani. De abia, peste trei decenii, când la conducerea Imperiului se afla 
Constantius II apar noii indicii privind această populaţie. De fapt, ele sunt premerse 
în iarna anul 357, de zvonuri ale unor atacuri comune ale sarmaţilor şi uazilor, 
care îl determină pe împăratul Constantius II să părăsească sediul de la irmium şi 
să treacă Dunărea pe un pod de vase1700, în barbaricum cândva, în lunile martie–
aprilie 358. Armata romană va înainta spre nord, stabilindu-şi sediul în final al 
Brigetio, teritoriu apropiat de Pannonia şi nu de zona apropiată a Tisei din preajma 
Banatului şi a Crişanei. 
                                                 

1697 Benea 1996, p. 61  Madgearu 2011, p. 58–59. 
1698 Eusebius, Vita Cons., IV, 5. 
1699 Mir ovi  1968, p. 52–61.  
1700 Benea 1996, p. 61 cu bibliografia. 
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1692 Tudor 1978, p. 265. 
1693 Mărculeţ 2008, p. 299–301. 
1694 Madgearu 2013, p. 312. 
1695 Barnea presupunea ca acest atac s-a desfăşurat în vestul câmpiei muntene (Barnea, Iliescu, 

1982, p. 118). 
1696 Eusebius, ita ons., IV, 6, 1. 
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1697 Benea 1996, p. 61  Madgearu 2011, p. 58–59. 
1698 Eusebius, Vita Cons., IV, 5. 
1699 Mir ovi  1968, p. 52–61.  
1700 Benea 1996, p. 61 cu bibliografia. 
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Prin tratative, romani au pacificat pe uazii conduşi de Agilimundus care au 
fost obligaţi să predea Imperiului, ostateci din familia regală. Tratative au existat şi 
cu sarmaţii conduşi de izais, condiţiile nu apar clare, dar vizau se pare predarea de 
ostateci1701. 

O altă etapă în cadrul acestui eveniment militar a avut loc prin organizarea 
unei campanii militare împotriva limiganţilor  găsind timpul potri it limigan ii. 
s.n.  au trecut grani a, numai n această nedreptate uni i cu stăp nii i du manii 
lor 1702. 

 Condiţiile de pace impuse de romani, limiganţilor prevedeau strămutarea 
într-o regiune îndepărtată pentru a numai putea face rău, trebuiau să plătească tribut 
şi să predea un contingent de tineri recruţi pentru armata romană şi li se cere 
supunere1703. Ele au fost respinse de către limiganţi şi în acest context, bătălia s-a 
încheiat cu victoria romanilor. Dar, Constantius al II-lea va continua campania în 
teritoriile locuite de ei, trecând Tisa pe teritoriul actual al Banatului. 

rmata romană acţiona alături de taifali, o seminţie germanică şi sarmaţii 
argaraganti. Poziţia trupelor în această campanie a fost următoare  romanii acţionau în 
preajma graniţelor lor, sarma ii argaragan i în preajma locurilor locuite de ei, iar 
taifalii în zonele apropiate locuite de ei (adică Crişana)1704.  

mm. Marcellinus relatează distrugerea aşezărilor limiganţilor modeste formate 
din colibe şi case de bârne, de unde familiile lor au fost luate captive sau distruse1705. 

O nouă campanie împotriva limiganţilor se va desfăşura între 25 martie –  
22 mai în anul 359, când Constantius II se va deplasa din nou, de la irmium peste 
Dunăre, la cumincum. Limiganţii vor solicita aşezarea în Imperiu şi acceptarea de 
a plăti tribut. Probabil presiunea exercitată de alte triburi barbare asupra lor în 
teritoriile unde se stabiliseră au contribuit la luare unei astfel de decizii.  

Neînţelegerile din timpul discuţiilor au condus la un măcel violent împotriva 
lor în urma căruia, practic nu mai avem nici o menţiune despre ei. 

Literatura de specialitate nu este unanimă asupra originii limiganţilor şi mai 
ales a locului în care erau aşezaţi. În opinia mea, apare evident că acesta a fost 
Banatul ntic de câmpie şi munte care la un moment dat, a ajuns sub control militar al 
sarmaţilor aflaţi în număr mare între Tisa şi Dunăre. 

Undeva un indiciu oferă faptul că în timpul campaniei împotriva lor din anul 
358 sunt pomenite două seminţii ale lor  picensii şi amiciensi. Primii ar fi o 
populaţie locală dacică stabilită în jurul localităţii Pincum (Gradişte) de pe Dunăre, 
care era stabilită la sud şi nord de fluviu, iar amiciensii ar fi tot o populaţie din 
sudul Banatului din jurul aşezării de la Acumincum1706. 

supra originii etnice a limiganţilor discuţiile sunt parcă, fără sfârşit. 
propierea numelui de limigantes sugerează faptul că ar fi locuitori din apropierea 

                                                 
1701 Benea 1996, p. 62. 
1702 mm. Marcellinus, VII, 13,1. 
1703 mm. Marcellinus, VII, 13, 2, Benea 1996, p. 63.  
1704 Benea 1996, p. 63. 
1705 mm. Marcellinus, VII, 13, 2. 
1706 Benea 1996, p. 65 cu bibliografia. 
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limes-ului roman a fost acceptată de mai mulţi cercetători1707 şi că erau locuitori din 
comunităţile ce locuiau în apropierea graniţei romane (daci, amestecaţi cu celţi, 
norici, dar o populaţie sedentară rurală care era stabilită în Banatul de câmpie). La 
evenimentele militare din timpul lui Constantius al II-lea în anul 359, au participat 
şi populaţia aflată în zona colinară şi de munte de Banatului. Ammianus Marcellinus 
menţionează faptul că romanii s-au apropiat de munţi unde îşi aveau aşezările 
limiganţii, aşezări formate din colibe cu acoperişuri slabe şi case din bârne 
puternice1708. Ca atare, deşi luptele s-au desfăşurat undeva aproape de vărsarea 
Tisei în Dunăre, limiganţii reprezentau populaţia întregului teritoriu cuprins în 
faţa oesiei rima şi parţial a aciei ipensis, ei reprezentau populaţia băştinaşă 
a teritoriului în discuţie. Amm. Marcellinus relatează că adăposturile din munţi au 
fost abandonate sub presiunea romană1709. Ei apar ca supuşi ai sarmaţilor argaraganţi, 
care apar ca o elita militară de supremaţie ne mai fiind sub control roman. 

Contrară, este ultima părere a lui Al. Madgearu care invocă ca motiv al 
originii sarmatice a limiganţilor, faptul că la tratativele purtate cu Constantius II au 
asistat şi interpreţi militari, ceea ce nu cred că este o dovadă peremptorie1710, 
întrucât uzanţa romană cere aşa ceva pe de o parte. Iar, pe de altă parte, populaţia 
locală a limiganţilor probabil, nu stăpânea limba latină în mod elocvent şi în acest 
caz se foloseau translatorii militari pentru siguranţă. Acest fenomen este documentat la 
începutul secolului III, de o inscripţie de la rigetio, pentru dacii ce locuiau în 
teritoriul Tisei uperioare. Aşa cum erau sarmaţi puteau fi şi daci, celţi, norici. 

evolta limiganţilor este ultimul episod de manifestare politică şi militară 
colectivă a populaţiei de pe teritoriul anatului după părăsirea aciei de către 
romani. 

Important de remarcat este faptul asupra căruia vom mai reveni în rândurile 
ce urmează că timp de câteva decenii între anii 332–358 pe întreg teritoriul 
Banatului se observă un aflux important de monedă romană descoperită izolat, cu 
posibilităţi de datare a unor aşezări sau complexe meşteşugăreşti. La fel, tezaurele 
descoperite dovedesc cantitatea mare de monedă emisă de împăratul Constantius II 
ceea ce dovedeşte contacte economice regulate ale Imperiului cu teritoriul în discuţie. 

Dispariţia lui Constantius II în anul 361, în timpul campaniei contra perşilor, 
şi apoi la scurt timp a lui Iulian Apostata în anul 363, vor determina schimbări politice 
militare în teritoriul amintit. Pentru o scurtă o perioadă de timp, Valentinianus I 
(364–375) şi Valens (364–378), Teodosius I (378–395) vor încerca o oarecare 
stabilizare a situaţiei provocate de mişcările populaţiilor aflate în faţa hunilor. oţii 
vor cere stabilirea în Imperiu în anul 378, iar unii vor pătrunde înspre interiorul de 
sud-est al Transilvaniei.  

pre începutul anului 400 impactul hunic apare tot mai evident, iar în jurul 
anilor 440–443 limesul dunărean se va prăbuşi, fortificaţiile de pe malul de nord al 
Dunării rând pe rând sunt abandonate după anul 400.  
                                                 

1707 Benea 1996, p. 66–67  Petolescu 2010, p. 321. 
1708 Amm. Marcellinus, VII, 10–12. 
1709 Benea 1996, p. 141–142. 
1710 Amm. Marcellinus, I , 11, 5  Madgearu 2011, p. 64. 
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Prin tratative, romani au pacificat pe uazii conduşi de Agilimundus care au 
fost obligaţi să predea Imperiului, ostateci din familia regală. Tratative au existat şi 
cu sarmaţii conduşi de izais, condiţiile nu apar clare, dar vizau se pare predarea de 
ostateci1701. 
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1701 Benea 1996, p. 62. 
1702 mm. Marcellinus, VII, 13,1. 
1703 mm. Marcellinus, VII, 13, 2, Benea 1996, p. 63.  
1704 Benea 1996, p. 63. 
1705 mm. Marcellinus, VII, 13, 2. 
1706 Benea 1996, p. 65 cu bibliografia. 
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1707 Benea 1996, p. 66–67  Petolescu 2010, p. 321. 
1708 Amm. Marcellinus, VII, 10–12. 
1709 Benea 1996, p. 141–142. 
1710 Amm. Marcellinus, I , 11, 5  Madgearu 2011, p. 64. 
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Prin noile reforme administrative şi militare ale împăratului Diocletianus, 
teritoriul de sud-vest al Daciei (respectiv Banatul antic în limitele sale geografice 
între Tisa, Mureş şi Dunăre) devine împărţit în faţa a două provincii romane  
Moesia pri a căreia îi revine teritoriul de câmpie al Banatului şi Dacia ipensis 
căreia îi corespunde zona de deal şi munte al estului teritoriului aflat până în 
vremea lui urelian în cadrul provinciei Dacia. ituaţia aceasta reflectă în opinia 
mea – o dezvoltare diferită sub multe aspecte, atât de organizare militară, 
dezvoltare economică şi chiar spirituală. Chiar şi sub raportul aprovizionării monetare 
Moesia Prima se află sub incidenţa centrului monetar de la Siscia, pe când Dacia 
Ripensis sub cel de la Sirmium, ceea ce în aparenţa nu înseamnă decât faptul că 
teritoriile nord-dunărene (ale Banatului) sunt dependente direct de provinciile 
respective ale Imperiului care folosesc monetăriile. Un alt aspect nu mai puţin 
important se referă la prezenţa în sectorul de câmpie din vestul Banatului a unui 
număr important de tezaure şi depozite monetare romane, unele de mare amploare 
numerică concentrate cu deosebire în faţa Moesiei Prima. Depozitele monetare 
cuprind un număr restrâns de piese reprezentând acumulări modeste al posesorilor1711. 

stfel, cităm la anats a Palan a (Serbia)  patru depozite  –format din 5 monede 
de la Constantius II, Constans, şi o monedă Constantinopolis1712;  – 8 piese  
Constantius II, Constans1713;  p. Rudine – 27 monede de bronz (Constantinus I şi 
Licinius I până în anul 3181714  V. Rudine II  15 monede Constantinus II, 
Constantius II, Constans1715); anats i arlovac (Serbia) (10 monede  Probus (1), 
Constantinus I, Constantius în număr neprecizat)1716; or a (Serbia) – un tezaur 
neprecizat din care s-au recuperat 11 piese de aur 1717; Gornea (jud. Caraş-Severin) 
11 piese  Constantinus I (1) Constantius II (5), Constantius Gallus (3), Iulianus (1), 
Valentinianus (1)1718, ustilj (Serbia),  15 monede Constantinus II (13), Constans 
(2)1719; Mesi  (Serbia) (  22 monede de bronz1720;  16 monede de bronz1721); 
Novi ecej (Serbia) din tezaur s-au recuperat 10 piese de bronz de la Constantinus II 
şi Constans1722); re ac (Serbia) depozit format din 11 monede de bronz de la 
Constantius II şi Constans1723; ăcăjdia (jud. Caraş Severin), un depozit format 
                                                 

1711 m selectat în categoria depozitelor monetare acele acumulări cuprinse până la 50 piese 
care pot intra în această categorie modestă, în schimb la categoria tezaure au fost incluse mai ales 
descoperirile de monetare ce depăşesc cu mult peste o 100 de exemplare. 

1712 Inedit la Muzeul din Vârşeţ ( erbia). 
1713 Inedit Muzeul National din Vârset ( erbia). 
1714 uciu 2000, p. 149, Protase 2000, p. 209. 
1715 e păstrează la Muzeul din Vârşeţ. 
1716 Protase 1966, p. 171. 
1717 uciu 2000, p. 160. 
1718 Protase 2000, p. 226. 
1719 Inedit Muzeul National din Vârseţ. 
1720 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1721 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1722 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1723 Bakić 1994, p. 50. 
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din 12 monede poate aparţinând de tezaurul descoperit în 19631724; S n artinu  
S r es  (jud. Ti iş), 31 de piese recuperate de Constantinus I şi Constans1725; atin 
(Ser ia), 10 monede de bronz de la Constantinus I, Constantius II, Constans1726, 

a aji a (Ser ia) – 29 de monede de bronz1727. 
O categorie aparte de acumulări monetare o reprezintă tezaurele monetare 

care au fost descoperite în zona nord-dunăreană în barbaricum în localităţi 
apropiate de cursul fluviului. Cităm descoperirile tezaurelor de la e o ato 
(Ser ia), un tezaur apărut în anul 1885, format din 79 de piese1728 şi un altul format 
din cca. 200 de monede1729; Da oşeţ (jud. araş Severin), în anii 1927 1928 un 
tezaur de cca. 100 de piese recuperate la Muzeul din Timişoara 74 de piese1730, 
Denta (jud. Ti iş), în anul 1875 s-au găsit 20 de piese de aur de la Valentinianus I, 
Valens, Gratianus1731; usti j (Ser ia), tezaur  conţinea 256 monede de bronz cu 
emisiuni de la Constantinus I (17); Helena (2), Constantius II (79), Constans (77), 
neidentificate1732; Ma o Srediste (Ser ia), tezaur format din 212 monede de Bronz 
de la Constantinus I (18), Helena (1), Constantius II, Constans (53) etc.1733, 
M eşti (jud. araş Severin), în anul 1976 un tezaur de 1800 piese răspândit în 
mai multe locaţii1734, Mo dova ou  (jud. araş Severin), un tezaur format din 
384 de piese descoperit în anul 1929 1735, iar în anul 1965 un al doilea tezaur format 
din circa 900 de piese1736 etc.), Mo dova e he (jud. araş Severin), în anul  
1961 un tezaur de 982 monede de bronz cu perioada ma imă de acumulare în anii 
351–361 1737, în  – 1965 un alt tezaur aflat la Bucureşti Institutul de Arheologie, 
cca.700 de piese1738; ojejena (jud. araş Severin), în anul 1883 un tezaur de  
7 kg de monede de bronz1739; adi na (jud. araş Severin),   1975 un tezaur 
de 1860 de piese1740; a na (jud. araş Severin) – un tezaur descoperit în anul 
1859 cu un număr neprecizat de piese se păstrează în Cabinetul Numismatic de la 
Viena1741, şdia (jud. araş Severin (I–IV în anul 1963 un mare tezaur din 
monede de bronz cunoscut în literatura de specialitate sub patru tezaure; se presupune 
că ar fi avut cca. 3000 de piese1742; Star evo (Ser ia) în anul 1866, s-a găsit un 
                                                 

1724 Suciu 2000, p. 171. 
1725 Protase 2000, p. 247. 
1726 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1727 Dautova-Rusevljan 1978, p.40–41. 
1728 Brukner 1990, p. 213; Suciu 2000, p. 149. 
1729 Baki  2012, p. 15. 
1730 Gudea 1972, p. 53–54. 
1731 Chirilă, Gudea, Stratan 1974, p. 72. 
1732 Inedit Muzeul din Vârseţ. 
1733 Inedit Muzeul din Vârseţ.  
1734 Protase 2000, p. 235; Suciu 2000, p. 163. 
1735 Suciu 2000, p. 164. 
1736 Suciu 2000, p. 164. 
1737 Chirilă, Gudea, Stratan, 1974, p. 165. 
1738 Suciu 2000, p. 165. 
1739 Protase 1966, p. 177. 
1740 Suciu 2000, p. 169. 
1741 Protase 2000, p. 244. 
1742 Gudea 1975, p. 483; Suciu 2000, p. 170. 
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1714 uciu 2000, p. 149, Protase 2000, p. 209. 
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1716 Protase 1966, p. 171. 
1717 uciu 2000, p. 160. 
1718 Protase 2000, p. 226. 
1719 Inedit Muzeul National din Vârseţ. 
1720 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1721 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1722 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1723 Bakić 1994, p. 50. 
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1724 Suciu 2000, p. 171. 
1725 Protase 2000, p. 247. 
1726 Inedit Muzeul National din Vârşeţ. 
1727 Dautova-Rusevljan 1978, p.40–41. 
1728 Brukner 1990, p. 213; Suciu 2000, p. 149. 
1729 Baki  2012, p. 15. 
1730 Gudea 1972, p. 53–54. 
1731 Chirilă, Gudea, Stratan 1974, p. 72. 
1732 Inedit Muzeul din Vârseţ. 
1733 Inedit Muzeul din Vârseţ.  
1734 Protase 2000, p. 235; Suciu 2000, p. 163. 
1735 Suciu 2000, p. 164. 
1736 Suciu 2000, p. 164. 
1737 Chirilă, Gudea, Stratan, 1974, p. 165. 
1738 Suciu 2000, p. 165. 
1739 Protase 1966, p. 177. 
1740 Suciu 2000, p. 169. 
1741 Protase 2000, p. 244. 
1742 Gudea 1975, p. 483; Suciu 2000, p. 170. 
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tezaur de 250 de denari (de secolele II–III şi 12 monede de aur de la împăraţi din 
secolul IV –neprecizaţi1743; nip (jud. i iş) – în anul 1900 s-a descoperit un 
tezaur format din 95 de piese de bronz de scol IV1744; Vracev Gaj (Serbia), tezaur 
monetar din secolul IV cu 111 monede de bronz1745, Vârşet (Serbia), în mai multe 
puncte ale oraşului s-au descoperit un număr presupus de 3000 de monede, păstrate 
actualmente mult mai puţine1746; renjanin (Serbia), tezaur descoperit în anul 
1845 într-un recipient cu cca. 1000 de monete din epoca constantiniană1747. 

Numărul mare de acumulări monetare sub formă unor mici depozite sau 
tezaure descoperite în zona de câmpie a Banatului antic prezintă câteva particularităţi 
interesante. Şi anume, se observă cazuri este adevărat, puţine de acumulări care 
încep din secolele precedente, dar în majoritatea descoperirilor predomină acumul rile 
ormate n secolul IV spre mi locul secolului, ceea ce corespunde dinastiei 

constantiniene, în bună parte (fig. 89). 
În bună măsură, majoritatea covârşitoare a monedelor o formează cele de 

bron , folosite ca monedă de schimb cotidiană, ceea ce sugerează încă existenţa 
unor relaţii economice bazate pe monedă în mediu barbar respectiv. 

Ele se găsesc dispuse în jurul centrului de la Vârşeţ, dar şi de-a lungul 
malului de nord al Dunării. Centrele monetare emitente care aprovizionează aceste 
acumulări provin cu deosebire din monetăriile imperiale de la Siscia şi essalonic, 
alături de care apar câteva oficine din vestul Imperiului uileia, Roma, Treveri etc., 
dar şi din estul Imperiului de la Constantinopol, eracleea, C icus, ntioc ia etc.  

Monedele de argint i aur adunate în scop de tezaurizare sunt reduse numeric 
prezente doar în câteva tezaure cităm selectiv  Denta, Borča Ramna, tarčevo, care 
sunt centre dispuse înspre interiorul teritoriului bănăţean.  

cumulările monetare tezaurizate constatate în faţa Moesiei Prima puteau 
face parte din posibile prăzi de jaf întreprinse în Imperiu de populaţia nord-
dunăreană sau reprezintă posibilitatea adunării unor sume masive ca urmare a 
angajării în trupele romane ale Imperiului, părere exprimată mai recent. Poate fi 
luată în considerare şi posibilitatea primirii unor daruri sau subsidia acordate de 
romani barbarilor (ne referim la monedele de aur prezente în anumite acumulări de 
tezaur); sau sc imburi economice regulate ntre provincie i barbaricum.  

În acelaşi timp, se cuvine a menţiona şi prezenţa unui număr relativ important 
de monede descoperite izolat în prea ma unor a e ri rurale datate în epocă. 
Numărul chiar redus numeric exemplifică tocmai prezenţa romană în viaţa comuni-
tăţilor respective. Ele apar mai des în apropierea liniei Dunării şi pe măsura intrării 
în spaţiul Banatului spre nord sunt reduse ca număr. Citam selectiv  libunar1748, 
Glogonj, Izbişte, Vârşeţ Banatska Palanka1749, Greoni, Pojejena, Moldova Veche, 
                                                 

1743 uciu 2000, p. 174. 
1744 Protase 2000, p. 253. 
1745 Inedit Muzeul din Vârseţ  
1746 uciu 2000, p. 177; Bakić 2012, p. 209. 
1747 Bakić 2012, p. 209. 
1748 Trifunović 1990, p. 101. 
1749 Dautova-Rusevljan 1990, p. 87–88. 
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Moldova Nouă, Iam1750. Aşezările constatate în acest areal sunt modeste cu un 
profund caracter rural, aparţinând unei populaţii sedentarizate. Asupra caracterului 
lor etnic este dificil a emite judecăţi de atribuire având în vedere faptul că nici una 
din aceste aşezări nu a fost cercetată în întregime, ci s-au întreprins doar mici 
sondaje care au condus la dezvelire unui număr de câteva comple e de locuinţe cu 
unele ane e sau chiar instalaţii meşteşugăreşti, cum ar fi cuptoarele de olărie, ceea 
ce dovedeşte o locuire stabilă a acelor comunităţi şi cu contacte regulate cu autorităţile 
romane. Se cuvin menţionate aici atelierele de olărie de la Vârşeţ (p. Crnvenka ), 
Dolovo, abuka, Pancevo, etc1751. eramica produsă de aceste ateliere este în 
majoritare de culoare cenuşie fină provenind de la vase de mari dimensiuni de 
provizii de tradiţie La T ne alături de ceramica cenuşie cu aspect zgrunţuros de 
tradiţie romană, ceramica de culoare ro ie semifin  etc. Înspre interiorul Banatului 
se constată prezenţa unor ateliere de olărie care fiinţează din secolul III – până în 
secolul următor. Cităm selectiv descoperirile de la Vârşeţ –Crnvenka1752, Arad –
Ceala, Timişoara Dragşina, Hodoni, Grădinari, etc.1753, cu o ceramică influenţată 
din epocile precedente care puteau asigura parţial nevoile comunităţilor locale. În 
acelaşi timp, trebuie analizate şi o serie de aşezări limitrofe de pe malul Dunării, de 
pildă de la Pojejena, Moldova Veche (p. Vlaski raj), Gornea care au un evident 
caracter roman local.  

În acest conte t, trebuie privită şi situaţia din apropierea fostei provincii 
Dacia, unde daco romanii îşi păstrează cultura materială cu aşezări, forme de 
locuire cu gropi de provizii, etc. Aici se constată încă prezenţa ceramicii lucrate cu 
mâna, de factură dacică. La aceasta populaţie se vor şi adăugat şi dacii liberi 
stabiliţi în arealul fostei provincii. Toate aceste comunităţi locuiesc în aşezări rurale 
sedentare, fie ele agrar păstoreşti, fie cu un caracter comple  având pe teritoriul lor 
anumite ateliere de olărie sau de altă natură1754. Urme slabe de fortificare ale unor 
aşezări au fost întâlnite la Sânnicolaul Mare, punctul eli te, poate şi la Foeni, dar 
în general, menţinerea aşezărilor deschise sugerează o siguranţă pentru locuitorii 
comunităţilor respective1755. 
                                                 

1750 Benea 1996, 272–278. 
1751 Grumeza 2016, p. 67–70, într-o prezentare succintă, autoarea încearcă să susţină întreaga 

ocupaţie a Banatului în antichitate (respectiv după abandonarea Daciei sub stăpânire sarmatică) ceea 
ce este evident eronat, întrucât în vestul teritoriului în discuţie se constată dese conflicte romane cu 
sarmaţii iazigi menţionate de izvoarele literare prin conflicte militare pe care romanii au încercat să –
le potolească cu ajutorul unor e pediţii militare. Pe de altă parte, în estul teritoriului în discuţie 
respectiv cu centrele militare de la Mehadia, Teregova Tibiscum, şi chiar aşezarea de la Grădinari 
aparţin provinciei Dacia Ripensis. 

1752 Nu intra în această discuţie cele două cuptoare din aşezarea de la Timişoara–Freidorf din 
primul nivel de locuire datat la sfârşitul secol II–III, care reprezintă evident o altă epocă. 

1753 Se conturează în mod clar două teritorii diferite de analiză, zona limitrofă din faţa Moesiei 
Prima şi cea de a doua redusă teritorial reprezentând zona de vest a provinciei Dacia Ripensis a ată 
pe culoarul Timiş Cerna cu un teritoriu relativ redus de-a lungul şi e tins până la aliniamentul 
Lederata Tibiscum. Vezi şi Grumeza 2016, p. 67–106. 

1754 Benea 1996, p. 185 cu terminologia respectivă. 
1755 Benea 1996, p. 185. 
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1743 uciu 2000, p. 174. 
1744 Protase 2000, p. 253. 
1745 Inedit Muzeul din Vârseţ  
1746 uciu 2000, p. 177; Bakić 2012, p. 209. 
1747 Bakić 2012, p. 209. 
1748 Trifunović 1990, p. 101. 
1749 Dautova-Rusevljan 1990, p. 87–88. 
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1750 Benea 1996, 272–278. 
1751 Grumeza 2016, p. 67–70, într-o prezentare succintă, autoarea încearcă să susţină întreaga 

ocupaţie a Banatului în antichitate (respectiv după abandonarea Daciei sub stăpânire sarmatică) ceea 
ce este evident eronat, întrucât în vestul teritoriului în discuţie se constată dese conflicte romane cu 
sarmaţii iazigi menţionate de izvoarele literare prin conflicte militare pe care romanii au încercat să –
le potolească cu ajutorul unor e pediţii militare. Pe de altă parte, în estul teritoriului în discuţie 
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1752 Nu intra în această discuţie cele două cuptoare din aşezarea de la Timişoara–Freidorf din 
primul nivel de locuire datat la sfârşitul secol II–III, care reprezintă evident o altă epocă. 

1753 Se conturează în mod clar două teritorii diferite de analiză, zona limitrofă din faţa Moesiei 
Prima şi cea de a doua redusă teritorial reprezentând zona de vest a provinciei Dacia Ripensis a ată 
pe culoarul Timiş Cerna cu un teritoriu relativ redus de-a lungul şi e tins până la aliniamentul 
Lederata Tibiscum. Vezi şi Grumeza 2016, p. 67–106. 

1754 Benea 1996, p. 185 cu terminologia respectivă. 
1755 Benea 1996, p. 185. 
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Un fenomen interesant îl reprezintă apariţia unor monede romane în inventarul 
câtorva morminte aparţinând unor necropole sarmatice aflate în bună măsură 
aproape de frontiera romană de-a lungul Dunării în jurul unor centre precum cele 
de la Pancevo (Vojlovica), Banatska Palanka, Banatski Despotovac, Vârşeţ etc.1756. 

Descoperirea de monede romane în inventarul unor morminte de inhumaţie 
considerate aprioric sarmatice credem că mai trebuie analizată. În majoritatea 
cazurilor, piesele apar în necropole apropiate de linia Dunării aflate direct sub control 
roman. De pildă, în cimitirul de la Pancevo (p. Vojlovica), Vârşeţ (Crnvenka şi 
Veliki Rit), Glogonj, Crnvena Crkva, Banatska Palanka, Banatski Despotovac, 
asenovo, tarcevo iszombor, larafalva). Inventarul putea aparţine c iar şi unor 

romani stabiliţi în barbaricum. 
Dar, tot atât de bine şi unor sarma i, poate în curs de romanizare şi care în 

mare parte au preluat ritualul roman, chiar cu menţinerea unor aspecte de ritual 
funerar tradiţional sarmatic. ub acest aspect se impune o mai mare atenţie şi 
rigoare de interpretare. În zona românească a Banatului de câmpie asemenea 
descoperiri provin de la âmpetru German, Vizejdia, ădăreni şi Beba Veche1757. 
Monedele descoperite aici evidenţiază două aspecte şi anume, sau inventarul 
numismatic databil în secolele II–III, poate sugera prezenţa unor piese tezaurizate 
aflate în posesie la anumite familii sau, prezenţa mai ales a unor piese din secolul 
IV, în morminte databile în această vreme ne obligă tocmai prin numărul lor mic 
din arealul unei întregi necropole să vedem aici un fenomen de acceptare a 
obolului lui Charon  ca ofrandă pentru defunct. 

ecolul III reprezintă o epocă în care se constată trecerea masivă la ritualul de 
inhumaţie de la cel de incineraţie, tocmai sub influenţa unor curente religioase din 
Imperiu. stfel, încât între mormintele menţionate puteau exista şi elemente etnice 
din alte comunităţi locale.  

Cantitatea mare de monedă prezentă în faţa provinciei Moesia Prima pe o 
întindere de cca. 50 de km, pentru ca înspre nord în interiorul Banatului sa apară cu 

                                                 
1756 Grumeza 2013, p. 107–126, consideră acest descoperiri o prezenţă sarmatică sedentarizată 

în apropierea Imperiului roman(?). În opinia noastră comunităţile rurale puteau fi şi de altă etnie, 
precum celto pannonice, daci liberi sau c iar romani stabiliţi din interese economice în afara 
Imperiului, lucru cunoscut şi în alte părţi ale frontierelor romane. Raţionamentul autoarei este profund 
eronat atunci când avansează ipoteza asupra ceramicii din barbaricum ul sarmat din anat întrucât 
aşezările în care apar astfel de ateliere nu prezintă elemente de atribuire unui mediu sarmatic cunoscut 
deocamdată doar prin necropole, iar aşezările în discuţie sunt cunoscute ca tipologie încă din 
deceniile anterioare în arealurile respective. Majoritatea tipologică a cuptoarelor de olărie au un 
perete median al camerei de foc, cunoscut tehnic încă din epoca La T ne. Caracteristica principală o 
reprezintă ceramica de uz cotidian (de dimensiuni medii şi mici) la care se adaugă cele de servire sub 
formă de boluri, castroane. Nu se poate nega apariţia dinspre nord sub impactul triburilor germanice a 
sarmaţilor care încearcă să pătrundă în sudul câmpiei dintre Tisa şi Dunăre şi implicit teritoriul 
Banatului, indiciu în acest sens sunt desele campanii ale lui Diocletianus şi Galerius în ultimul 
deceniu al secolului III şi primul deceniu al secolului IV, cu numeroasele apelative de Sarmaticus 
Maximus în acest sens. Pacificarea acestor triburi a continuat şi în timpul lui Constantinus I şi a 
urmaşilor săi din care menţionam doar pe cele din anul 322, 328 şi apoi 332. 

1757 Preluare după tabelul realizat de Grumeza 2013, p. 119–120. 
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o densitate tot mai mică pe măsură îndepărtării de linia frontierei romane denotă 
contacte economice temporare cu autorităţile romane, dar pot reflecta şi un statut 
politic diferit faţă de comunităţile respective.  

 

Situaţia este sensibil diferită în faţa provinciei Da ia i ensis, care se 
întinde între vărsarea râului Porečka Reka (Taliata) şi până la cea a râului Utus în 
Dunăre, adică corespunzător întinderii teritoriului fostei provincii Dacia. În acest 
sector se respectă în bună măsură acelaşi sistem de distribuire a fortificaţiilor pe 
malul de nord al Dunării1758. Dar, apare un lucru nou important observat corect – în 
opinia mea – de C. Băjenariu şi anume prezenţa unor fortificaţii de tip quadri
burgia pe Olt, apreciate eronat de literatura de specialitate ca fiind databile în 
secolele II–III, cum ar fi cele de la Rădăcineşti, Bivolari, Titeşti, Comalău1759. 
Primele trei dovedesc supravegherea căii de acces spre interiorul arcului carpatic, 
iar ultima Comalău, amplasată în sud-estul Transilvaniei avea acelaşi rost în acel 
sector. Această situaţie face pandant cu o alta, care se constată în sectorul de vest al 
Daciei Ripensis şi anume reamenajările castrelor de pe culoarul Timiş–Cerna de la 
Mehadia, Teregova, Tibiscum cu bune analogii în Moesia Prima, privind modul de 
organizare al soldaţilor limitantei cu locuinţele comunităţii alături ateliere de meşte-
şugăreşti corespunzătoare în castre (vezi descoperirile de Pontes, Diana etc.)1760.  

Pentru analiza de faţă mult mai importante ni se par însă refacerile întreprinse 
la unele castre de interior cum ar  Mehadia, Teregova, Tibiscum databile prin 
descoperiri monetare care sugerează folosirea lor concretă în secolul IV1761. Ca 
urmare, prezenţa unor garnizoane locale aparţinând populaţiei daco-romane rămasă 
pe loc trebuie privită ca un element de stabilitate militară, care marchează drumul 
spre interiorul fostei provincii Dacia, până la Porolissum1762. Aşezările vicane din 
apropierea acestor castre îşi continuă e istenţa prin locuirea în aceleaşi edificii 
poate doar reduse ca spaţiu anumite ateliere, precum cele de olărie, reducerea şi 
prelucrarea fierului, de prelucrarea sticlei etc. Acest lucru denotă folosirea în 
continuare a unor relaţii economice cu aşezările din jur dar şi cu Imperiu. 

Între aşezările rurale trebuie inclusă şi cea de la Grădinari din imediata 
apropierea a castrului de la Vărădia (p. Rovină)1763.  

ona colinară şi muntoasă a Banatului dependentă de Dacia Ripensis apare 
prin prisma descoperirilor arheologice de până acum – un teritoriu în care fortificaţiile 
romane îşi continuă e istenţă prin folosirea interiorului castrelor romane prin 
anumite amenajări proprii constatate mai ales la Mehadia şi Tibiscum, alături de 
                                                 

1758 Bondoc 2009, passim o înşiruirea a lor până la Sucidava. 
1759 Băjenariu 2010, nr. 79–81, 84, pl. 19. 
1760 Benea 2008 d, passim. 
1761 Benea 2008 d, passim, Benea 2013, 344.  
1762 Benea, Hica, 2004, passim. 
1763 Bozu 1990, p. 145–150. 
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Un fenomen interesant îl reprezintă apariţia unor monede romane în inventarul 
câtorva morminte aparţinând unor necropole sarmatice aflate în bună măsură 
aproape de frontiera romană de-a lungul Dunării în jurul unor centre precum cele 
de la Pancevo (Vojlovica), Banatska Palanka, Banatski Despotovac, Vârşeţ etc.1756. 

Descoperirea de monede romane în inventarul unor morminte de inhumaţie 
considerate aprioric sarmatice credem că mai trebuie analizată. În majoritatea 
cazurilor, piesele apar în necropole apropiate de linia Dunării aflate direct sub control 
roman. De pildă, în cimitirul de la Pancevo (p. Vojlovica), Vârşeţ (Crnvenka şi 
Veliki Rit), Glogonj, Crnvena Crkva, Banatska Palanka, Banatski Despotovac, 
asenovo, tarcevo iszombor, larafalva). Inventarul putea aparţine c iar şi unor 

romani stabiliţi în barbaricum. 
Dar, tot atât de bine şi unor sarma i, poate în curs de romanizare şi care în 

mare parte au preluat ritualul roman, chiar cu menţinerea unor aspecte de ritual 
funerar tradiţional sarmatic. ub acest aspect se impune o mai mare atenţie şi 
rigoare de interpretare. În zona românească a Banatului de câmpie asemenea 
descoperiri provin de la âmpetru German, Vizejdia, ădăreni şi Beba Veche1757. 
Monedele descoperite aici evidenţiază două aspecte şi anume, sau inventarul 
numismatic databil în secolele II–III, poate sugera prezenţa unor piese tezaurizate 
aflate în posesie la anumite familii sau, prezenţa mai ales a unor piese din secolul 
IV, în morminte databile în această vreme ne obligă tocmai prin numărul lor mic 
din arealul unei întregi necropole să vedem aici un fenomen de acceptare a 
obolului lui Charon  ca ofrandă pentru defunct. 

ecolul III reprezintă o epocă în care se constată trecerea masivă la ritualul de 
inhumaţie de la cel de incineraţie, tocmai sub influenţa unor curente religioase din 
Imperiu. stfel, încât între mormintele menţionate puteau exista şi elemente etnice 
din alte comunităţi locale.  

Cantitatea mare de monedă prezentă în faţa provinciei Moesia Prima pe o 
întindere de cca. 50 de km, pentru ca înspre nord în interiorul Banatului sa apară cu 

                                                 
1756 Grumeza 2013, p. 107–126, consideră acest descoperiri o prezenţă sarmatică sedentarizată 

în apropierea Imperiului roman(?). În opinia noastră comunităţile rurale puteau fi şi de altă etnie, 
precum celto pannonice, daci liberi sau c iar romani stabiliţi din interese economice în afara 
Imperiului, lucru cunoscut şi în alte părţi ale frontierelor romane. Raţionamentul autoarei este profund 
eronat atunci când avansează ipoteza asupra ceramicii din barbaricum ul sarmat din anat întrucât 
aşezările în care apar astfel de ateliere nu prezintă elemente de atribuire unui mediu sarmatic cunoscut 
deocamdată doar prin necropole, iar aşezările în discuţie sunt cunoscute ca tipologie încă din 
deceniile anterioare în arealurile respective. Majoritatea tipologică a cuptoarelor de olărie au un 
perete median al camerei de foc, cunoscut tehnic încă din epoca La T ne. Caracteristica principală o 
reprezintă ceramica de uz cotidian (de dimensiuni medii şi mici) la care se adaugă cele de servire sub 
formă de boluri, castroane. Nu se poate nega apariţia dinspre nord sub impactul triburilor germanice a 
sarmaţilor care încearcă să pătrundă în sudul câmpiei dintre Tisa şi Dunăre şi implicit teritoriul 
Banatului, indiciu în acest sens sunt desele campanii ale lui Diocletianus şi Galerius în ultimul 
deceniu al secolului III şi primul deceniu al secolului IV, cu numeroasele apelative de Sarmaticus 
Maximus în acest sens. Pacificarea acestor triburi a continuat şi în timpul lui Constantinus I şi a 
urmaşilor săi din care menţionam doar pe cele din anul 322, 328 şi apoi 332. 

1757 Preluare după tabelul realizat de Grumeza 2013, p. 119–120. 
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o densitate tot mai mică pe măsură îndepărtării de linia frontierei romane denotă 
contacte economice temporare cu autorităţile romane, dar pot reflecta şi un statut 
politic diferit faţă de comunităţile respective.  

 

Situaţia este sensibil diferită în faţa provinciei Da ia i ensis, care se 
întinde între vărsarea râului Porečka Reka (Taliata) şi până la cea a râului Utus în 
Dunăre, adică corespunzător întinderii teritoriului fostei provincii Dacia. În acest 
sector se respectă în bună măsură acelaşi sistem de distribuire a fortificaţiilor pe 
malul de nord al Dunării1758. Dar, apare un lucru nou important observat corect – în 
opinia mea – de C. Băjenariu şi anume prezenţa unor fortificaţii de tip quadri
burgia pe Olt, apreciate eronat de literatura de specialitate ca fiind databile în 
secolele II–III, cum ar fi cele de la Rădăcineşti, Bivolari, Titeşti, Comalău1759. 
Primele trei dovedesc supravegherea căii de acces spre interiorul arcului carpatic, 
iar ultima Comalău, amplasată în sud-estul Transilvaniei avea acelaşi rost în acel 
sector. Această situaţie face pandant cu o alta, care se constată în sectorul de vest al 
Daciei Ripensis şi anume reamenajările castrelor de pe culoarul Timiş–Cerna de la 
Mehadia, Teregova, Tibiscum cu bune analogii în Moesia Prima, privind modul de 
organizare al soldaţilor limitantei cu locuinţele comunităţii alături ateliere de meşte-
şugăreşti corespunzătoare în castre (vezi descoperirile de Pontes, Diana etc.)1760.  

Pentru analiza de faţă mult mai importante ni se par însă refacerile întreprinse 
la unele castre de interior cum ar  Mehadia, Teregova, Tibiscum databile prin 
descoperiri monetare care sugerează folosirea lor concretă în secolul IV1761. Ca 
urmare, prezenţa unor garnizoane locale aparţinând populaţiei daco-romane rămasă 
pe loc trebuie privită ca un element de stabilitate militară, care marchează drumul 
spre interiorul fostei provincii Dacia, până la Porolissum1762. Aşezările vicane din 
apropierea acestor castre îşi continuă e istenţa prin locuirea în aceleaşi edificii 
poate doar reduse ca spaţiu anumite ateliere, precum cele de olărie, reducerea şi 
prelucrarea fierului, de prelucrarea sticlei etc. Acest lucru denotă folosirea în 
continuare a unor relaţii economice cu aşezările din jur dar şi cu Imperiu. 

Între aşezările rurale trebuie inclusă şi cea de la Grădinari din imediata 
apropierea a castrului de la Vărădia (p. Rovină)1763.  

ona colinară şi muntoasă a Banatului dependentă de Dacia Ripensis apare 
prin prisma descoperirilor arheologice de până acum – un teritoriu în care fortificaţiile 
romane îşi continuă e istenţă prin folosirea interiorului castrelor romane prin 
anumite amenajări proprii constatate mai ales la Mehadia şi Tibiscum, alături de 
                                                 

1758 Bondoc 2009, passim o înşiruirea a lor până la Sucidava. 
1759 Băjenariu 2010, nr. 79–81, 84, pl. 19. 
1760 Benea 2008 d, passim. 
1761 Benea 2008 d, passim, Benea 2013, 344.  
1762 Benea, Hica, 2004, passim. 
1763 Bozu 1990, p. 145–150. 
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aşezările limitrofe vicane. De aici o oarecare stabilitate a aşezărilor şi teritoriului în 
general. Ne referim îndeosebi la numărul mare de centre de reducere a minerului de 
fier constatate pentru această perioadă. emnificative sunt în acest sens nu numai 
prezenţa izolată a monedelor romane în cursul secolului IV, chiar dacă în partea de 
est a Banatului numărul tezaurelor este mai redus.Citam selectiv descoperirile de 
Dierna şi Tibiscum).  

Într-un cuvânt, controlul roman pe teritoriul fostei provincii romane Dacia 
era mai riguros şi denotă o organizare care se menţine în vechile structuri romane 
de existenţă, fie ele militare, fie civile.  

Câteva conclu ii preliminare decurg din analiza de faţă şi anume încercarea 
permanentă a Imperiului Roman de a menţine un control politic şi militar direct 
asupra teritoriului nord-dunărean devenit evident din momentul în care Imperiul îşi 
fixează noua capitala la Constantinopol în sudul peninsulei Balcanice. Refacerile 
constatate pe teritoriul fostei Dacii, podul de la ucidava şi Oescus etc., sunt doar 
aspecte palpabile în acest moment, dar obligă la o reevaluarea asupra spaţiului în 
discuţie. Banatul aflat în preajma Dunării a fost direct implicat în acest proces. 

Întreaga dinastie inaugurată de Constantinus I a luptat să menţină contactul 
cu populaţia sedentară prin menţinerea monedei ca element de schimb, ceea şi 
explică afluxul mare al acesteia la mijlocul secolului IV, în vremea lui Constantius II. 
După dispariţia si a lui Iulian postata informaţiile literare sunt mult mai slab 
menţionate despre acest teritoriul în anul 365 o alianţa sarmato- uadă a atacat 
Imperiul, urmată de o alta, în anul 378 după dezastrul de la drianopole fiind respinşi 
cu mare greutate de către Theodosius I. Cu rare excepţii, Banatul nu mai apare 
amintit în documentele vremii până la invazia hunilor.  

NTRE NISM I CRE TINISM. REA IT I S IRIT A E  
N S D- EST  DACIEI N E CA R MAN  T R IE 

Introducere. ecolul al III-lea marchează în evoluţia Imperiului Roman o 
dezvoltare pe toate planurile, dar mai ales sub aspectul relaţiilor interumane 
facilitate de posibilităţile de comunicare din interiorul Imperiului Roman1764. Ca 
atare, în provinciile periferice al Imperiului – cum a fost şi Dacia au ajuns pe 
diferite căi, cu ajutorul militarilor trimişi în Orient sau prin negustori ori persoane 
particulare, cultele orientale de origini diferite din spaţiul oriental şi chiar din afara 
sa (Mithras). 

Între acestea, se numără şi adepţi ai religiei creştine ajunşi în Dacia, provincie 
care în acest context a avut o situaţie aparte tocmai prin faptul că a fost abandonată 
de administraţia romană în vremea lui urelian, chiar înainte de instaurarea 
Dominatului. Urmărirea evoluţiei manifestărilor cu caracter creştin în acest areal 

                                                 
1764 Între ultimele studii de sinteză privind această problemă vezi şi Benea 2013 c, p. 271–302; 

Benea 2016 (sub tipar). 
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alături de e istenţa cultelor tradiţionale romane şi mai ales în sud-vestul Daciei nu 
s-ar putea face fără o încercare de înţelegere a prezenţei acestui fenomen în deceniile 
premergătoare, mergând până chiar în secolul al II-lea1765. 

anatu  anti  ca unitate deplină geografică a fost un teritoriu doar parţial sub 
ocupaţia romană, până pe linia defensivă ederata–Tibiscum – restul teritoriului 
aflându-se sub o supraveghere atentă ca terra deserta până în vremea lui Commodus, 
când se va permite stabilirea aici, a unor seminţii barbare în câmpia joasă a 
Banatului. În câteva fortificaţii romane, precum cele de la Mi ia, staţionau efective 
militare de origine din Orient cum ar fi – co ors  lavia Commagenorum, numerus 
Maurorum Miciensium şi Ti is u  – numerus Palm renorum Tibiscensium  numerus 
Maurorum Tibiscensium sau Dierna unde epigrafic sunt documentaţi orientali 
civili. De-a lungul căilor principale de acces spre Dacia, comunităţile locale au 
ajuns în contact cu indivizi militari sau civili veniţi sau reveniţi din Orient1766.  

Cercetările arheologice au scos la iveală piese care oferă indicii pentru 
studierea mărturiilor cu caracter creştin în strânsă dependenţă cu descoperirile din 
restul Daciei sau din alte provincii. În acest sens, analiza noastră îşi propune să 
atragă atenţia doar asupra unor forme de manifestare creştină încă din timpul 
e istenţei provinciei spre secolele următoare abandonării acesteia de către romani. 
Ca atare, în cazul mărturiilor creştine timpurii, discu ia se va baza, în principal, 
doar pe anumite piese care pot fi atribuite acestei religii fără a putea documenta în 
vreun fel, e istenta vreunui lăcaş de cult creştin public; cultul care se desfăşura 
probabil într-un cadru privat familial, aşa cum se constată în epoca romană târzie1767. 

Pătrunderea cultului creştin, ca religie în Dacia, a fost presupusă şi acceptată 
de literatura de specialitate românească şi parţial cea străină pentru secolul III, ca 
dată generală, fără prea multe alte precizări. Cercetările arheologice efectuate în 
anumite centre din sud-vestul Daciei aduc elemente noi în acest sens1768. Nu vom 
discuta decât acele piese care se pot atribui în mod cert cultului creştin. 

Retragerea administraţiei romane din Dacia în timpul lui Aurelian marchează 
o ruptură în istoria politică a teritoriului prin aceea că administraţia romană va 
ocupa, în opinia unor specialişti, doar un teritoriu limitrof liniei malului stâng al 
Dunării1769 sau dimpotrivă, întregul areal de sud-vest al Daciei a fost ocupat şi 
controlat de către romani –în opinia altor cercetători, opinie pe care o împărtăşim şi 
noi1770. În atare situaţie, au apărut schimbări în structura politică economică a 
teritoriului în discuţie, care marchează, într-un fel, o oarecare ruralizare a comunităţilor 
locale, menţinerea însă în mod constant până la mijlocul secolului IV (timpul lui 
Constantius II) a unei economii monetare bazată pe monedă romană. 

Formele de manifestare a religiei creştine (prin artefacte, lăcaşuri de cult) nu 
apar e plozive la începutul secolului al IV-lea, precum în provinciile sud-dunărene. 

                                                 
1765 Benea 2013 c, p. 271. 
1766 Benea 2013 c, p. 271–272. 
1767 Benea 2013 c, p. 272. 
1768 Ele sunt cunoscute în bună măsură şi au fost deja publicate cu diferite ocazii. 
1769 Protase, 2001, p. 259–267. 
1770 Benea 1996, cap. introductiv. 
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aşezările limitrofe vicane. De aici o oarecare stabilitate a aşezărilor şi teritoriului în 
general. Ne referim îndeosebi la numărul mare de centre de reducere a minerului de 
fier constatate pentru această perioadă. emnificative sunt în acest sens nu numai 
prezenţa izolată a monedelor romane în cursul secolului IV, chiar dacă în partea de 
est a Banatului numărul tezaurelor este mai redus.Citam selectiv descoperirile de 
Dierna şi Tibiscum).  

Într-un cuvânt, controlul roman pe teritoriul fostei provincii romane Dacia 
era mai riguros şi denotă o organizare care se menţine în vechile structuri romane 
de existenţă, fie ele militare, fie civile.  

Câteva conclu ii preliminare decurg din analiza de faţă şi anume încercarea 
permanentă a Imperiului Roman de a menţine un control politic şi militar direct 
asupra teritoriului nord-dunărean devenit evident din momentul în care Imperiul îşi 
fixează noua capitala la Constantinopol în sudul peninsulei Balcanice. Refacerile 
constatate pe teritoriul fostei Dacii, podul de la ucidava şi Oescus etc., sunt doar 
aspecte palpabile în acest moment, dar obligă la o reevaluarea asupra spaţiului în 
discuţie. Banatul aflat în preajma Dunării a fost direct implicat în acest proces. 

Întreaga dinastie inaugurată de Constantinus I a luptat să menţină contactul 
cu populaţia sedentară prin menţinerea monedei ca element de schimb, ceea şi 
explică afluxul mare al acesteia la mijlocul secolului IV, în vremea lui Constantius II. 
După dispariţia si a lui Iulian postata informaţiile literare sunt mult mai slab 
menţionate despre acest teritoriul în anul 365 o alianţa sarmato- uadă a atacat 
Imperiul, urmată de o alta, în anul 378 după dezastrul de la drianopole fiind respinşi 
cu mare greutate de către Theodosius I. Cu rare excepţii, Banatul nu mai apare 
amintit în documentele vremii până la invazia hunilor.  

NTRE NISM I CRE TINISM. REA IT I S IRIT A E  
N S D- EST  DACIEI N E CA R MAN  T R IE 

Introducere. ecolul al III-lea marchează în evoluţia Imperiului Roman o 
dezvoltare pe toate planurile, dar mai ales sub aspectul relaţiilor interumane 
facilitate de posibilităţile de comunicare din interiorul Imperiului Roman1764. Ca 
atare, în provinciile periferice al Imperiului – cum a fost şi Dacia au ajuns pe 
diferite căi, cu ajutorul militarilor trimişi în Orient sau prin negustori ori persoane 
particulare, cultele orientale de origini diferite din spaţiul oriental şi chiar din afara 
sa (Mithras). 

Între acestea, se numără şi adepţi ai religiei creştine ajunşi în Dacia, provincie 
care în acest context a avut o situaţie aparte tocmai prin faptul că a fost abandonată 
de administraţia romană în vremea lui urelian, chiar înainte de instaurarea 
Dominatului. Urmărirea evoluţiei manifestărilor cu caracter creştin în acest areal 

                                                 
1764 Între ultimele studii de sinteză privind această problemă vezi şi Benea 2013 c, p. 271–302; 

Benea 2016 (sub tipar). 
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alături de e istenţa cultelor tradiţionale romane şi mai ales în sud-vestul Daciei nu 
s-ar putea face fără o încercare de înţelegere a prezenţei acestui fenomen în deceniile 
premergătoare, mergând până chiar în secolul al II-lea1765. 

anatu  anti  ca unitate deplină geografică a fost un teritoriu doar parţial sub 
ocupaţia romană, până pe linia defensivă ederata–Tibiscum – restul teritoriului 
aflându-se sub o supraveghere atentă ca terra deserta până în vremea lui Commodus, 
când se va permite stabilirea aici, a unor seminţii barbare în câmpia joasă a 
Banatului. În câteva fortificaţii romane, precum cele de la Mi ia, staţionau efective 
militare de origine din Orient cum ar fi – co ors  lavia Commagenorum, numerus 
Maurorum Miciensium şi Ti is u  – numerus Palm renorum Tibiscensium  numerus 
Maurorum Tibiscensium sau Dierna unde epigrafic sunt documentaţi orientali 
civili. De-a lungul căilor principale de acces spre Dacia, comunităţile locale au 
ajuns în contact cu indivizi militari sau civili veniţi sau reveniţi din Orient1766.  

Cercetările arheologice au scos la iveală piese care oferă indicii pentru 
studierea mărturiilor cu caracter creştin în strânsă dependenţă cu descoperirile din 
restul Daciei sau din alte provincii. În acest sens, analiza noastră îşi propune să 
atragă atenţia doar asupra unor forme de manifestare creştină încă din timpul 
e istenţei provinciei spre secolele următoare abandonării acesteia de către romani. 
Ca atare, în cazul mărturiilor creştine timpurii, discu ia se va baza, în principal, 
doar pe anumite piese care pot fi atribuite acestei religii fără a putea documenta în 
vreun fel, e istenta vreunui lăcaş de cult creştin public; cultul care se desfăşura 
probabil într-un cadru privat familial, aşa cum se constată în epoca romană târzie1767. 

Pătrunderea cultului creştin, ca religie în Dacia, a fost presupusă şi acceptată 
de literatura de specialitate românească şi parţial cea străină pentru secolul III, ca 
dată generală, fără prea multe alte precizări. Cercetările arheologice efectuate în 
anumite centre din sud-vestul Daciei aduc elemente noi în acest sens1768. Nu vom 
discuta decât acele piese care se pot atribui în mod cert cultului creştin. 

Retragerea administraţiei romane din Dacia în timpul lui Aurelian marchează 
o ruptură în istoria politică a teritoriului prin aceea că administraţia romană va 
ocupa, în opinia unor specialişti, doar un teritoriu limitrof liniei malului stâng al 
Dunării1769 sau dimpotrivă, întregul areal de sud-vest al Daciei a fost ocupat şi 
controlat de către romani –în opinia altor cercetători, opinie pe care o împărtăşim şi 
noi1770. În atare situaţie, au apărut schimbări în structura politică economică a 
teritoriului în discuţie, care marchează, într-un fel, o oarecare ruralizare a comunităţilor 
locale, menţinerea însă în mod constant până la mijlocul secolului IV (timpul lui 
Constantius II) a unei economii monetare bazată pe monedă romană. 

Formele de manifestare a religiei creştine (prin artefacte, lăcaşuri de cult) nu 
apar e plozive la începutul secolului al IV-lea, precum în provinciile sud-dunărene. 

                                                 
1765 Benea 2013 c, p. 271. 
1766 Benea 2013 c, p. 271–272. 
1767 Benea 2013 c, p. 272. 
1768 Ele sunt cunoscute în bună măsură şi au fost deja publicate cu diferite ocazii. 
1769 Protase, 2001, p. 259–267. 
1770 Benea 1996, cap. introductiv. 
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Un lucru este clar  ele există şi mai ales dovedesc coexistenţa lor cu unele 
manifestări ale cultelor tradiţionale romane, ceea ce în ultima instanţă demonstrează 
specificitatea prezenţei religiei creştine în nordul Dunării.  

În continuare, însă se constată prezenţa unor culte tradi ionale (documentate 
prin anumite piese de cult statuete, reliefuri votive etc.) n interiorul fortifica iilor 
romane şi nu în mediul civil din preajma acestora, ceea ce conduce la ideea că 
asemenea manifestări cu caracter de cult au un caracter limitat la nivelul unităţii 
staţionate în fortificaţia respectivă. 

Într-o comunicare recentă, N. ugravu atrăgea atenţia asupra faptului că 
autorii antici din epoca târzie ( urelius Victor, Eutropius, Rufus Festus etc.) 
foloseau pentru a face referire la cultele tradiţionale, mai ales expresii ce desemnau 
personificările abstracte precum  Deus, ortuna, fatum, numen etc., nemaifăcându-se 
nici o menţiune despre unele divinităţi recunoscute, ceea ce ar reflectă o oarecare 
neutralitate de exprimare religioasă a autorilor respectivi1771. 

În acest context, manifestările spirituale de la sfârşitul secolului al III-lea şi în 
continuare, în secolul IV, au o conotaţie aparte, determinate în principal de 
reducerea numerică a formelor de reprezentare ale unor religii romane ori orientale, 
observate în anumite aşezări sau edificii de cult antice. Pe lângă aceste forme, se 
conturează prezenţa în zona fortificaţiilor romane târzii, a unor piese cu caracter 
clar creştin (de pildă, opaiţe), alături de primele edificii de cult dispuse în clădiri 
antice cu caracter laic sau nu. ceasta evoluţie argumentează întărirea elementelor 
creştine în spaţiul nord-dunărean, ca efect parţial al persecuţiilor declanşate de 
către Diocletianus în Imperiu Roman, dar mai ales a măsurilor legislative introduse 
ulterior de dinastia constantiniană pentru protejarea noii religii, chiar şi în spaţiul 
aflat la limita Imperiului. 

Informaţia documentară de care dispunem a fost grupată pe mai multe 
segmente cronologice şi tematice (notate simbolic de la -D). 

M NIFE T RI TIMPURII CU C R CTER CREŞTIN  
ÎN UD-VE TUL D CIEI ROM NE 

Noua religie creştină a ajuns în Dacia fie prin o serie de adepţi de origine 
orientală, fie prin militari reveniţi din Orient, ca persoane izolate şi mai puţin 
probabil în comunităţi, să fi fost într-un fel observaţi şi supravegheaţi din anumite 
motive subiective de către autorităţile romane. cest lucru a făcut însă ca formele 
de manifestare ale acestei religii să fie prin reprezentări discrete, marcări cu cruci 
incizate în pasta crudă sau arsă a unor vase, amulete cu semne secrete, precum  
corabie în vânt, reprezentări de delfin, de peşti etc., care reprezentau modalităţi de 
recunoaştere a creştinilor între ei. 

În analiza de faţă, am inclus doar trei categorii de piese descoperite în sud-
vestul provinciei Dacia, care oferă o bază documentară în atribuirea lor, religiei 
creştine  opai e romane decorate cu motive ce pot fi atribuite creştinilor; plăcu e cu 
                                                 

1771 ugravu 2013 (manuscris). 
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caracter funerar din aur cu inscripţie  fragmente ceramice cu însemne ale Crucii 
executate în pasta crudă ori după ardere. Aceste piese se datează în timpul secolelor 
II–III. Ele fac parte din categoria de piese cu importanţă minoră, cu folosinţă 
privată de către persoane ce locuiau în cadrul unor comunităţi militare sau civile. 

. O aiţe ro ane u osi i itate de atri uire re i iei reştine  
a. Tibiscum1772. O aiţu  este confecţionat dintr-o pastă fină, de culoare 

cărămizie, cu degresant în compoziţie. Lampa prezintă urme de angobă de culoare 
roşie pe toată suprafaţa, care actualmente se mai păstrează pe anumite porţiuni1773. 

 parte din disc este distrusă (Dimensiuni  lungime  7 cm  diametru  5,8 cm  I  2,6 cm) 
(fig. 72 a, b).  

escriere  opaiţ plat cu corpul rotund ciocul tras în afară, toarta lamelară cu o 
incizie centrală, bordura simplă a fost decorată cu anumite incizii sub formă de 
puncte şi linii oblice, care organizează un câmp ornamental în triunghiuri în care 
erau dispuse alternativ câte trei puncte, urmate în altă casetă de o cruce incizată. În 
această suită de triunghiuri apar dispuse alternativ cruci incizate şi câte trei puncte 
dispuse astfel  triunghiurile având în interior reprezentat simbolul ru ii sunt 
dispuse în afară, spre marginea bordurii, iar în triunghiurile dinspre disc apar 
dispuse cele trei puncte într-o ordine clară primul punct sus, iar alte două la bază. 
udecând după dimensiunile triunghiurilor şi forma opaiţului elementele de decor 

se repetau de 12 ori, din care 7 se pare, în partea stângă spre privitor (din păcate 
aici piesa este ruptă), iar după toarta lamelară, în partea dreaptă, apar încă alte  
5 grupuri de câte două triunghiuri. Decorul incizat a fost executat înainte de ardere. 
Bordura este delimitată de discul uşor adâncit printr-o nervură concentrică incizată. 
Discul era ornamentat cu o rozetă, decorul fiind realizat în tipar, după cum afirmam 
mai sus. El era format dintr-o rozetă cu 13 petale, din care se păstrează doar 12, 
una pare a fi distrusă de o fisură a piesei încă din antichitate.  

Pe fundul bazinului opaiţului delimitat printr-o bordură reliefată rotundă, în 
poziţie centrală apare reprezentat incizată o ru e, în pasta crudă, înainte de ardere.  

Tipologic opaiţul se încadrează în categoria opaiţelor cu corpul rotund, plat, 
disc circular, toartă lamelară şi cu ciocul tras în afară1774. Asemenea lămpi se datează în 

                                                 
1772 Cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în zona de vest a castrului mare de la 

Tibiscum, în secţiunea  II 1996 la adâncimea de 1,25–1,50 m a fost descoperit un opaiţ din lut. 
ecţiunea respectivă a fost trasată pe direcţia nord-sud în zona aflată imediat la vest de principia 

castrului, prilej cu care a fost identificată via decumana a castrului şi o mică porţiune din prima 
baracă de lemn dispusă la nord de comandament. Din întreaga baracă a fost descoperită doar o 
porţiune limitată în lungime de 2,75 m. Edificiul era ridicat din bârne de lemn, cu pereţii neteziţi cu 
chirpici şi acoperit cu ţigle. În interiorul barăcii, în stratul de dărâmătură a fost descoperit între alte 
materiale ceramice şi o aiţu  ce formează obiectul lucrării de faţă. Nivelul de locuire aparţine 
castrului mare, şi este databil între a doua jumătate a secolului II (respectiv post uem anul 165) şi 
începutul secolului III (domnia lui eptimius everus). Insistăm asupra acestei descoperirii întrucât ea 
reprezintă în acest moment, piesă creştină cu datarea cea mai timpurie din provincia acia, din a 
doua jumătate a secolului II (Benea 2013, p. 271–302). 

1773 Benea 2009, p. 53–64. 
1774 Benea 1990, p. 142–143. 
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Un lucru este clar  ele există şi mai ales dovedesc coexistenţa lor cu unele 
manifestări ale cultelor tradiţionale romane, ceea ce în ultima instanţă demonstrează 
specificitatea prezenţei religiei creştine în nordul Dunării.  
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staţionate în fortificaţia respectivă. 

Într-o comunicare recentă, N. ugravu atrăgea atenţia asupra faptului că 
autorii antici din epoca târzie ( urelius Victor, Eutropius, Rufus Festus etc.) 
foloseau pentru a face referire la cultele tradiţionale, mai ales expresii ce desemnau 
personificările abstracte precum  Deus, ortuna, fatum, numen etc., nemaifăcându-se 
nici o menţiune despre unele divinităţi recunoscute, ceea ce ar reflectă o oarecare 
neutralitate de exprimare religioasă a autorilor respectivi1771. 

În acest context, manifestările spirituale de la sfârşitul secolului al III-lea şi în 
continuare, în secolul IV, au o conotaţie aparte, determinate în principal de 
reducerea numerică a formelor de reprezentare ale unor religii romane ori orientale, 
observate în anumite aşezări sau edificii de cult antice. Pe lângă aceste forme, se 
conturează prezenţa în zona fortificaţiilor romane târzii, a unor piese cu caracter 
clar creştin (de pildă, opaiţe), alături de primele edificii de cult dispuse în clădiri 
antice cu caracter laic sau nu. ceasta evoluţie argumentează întărirea elementelor 
creştine în spaţiul nord-dunărean, ca efect parţial al persecuţiilor declanşate de 
către Diocletianus în Imperiu Roman, dar mai ales a măsurilor legislative introduse 
ulterior de dinastia constantiniană pentru protejarea noii religii, chiar şi în spaţiul 
aflat la limita Imperiului. 

Informaţia documentară de care dispunem a fost grupată pe mai multe 
segmente cronologice şi tematice (notate simbolic de la -D). 
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Noua religie creştină a ajuns în Dacia fie prin o serie de adepţi de origine 
orientală, fie prin militari reveniţi din Orient, ca persoane izolate şi mai puţin 
probabil în comunităţi, să fi fost într-un fel observaţi şi supravegheaţi din anumite 
motive subiective de către autorităţile romane. cest lucru a făcut însă ca formele 
de manifestare ale acestei religii să fie prin reprezentări discrete, marcări cu cruci 
incizate în pasta crudă sau arsă a unor vase, amulete cu semne secrete, precum  
corabie în vânt, reprezentări de delfin, de peşti etc., care reprezentau modalităţi de 
recunoaştere a creştinilor între ei. 

În analiza de faţă, am inclus doar trei categorii de piese descoperite în sud-
vestul provinciei Dacia, care oferă o bază documentară în atribuirea lor, religiei 
creştine  opai e romane decorate cu motive ce pot fi atribuite creştinilor; plăcu e cu 
                                                 

1771 ugravu 2013 (manuscris). 
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caracter funerar din aur cu inscripţie  fragmente ceramice cu însemne ale Crucii 
executate în pasta crudă ori după ardere. Aceste piese se datează în timpul secolelor 
II–III. Ele fac parte din categoria de piese cu importanţă minoră, cu folosinţă 
privată de către persoane ce locuiau în cadrul unor comunităţi militare sau civile. 

. O aiţe ro ane u osi i itate de atri uire re i iei reştine  
a. Tibiscum1772. O aiţu  este confecţionat dintr-o pastă fină, de culoare 

cărămizie, cu degresant în compoziţie. Lampa prezintă urme de angobă de culoare 
roşie pe toată suprafaţa, care actualmente se mai păstrează pe anumite porţiuni1773. 

 parte din disc este distrusă (Dimensiuni  lungime  7 cm  diametru  5,8 cm  I  2,6 cm) 
(fig. 72 a, b).  

escriere  opaiţ plat cu corpul rotund ciocul tras în afară, toarta lamelară cu o 
incizie centrală, bordura simplă a fost decorată cu anumite incizii sub formă de 
puncte şi linii oblice, care organizează un câmp ornamental în triunghiuri în care 
erau dispuse alternativ câte trei puncte, urmate în altă casetă de o cruce incizată. În 
această suită de triunghiuri apar dispuse alternativ cruci incizate şi câte trei puncte 
dispuse astfel  triunghiurile având în interior reprezentat simbolul ru ii sunt 
dispuse în afară, spre marginea bordurii, iar în triunghiurile dinspre disc apar 
dispuse cele trei puncte într-o ordine clară primul punct sus, iar alte două la bază. 
udecând după dimensiunile triunghiurilor şi forma opaiţului elementele de decor 

se repetau de 12 ori, din care 7 se pare, în partea stângă spre privitor (din păcate 
aici piesa este ruptă), iar după toarta lamelară, în partea dreaptă, apar încă alte  
5 grupuri de câte două triunghiuri. Decorul incizat a fost executat înainte de ardere. 
Bordura este delimitată de discul uşor adâncit printr-o nervură concentrică incizată. 
Discul era ornamentat cu o rozetă, decorul fiind realizat în tipar, după cum afirmam 
mai sus. El era format dintr-o rozetă cu 13 petale, din care se păstrează doar 12, 
una pare a fi distrusă de o fisură a piesei încă din antichitate.  

Pe fundul bazinului opaiţului delimitat printr-o bordură reliefată rotundă, în 
poziţie centrală apare reprezentat incizată o ru e, în pasta crudă, înainte de ardere.  

Tipologic opaiţul se încadrează în categoria opaiţelor cu corpul rotund, plat, 
disc circular, toartă lamelară şi cu ciocul tras în afară1774. Asemenea lămpi se datează în 

                                                 
1772 Cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în zona de vest a castrului mare de la 

Tibiscum, în secţiunea  II 1996 la adâncimea de 1,25–1,50 m a fost descoperit un opaiţ din lut. 
ecţiunea respectivă a fost trasată pe direcţia nord-sud în zona aflată imediat la vest de principia 

castrului, prilej cu care a fost identificată via decumana a castrului şi o mică porţiune din prima 
baracă de lemn dispusă la nord de comandament. Din întreaga baracă a fost descoperită doar o 
porţiune limitată în lungime de 2,75 m. Edificiul era ridicat din bârne de lemn, cu pereţii neteziţi cu 
chirpici şi acoperit cu ţigle. În interiorul barăcii, în stratul de dărâmătură a fost descoperit între alte 
materiale ceramice şi o aiţu  ce formează obiectul lucrării de faţă. Nivelul de locuire aparţine 
castrului mare, şi este databil între a doua jumătate a secolului II (respectiv post uem anul 165) şi 
începutul secolului III (domnia lui eptimius everus). Insistăm asupra acestei descoperirii întrucât ea 
reprezintă în acest moment, piesă creştină cu datarea cea mai timpurie din provincia acia, din a 
doua jumătate a secolului II (Benea 2013, p. 271–302). 

1773 Benea 2009, p. 53–64. 
1774 Benea 1990, p. 142–143. 
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cadrul larg al secolelor II–III. Pe baza contextului stratigrafic la Tibiscum, în care a 
fost descoperit opaiţul, piesa se datează între a doua jumătate a secolului II şi 
sfârşitul secolului. 

Triunghiul cu baza fixată pe exteriorul marginii lămpii este astfel realizat 
încât să reprezinte un triunghi echilateral. Prin aceasta, triunghiul reflectă de fapt, 
cifra 31775. imbolistica triunghiului se suprapune cu aceea a numărului trei1776. 
Reprezentarea în interiorul triunghiului a semnului crucii semnifică caracterul 
creştin al piesei şi implicit reprezentarea fintei Treimi. 

În schimb, triunghiurile cu baza spre bordura opaiţului apar uşor deformate, 
reprezentând reflectarea celor dintâi şi n acest ca  cele trei puncte au aceeaşi 
semnificaţie, f nta Treime Creştină (un singur Dumnezeu întrupat în trei persoane 
ce nu se deosebesc între ele  Tatăl, Logosul, fântul Duh)1777. imbolul fintei Treimi 
creştine este reprezentat de triunghiul echilateral. 

e conturează astfel ideea, că elementele de decor incizate au fost făcute de 
un cunoscător, la cererea comanditarului. În orice caz, ele demonstrează cunoaşterea 
dogmei fundamentale creştine, a fintei Treimi. tât Crucea incizată în triunghi, 
cât şi cele trei puncte cu aceeaşi semnificaţie întăresc caracterul creştin al piesei. La 
prima vedere, însă, această simbolistica redată pe bordura discului era relevantă 
doar pentru cunoscătorii şi adepţii religiei creştine. Pentru cei neavizaţi o asemenea 
piesă putea reprezenta o formă mai deosebită de decorarea a unui obiect de folosinţă 
comună. Deci avem de a face cu o disimulare a caracterului creştin al lămpii. Chiar 
şi pentru omul modern acest lucru nu putea fi recunoscut cu uşurinţă. Ceea ce 
întăreşte caracterul creştin al piesei este Crucea de pe fundul bazinului lămpii, deci 
ascunsă vederii în mod obişnuit. 

Opaiţul descoperit într-o baracă a castrului mare de la Tibiscum a aparţinut 
unui soldat care cunoştea semnificaţia decorului. Mai mult, probabil că şi con-
fecţionarea sa a putut fi făcută de cineva care cunoştea semnificaţia reprezentărilor 
de pe piesa respectivă. Lampa a avut pentru posesorul ei şi o valoare cultică, nu 
numai ca obiect de uz comun pentru iluminarea spaţiului locuibil. Datarea piesei 
pe ba a conte tului ar eologic n care a fost descoperită este timpurie fa ă de 
orice alte descoperiri din Dacia, n perioada amintită. 

O altă descoperire se adaugă celei cunoscute şi anume un opaiţ similar ca 
factură, formă şi decor descoperit de la A uae (Cioroiul Nou), în Oltenia de azi. 
Pasta din care a fost executată piesa este gălbuie. Dimensiuni  6,5 × 5,6 × 2 cm1778.  

tare de conser are  opaiţul se păstrează fragmentar, lipsă bazinul şi zona 
centrală a capacului cu orificiul de alimentare.  

Descriere  opaiţul prezintă un capac decorat prin tipar sub forma unei rozete 
păstrată parţial şi cu bordură decorată prin incizie într-o manieră similară cu piesa 
                                                 

1775 Chevalier, Gheerbrant 1995, vol. III, s.v. Trei p. 367–372. 
1776 Chevalier, Gheerbrant 1995, s.v. Triung i, p. 382–384. 

 Chevalier, Gheerbrant 1995, s.v. Treime, p. 372. 
1778 Piesa se păstrează la Muzeul Olteniei din Craiova. Cf. Bondoc 2008, p. 55, cat. 14. 
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precedentă şi anume cu triunghiuri în care apar reprezentate succesiv semne ale 
ru ii alternate cu câte trei puncte încadrate în aceste triunghiuri. Partea inferioară 

a bazinului nu se mai păstrează.  
Opaiţul se încadrează în categoria lămpilor cu corpul rotund plat, ciocul 

rotund, toarta lamelară, discul concav prezintă fragmente dintr-un ornament floral 
cu 13 petale. Pentru datarea piesei de la Aquae, D. Bondoc optează pentru o 
încadrare generală în secolele II–III nefiind precizat clar conte tul descoperirii1779. 

Ambele piese provin din acelaşi atelier, probabil local. Cu ocazia publicării 
piesei de la Tibiscum remarcam caracterul local al produsului, provenind probabil 
într-o oficină de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa1780.  

. a (fig. 73). În zona mormintelor de incineraţie ale Miciei a fost 
descoperit un opaiţ roman cu corpul rotund plat, cioc cordiform, care pe capac avea 
incizat doi eşti stilizaţi, dispuşi deasupra orificiului de alimentare1781. O analogie 
pentru piesă de la Micia provine de la Tomis cunoscută de mult în literatură de 
specialitate şi datată în secolul al III-lea.  

Concluzii. Opaiţele romane descoperite în cele două centre importante din 
sud-vestul Daciei denotă folosirea şi cunoaşterea unor simboluri cu caracter creştin 
pe obiecte de uz comun şi mai ales cunoaşterea lor de către iniţiaţi. Important, ni se 
pare faptul, că asemenea piese au o circulaţie care se întinde de obicei, între a doua 
jumătate a secolului II şi secolul următor, adică o datare timpurie pentru pătrunderea 
unor piese cu caracter creştin în spaţiul nord-dunărean. 

. uţe din aur u ara ter unerar. O altă categorie de piese ce poate fi 
pusă în legătură cu prezenţa unor posibili iudeo cre tini şi poate sugera o apropiere 
de lumea creştină este reprezentată de o descoperire care provine de la Dierna şi a 
fost discutată de mult în literatura de specialitate1782.  

Plăcu ă de aur (D  4,1 × 3,3 cm, gr. 1,86 g) avea un te t dispus pe patru 
rânduri  scrise de la dreapta la stânga din care primele două rânduri sunt o succe-
siune de semne sau litere, unele litere au la capete terminaţii simple sub formă de 
cerculeţe, iar în r. 3. IA  A NAI; r. 4. I . I  ar fi transpunerea în limba greacă 
a primelor două rânduri; traducerea apro imativă a te tului ar fi  Domnului 
Dumnezeu Doamne Doamne... Inscripţia, după cum observa şi I. I. Russu a fost 
bilingvă probabil, sugerând o defunctă din spaţiul iudeo-oriental al Imperiului1783 
(fig. 74 2). 

Piesa a apărut în inventarul unui mormânt alături de alte două şi anume, o 
gemă din iaspis cu reprezentarea lui Sol în quadrigă şi o monedă republicană 
având pe revers reprezentarea Lunii, ambele piese fi ate fiecare într-o ramă de aur. 
Aceste elemente au contribuit la datarea mormântului în a doua jumătate a seco-
lului III1784. Inventarul funerar aparţine unui mormânt de copil depus într-un sicriu 

                                                 
1779 Bondoc 2008, p. 53–56.  
1780 Benea 2009, p. 53–63. Analogii în afara Daciei nu cunoaştem pentru astfel de opaiţe romane. 
1781 Rădulescu, Lungu 1989, p. 2564–2570. 
1782 Benea, chiopu 1974, p. 115–125, mai recent Benea, 2013, p. 271–302. 
1783 IDR, III, 1, 143, comentariu. 
1784 IDR, III, 1,42; Benea 1999, p. 62–63. 
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cadrul larg al secolelor II–III. Pe baza contextului stratigrafic la Tibiscum, în care a 
fost descoperit opaiţul, piesa se datează între a doua jumătate a secolului II şi 
sfârşitul secolului. 

Triunghiul cu baza fixată pe exteriorul marginii lămpii este astfel realizat 
încât să reprezinte un triunghi echilateral. Prin aceasta, triunghiul reflectă de fapt, 
cifra 31775. imbolistica triunghiului se suprapune cu aceea a numărului trei1776. 
Reprezentarea în interiorul triunghiului a semnului crucii semnifică caracterul 
creştin al piesei şi implicit reprezentarea fintei Treimi. 

În schimb, triunghiurile cu baza spre bordura opaiţului apar uşor deformate, 
reprezentând reflectarea celor dintâi şi n acest ca  cele trei puncte au aceeaşi 
semnificaţie, f nta Treime Creştină (un singur Dumnezeu întrupat în trei persoane 
ce nu se deosebesc între ele  Tatăl, Logosul, fântul Duh)1777. imbolul fintei Treimi 
creştine este reprezentat de triunghiul echilateral. 

e conturează astfel ideea, că elementele de decor incizate au fost făcute de 
un cunoscător, la cererea comanditarului. În orice caz, ele demonstrează cunoaşterea 
dogmei fundamentale creştine, a fintei Treimi. tât Crucea incizată în triunghi, 
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de pe piesa respectivă. Lampa a avut pentru posesorul ei şi o valoare cultică, nu 
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tare de conser are  opaiţul se păstrează fragmentar, lipsă bazinul şi zona 
centrală a capacului cu orificiul de alimentare.  
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păstrată parţial şi cu bordură decorată prin incizie într-o manieră similară cu piesa 
                                                 

1775 Chevalier, Gheerbrant 1995, vol. III, s.v. Trei p. 367–372. 
1776 Chevalier, Gheerbrant 1995, s.v. Triung i, p. 382–384. 

 Chevalier, Gheerbrant 1995, s.v. Treime, p. 372. 
1778 Piesa se păstrează la Muzeul Olteniei din Craiova. Cf. Bondoc 2008, p. 55, cat. 14. 
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precedentă şi anume cu triunghiuri în care apar reprezentate succesiv semne ale 
ru ii alternate cu câte trei puncte încadrate în aceste triunghiuri. Partea inferioară 

a bazinului nu se mai păstrează.  
Opaiţul se încadrează în categoria lămpilor cu corpul rotund plat, ciocul 

rotund, toarta lamelară, discul concav prezintă fragmente dintr-un ornament floral 
cu 13 petale. Pentru datarea piesei de la Aquae, D. Bondoc optează pentru o 
încadrare generală în secolele II–III nefiind precizat clar conte tul descoperirii1779. 

Ambele piese provin din acelaşi atelier, probabil local. Cu ocazia publicării 
piesei de la Tibiscum remarcam caracterul local al produsului, provenind probabil 
într-o oficină de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa1780.  

. a (fig. 73). În zona mormintelor de incineraţie ale Miciei a fost 
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. uţe din aur u ara ter unerar. O altă categorie de piese ce poate fi 
pusă în legătură cu prezenţa unor posibili iudeo cre tini şi poate sugera o apropiere 
de lumea creştină este reprezentată de o descoperire care provine de la Dierna şi a 
fost discutată de mult în literatura de specialitate1782.  

Plăcu ă de aur (D  4,1 × 3,3 cm, gr. 1,86 g) avea un te t dispus pe patru 
rânduri  scrise de la dreapta la stânga din care primele două rânduri sunt o succe-
siune de semne sau litere, unele litere au la capete terminaţii simple sub formă de 
cerculeţe, iar în r. 3. IA  A NAI; r. 4. I . I  ar fi transpunerea în limba greacă 
a primelor două rânduri; traducerea apro imativă a te tului ar fi  Domnului 
Dumnezeu Doamne Doamne... Inscripţia, după cum observa şi I. I. Russu a fost 
bilingvă probabil, sugerând o defunctă din spaţiul iudeo-oriental al Imperiului1783 
(fig. 74 2). 

Piesa a apărut în inventarul unui mormânt alături de alte două şi anume, o 
gemă din iaspis cu reprezentarea lui Sol în quadrigă şi o monedă republicană 
având pe revers reprezentarea Lunii, ambele piese fi ate fiecare într-o ramă de aur. 
Aceste elemente au contribuit la datarea mormântului în a doua jumătate a seco-
lului III1784. Inventarul funerar aparţine unui mormânt de copil depus într-un sicriu 

                                                 
1779 Bondoc 2008, p. 53–56.  
1780 Benea 2009, p. 53–63. Analogii în afara Daciei nu cunoaştem pentru astfel de opaiţe romane. 
1781 Rădulescu, Lungu 1989, p. 2564–2570. 
1782 Benea, chiopu 1974, p. 115–125, mai recent Benea, 2013, p. 271–302. 
1783 IDR, III, 1, 143, comentariu. 
1784 IDR, III, 1,42; Benea 1999, p. 62–63. 
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de plumb, de origine orientală stabilită la Dierna. Piesa poate fi acceptată în acest 
context, cu rezerva cuvenită. 

Cu totul alt caracter prezintă o foiţă de aur, descoperită chiar în mediul de 
producţie într-un atelier de prelucrarea metalului1785 având doar parţial în limba 
latină inteligibil  demon im (m)uni dei te agitet Ael(iae) Firme ste(t?) supra caput 
Iulliae Surillae  în traducere diavole te tulbure Aeli(ae) irmae s  stea 
deasupra capului Iuliei Surilla 1786. Partea stângă a textului cuprinde câteva semne 
grafice considerate criptografice neinteligibile. Piesa este o de i io de protejare a 
individului împotriva vrăjilor. Este rar contextul de descoperire a unor astfel de 
piese chiar în zona de fabricare, ele fiind de obicei descoperite în morminte sau în 
alte contexte (fig. 74/1). 

Datarea plăcuţei este atribuită ultimelor decenii ale secolului II. Numele Iuliei 
urilla sugerează şi în acest caz, o persoană provenind din mediul oriental al 

provinciei iria. tribuirea lor mediului creştin trebuie făcută şi în acest caz cu 
rezerva cuvenită. Ele sunt însă, piese locale produse atelierele din aşezarea de la 
Dierna. Invocarea lui Iah e ca divinitatea supremă argumentează existenţa în acest 
oraş a unei puternice comunităţi de iudeo-sirieni ajunşi şi stabiliţi aici din interese 
economice.  

Prezenţa în rândul populaţiei urbane de la Dierna a unei comunităţi de iudeo-
sirieni ar putea sugera aici şi existenţa unor elemente creştine venite cu această 
ocazie ca purtători ai noii religii. Desigur, acest lucru trebuie avut în vedere cu 
toată rezerva cuvenită, neavând alte argumente. 

e constată astfel, în sud-vestul provinciei, elemente militare sau civile din 
spaţiul originar al formării religiei creştine stabilite în centre militare sau civile. 
Lucrul cel mai important însă îl reprezintă faptul că piesele menţionate mai sus 
provin din mediul provincial al aciei omane, ceea ce denot  pe de o parte, 
cunoa terea semni ica iei semnelor invocate pe acestea i implicit demonstrea  
e isten a unui areal uman implicat n aceasta, de la producerea pieselor, me teri 
olari, ori bron ieri, bi utieri, la publicul larg doritor de ast el de arte acte, pe de 
alt  parte. 

O altă descoperire semnalată de la Dierna provine din inventarul unui 
mormânt păstrat la unsthistorisches Museum din Viena, şi anume cu un inel 
poligonal cu inscripţia UTERE CE ERI, care poate fi luat în discuţie în această 
analiză1787. 

3. Semne ale Crucii incizate pe ceramică în pastă crudă sau ulterior, după 
ardere, reprezintă o categorie de piese mult discutată în literatura de specialitate de 
unii pro, de alţii contra dacă reprezintă sau nu simbolul consacrat al religiei 
creştine (fig. ).  

N. Gudea a demonstrat convingător faptul că asemenea semne executate în 
pasta crudă, ori chiar în cea arsă, pe anumite forme de vase sau capace au o 
                                                 

1785 Benea 1999, p. 63. 
1786 IDR, III, 1, 43; Benea 1999, p. 63 cu bibliografia. 
1787 Benea 1999, p. 65–67. 
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semnificaţie legată de religia creştină1788. Arătam cu mai mult timp în urmă că: 
...di icultatea mare n identi icarea vaselor cu semne cruci orme este determinată 

de aptul că pentru omul modern nu apare clar enomenul de cre tinare a unui 
capac sau a unei oale  de ce aceste lucruri se ăceau pe ast el de obiecte banale i 
nu pe altceva... . Dar, asemenea piese apar în spatii date: o încăpere, o locuinţă şi 
în mod evident, marchează o destinaţie aparte pentru recipientul respectiv. Piese de 
acest fel au fost descoperite nu numai în centrele importante din sud-vestul Daciei: 
Tibiscum  Me adia  Micia, Gornea, dar şi în zona de câmpie a Banatului în aşezarea 
rurală de la Timişoara–Freidorf, Timişoara–Cioreni etc., de pildă. 

Explicaţia pe care o găsim plauzibilă este aceea că asemenea recipiente sau 
capace acopereau vasele ce conţineau apa sfinţită, ale cărei puteri erau recu-
noscute în cadrul comunităţii creştine şi care se păstra atât în spaţiul lăcaşului de 
cult, cât şi de fiecare creştin, în parte1789.  

Cea mai recentă descoperire provine de la Tibiscum, unde în interiorul unei 
Clădirii ( V) aflată în curs de cercetare, într-o încăpere au fost descoperite patru 
fragmente ceramice diferite ca formă având semnul crucii incizat înainte sau după 
ardere, de obicei în partea inferioară a vasului pentru a nu i vizibil1790. În ultimele 
decenii, numărul semnelor cruciforme descoperite a sporit mult ca număr mai ales 
la Tibiscum confirmând astfel, ipoteza noastră. 

Pentru aceasta pledează în mod decisiv numărul relativ mic de astfel de 
reprezentări, faţă de numărul pieselor ceramice constatate în general într-o aşezare 
sau un complex închis, cum ar fi o casă de locuit.  

Semnele de Cruce aplicate pe anumite porţiuni de recipiente din ceramică 
sau capace de vase credem că reprezintă o formă de exprimare populară a religiei 
creştine în perioada sa de început în Dacia şi nu numai. Pentru provincia noastră 
această formă de exprimare este importantă pentru înţelegerea evoluţiei religiei 
creştine, după abandonarea provinciei în anii 271 sau 274, cum se consideră. 

 

Epoca care urmează odată cu instaurarea Tetrarhiei şi mai ales cu domnia lui 
Constantin cel Mare are o importanţă covârşitoare pentru înţelegerea, credem noi, 
mai corectă a fenomenelor ce marchează primul secol după retragerea romană din 
Dacia. Mărturiile arheologice dovedesc luarea unor măsuri directe de către Imperiu 
pentru protejare a noii religii creştine în detrimentul cultelor tradiţionale romane. 
Sunt indicii de control nu doar politic, dar şi militar, administrativ asupra întregului 
teritoriu al fostei provincii Dacia.  

Astfel, apare clar fenomenul de desacralizare a unor monumente votive şi 
onorifice depuse în structura unor ziduri ale fortificaţiilor romane, cum ar fi cazul 
                                                 

1788 Gudea 1995, p. 95–110. 
1789 Benea 1999, p. 82. 
1790 Bunoiu V., comunicare la impozionul  de ani de la dictul de la Mediolanum – de 

legalizare a religiei cre tine  apr. , organizat de Univ. de Vest Timişoara.  
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1785 Benea 1999, p. 63. 
1786 IDR, III, 1, 43; Benea 1999, p. 63 cu bibliografia. 
1787 Benea 1999, p. 65–67. 
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1789 Benea 1999, p. 82. 
1790 Bunoiu V., comunicare la impozionul  de ani de la dictul de la Mediolanum – de 
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la  Porolissum, Micia, Tibiscum sau al unor temple cum ar fi cele al lui esculap şi 
gia de la Ulpia Traiana sau pollo de la Praetorium etc. cest lucru a fost 

constatat arheologic şi este prea bine cunoscut. Forma de manifestare cea mai 
importantă a religiei creştine în spaţiul de sud-vest al Daciei este apariţia unor 
edificii de cult, instalate în vechi clădiri cu caracter laic. 

EDIFICII DE CULT CU C R CTER CREŞTIN ( ECOLUL IV) 

tudierea formelor de locuire şi de ocupare a spaţiilor construite în aşezările 
romane târzii reprezintă o problemă extrem de delicată şi spinoasă în acelaşi timp 
de analiză, întrucât arheologic urmele de locuire romană târzie sunt greu sesizabile 
şi unele elemente de datare ferme lipsesc de obicei1791. stfel de construcţii se 
caracterizează prin ziduri seci, realizate cu monumente sau fragmente din acestea 
legate cu pământ, iar inventarul arheologic nu se caracterizează de regulă decât 
doar prin puţine materiale.  

Posibilitatea existenţei unor edificii de cult creştine în anumite spaţii de 
locuire antice este des întâlnită pentru secolele III–IV în Imperiul Roman, când 
sunt refolosite spaţii din construcţii thermale, amfiteatre, teatre, odeoane, iar în 
anumite castre, principia era utilizată în acest scop. De obicei, în secolul III pentru 
oficierea cultului creştin erau folosite casele particulare, atrium-ul din aceste locuinţe.  

Ultima categorie de edificii publice preluate de creştini au fost chiar templele 
păg ne. La început, curentul antipăgân a dus la devastarea lor şi distrugerea chiar 
simbolică a monumentelor din interior, pentru a produce desacralizarea templului. 

O astfel de analiză este extrem de dificil de realizat într-un teritoriu cum este 
cel al fostei provincii Dacia, abandonat de romani cu câteva decenii înainte de 
legalizarea cultului creştin în anul 313. Pentru sud-vestul Daciei credem că au 
existat câteva astfel de descoperiri în care se poate vorbi de instalarea unor lăcaşuri 
de cult creştine în edificii mai vechi cu caracter public sau privat. 

. asilica creştin  din castrul roman de la Ti iscum (D  ,   ,  m), 
(fig. 75). Cercetările la acest edificiu au fost efectuate în anii 1964–1975 de către 
M. Moga, apoi, în anii 1980–1981, de către P. Bona, R. Petrovszk . În anul 1997 
am reluat cercetările la acest edificiu, acordând o atenţie mai mare părţii sale de 
sud, ce marca intrarea propriu-zisă în clădire. În partea de nord-est a castrului mare 
de la Tibiscum se păstrează trei edificii  o schola, o clădire cu rost de depozit 
militar (?) şi o cazarmă de cavalerie. 

Clădirea din centru (nr. II), cu un plan rectangular a fost construită din piatră 
de râu si mortar. În secolul III, i se adaugă o absidă pe latura de nord, cu o 
deschidere de 2,80 m, perforată la scurt timp pentru introducerea unui sistem de 
încălzire cu pocaustum (lăţime de 2,80 m zidul gros de 0,70 m). La o dată 
ulterioară, se adaugă clădirii în discuţie un atrium sub forma unei încăperi de 7,50 
× 3,20 m, lat de 0,50 m executat din piatră de râu fără mortar. În faţa sa, cu această 
                                                 

1791 Benea 2013, p. 271–302. 
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ocazie a fost e ecutat un pavaj din fragmente ceramice şi pietriş bătut lat de 1,75 m 
delimitat de un şir de fragmente de monumente din piatră, fragmente de pietre de 
râşniţă, pietre de râu de mari dimensiuni, toate nelegate cu mortar, alături de 
fragmente de ţigle romane şi olane căzute. Aceasta manieră de construcţie atribuită 
de regulă epocii romane târzii susţine atribuirea refacerii edificiului în această epocă. 

Clădirea este avansată faţă de linia clădirii I considerată o sc ola care avea la 
intrare un pavaj cu dale mari de piatră. Săpăturile anterioare au distrus întreaga 
stratigrafie internă a clădirii nemaiputând identifica nimic în afara celor menţionate. Un 
fragment de platou de ceramică glazurat cu inscripţia Crispinus1792 este singura 
piesă descoperită databilă în secolele III–IV fără a putea fi legată în mod direct de 
religia creştină.  

Castrul de la Tibiscum este o fortificaţie romană în care se constată elemente 
de locuire din epoca romană târzie până la sfârşitul secolului IV sub forma unor 
construcţii, monede sau alte materiale arheologice. Pe baza acestor descoperiri 
apreciem chiar folosirea ei în epoca romană târzie cu destinaţie de lăcaş de cult 
creştin, fără a deţine alte informaţii legate direct de această religie. 

 Basilica e la ornea (     m), (fig. 76 1)1793 este un edificiu 
construit în epoca romană în punctul numit Cauniţa de Sus , datat în secolele II–III. 
Clădirea construită din piatră era formată din două încăperi inegale ca dimensiuni, 
încheiate spre est cu o absidă dispusă uşor asimetric. Orientarea edificiului era pe 
a a est-vest. La un moment dat, pe latura de sud se adaugă un praefurnium, care a 
permis încălzirea încăperii dispuse în faţa absidei. Acest lucru a avut loc cândva în 
secolul III. Într-o a treia etapă se constată anularea sistemului de încălzire prin 
blocarea canalului de încălzire şi prelungirea spre vest cu încă o cameră e ecutată 
din piatr  de r u f r  funda ie.  

N. Gudea data sfârşitul edificiului în vremea lui Iulian Apostata şi Gratianus. 
De remarcat, este faptul că monedele de secolul IV apar în interiorul clădirii după o 
întrerupere de la mijlocul secolului III (Gordianus III)1794. Cele mai numeroase piese 
aparţin lui Constantius II (6 monede) din anii 351–354, şi Constantius Gallus două 
piese din aceeaşi perioadă1795. 

În interiorul clădirii au fost descoperite o ceaşcă dacică fragmentară cu semnul 
Crucii incizat în interiorul recipientului alături de un opaiţ de tip firmalampen având pe 
bazin incizat un rismon (fig. 76 3, 4). 

În afara edificiului pe latura de nord a fost descoperit un donarium fragmentar al 
lui Oppius Iulianus, soldat în fortificaţia de la Gornea care a oferit o mială1796. Cum 
în pantheonul greco-roman, ofrandele de miei nu sunt cunoscute decât în cazul 
zeiţei agreste romane ea ia  neatestată altfel în Dacia până acum, am putea avea 
în acest caz o manifestare de cult creştină (fig. 76 2). 
                                                 

1792 Benea 1999, p. 114–115. 
1793 Benea 2013, p. 281–282. 
1794 Gudea 1977, p. 16–20. 
1795 Gudea 1977, p. 33. 
1796 IDR, III, 1, 129; Benea 1999, p. 117–119. 
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la  Porolissum, Micia, Tibiscum sau al unor temple cum ar fi cele al lui esculap şi 
gia de la Ulpia Traiana sau pollo de la Praetorium etc. cest lucru a fost 

constatat arheologic şi este prea bine cunoscut. Forma de manifestare cea mai 
importantă a religiei creştine în spaţiul de sud-vest al Daciei este apariţia unor 
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EDIFICII DE CULT CU C R CTER CREŞTIN ( ECOLUL IV) 
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. asilica creştin  din castrul roman de la Ti iscum (D  ,   ,  m), 
(fig. 75). Cercetările la acest edificiu au fost efectuate în anii 1964–1975 de către 
M. Moga, apoi, în anii 1980–1981, de către P. Bona, R. Petrovszk . În anul 1997 
am reluat cercetările la acest edificiu, acordând o atenţie mai mare părţii sale de 
sud, ce marca intrarea propriu-zisă în clădire. În partea de nord-est a castrului mare 
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Clădirea din centru (nr. II), cu un plan rectangular a fost construită din piatră 
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deschidere de 2,80 m, perforată la scurt timp pentru introducerea unui sistem de 
încălzire cu pocaustum (lăţime de 2,80 m zidul gros de 0,70 m). La o dată 
ulterioară, se adaugă clădirii în discuţie un atrium sub forma unei încăperi de 7,50 
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1791 Benea 2013, p. 271–302. 
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1792 Benea 1999, p. 114–115. 
1793 Benea 2013, p. 281–282. 
1794 Gudea 1977, p. 16–20. 
1795 Gudea 1977, p. 33. 
1796 IDR, III, 1, 129; Benea 1999, p. 117–119. 
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În acest moment, villa rustică apare ca una din cele mai sigure prezenţe ale 
unui lăcaş de cult creştin, opaiţele creştinate  descoperite în interiorul clădirii 
dovedind destinaţia edificiului în ultima sa fază. 

. e plul ro an de la Praetoriu  (Me adia) (D    ), (fig. 77, 78). 
Edificiul a fost construit pe amplasamentul unei construcţii din lemn, distruse de un 
incendiu puternic şi pe traseul, chiar, al unui drum roman1797. Construcţia a fost 
ridicată pe un strat de lut dens nivelator, cu o fundaţie din piatră de râu. Ea se 
caracterizează printr-un edificiu cu trei nave, având la capătul dinspre vest o cella. 
Templul a fost ridicat înspre sfârşitul domniei lui adrian şi a fost atribuit zeului 

pollo, judecând după monumentele descoperite în arealul edificiului, între care şi 
una ridicată de ur. Calpurnius Cassio decurio al Coloniei şi sacerdos al locului. 

e constată mai multe refaceri1798. 
O perioadă de timp, templul nu a mai fost utilizat şi se pare că reutilizarea 

lăcaşului de cult a avut loc în secolul IV, când se constată mai multe modificări 
structurale în faţa templului, unde era amenajat un pavaj din monumente funerare 
romane, dale de piatră masivă, coloane răsturnate, unele votive, fragmente de 
monumente votive depuse într-o groapă în stare fragmentară – mai ales fără cap. 

cest pavaj suprapune un strat masiv de pietriş bătut aparţinând unui drum. 
ub acest aspect descoperirea de la Mehadia prezintă asemănări frapante cu 

via inscriptionum de la ovae (Moesia ecunda). 
În acelaşi timp, clădirii i se adaugă o încăpere pe latura de est, un fel de 

atrium. În colţul de sud-est al acestuia sunt depuse, într-o amenajare a fundaţiei, 
mai multe monumente votive din marmoră alături de fragmente provenind dintr-un 
c iup din ceramică de culoare gri de mare dimensiuni, caracteristic secolului IV. 

e a l m n a a unui enomen de desacrali are a monumentelor votive romane, 
lucru atribuit cu deosebire cre tinilor nspre mi locul veacului IV. Edificiul în 
discuţie este în continuare folosit, pe latura de nord i se adaugă o altă navă care se 
încheie la vest cu cele două cellae, şi într-un spaţiul probabil de lemn având o 
capel  cu o podea bătătorită din cărămidă pisată şi nisip bătut, care iniţial a fost 
acoperită. Pereţii ei erau din lemn dar aceştia nu s-au mai păstrat. Important de 
menţionat este prezenţa în centru a unei amprente de postament de la o masa. 
Edificiul, folosit în secolul IV, apare ca un edificiu de cult care întruneşte toate 
condiţiile pentru a fi creştin. 

În castrul refăcut în secolul IV, descoperirile arheologice atestă existenţa unei 
comunităţi de limitantei caracterizată printr-o activitate economică importantă (cu 
atelier de olărie, atelier de fierărie, atelier de prelucrare a bronzului, locuinţe etc.) 
alături de serviciul militar. Prezenţa edificiului de cult creştin în afara fortificaţiei 
este şi dovada existenţei şi a unei aşezări civile importante într-o zona apropiată. 

Certitudinea identificării corecte a prezenţei unui lăcaş de cult creştin la 
Mehadia este determinată de prezenţa unor importante elemente de datare prin 
ceramică, fragmente de opaiţe târzii şi monede.  
                                                 

1797 Benea 2013, p. 282–283. 
1798 Vezi cap. precedent. 
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Aplicarea măsurilor constantiniene de desacralizare a cultelor religioase 
tradiţionale este dovada cea mai fermă de atribuire a clădirii acestei destinaţii şi de 
stăpânire efectivă a teritoriului în discuţie. Până în prezent este singurul edificiu de 
cult creştin din fosta provincie Dacia care prezintă trei nave. 

. Un loc distinct în această discuţie îl deţine Dro eta1799, unde descoperirile 
arheologice efectuate în castrul roman au condus la identificarea unor noi amenajări 
constructive, care, în secolul IV modifică structura internă a castrului roman şi, 
aduc în discuţie şi problema unor posibile edificii de cult. Ca atare, întreaga structură 
internă a fortificaţiei a fost modificată prin construirea unui sistem de încăperi 
dispuse în Cruce de-a lungul unei noi artere de comunicaţie în care doar a a nord-
sud rămâne neschimbată în schimb cea de pe direcţia est-vest este deplasată spre 
nord, nemaiavând acces la vreo poartă dispusă pe laturile respective închise cu 
turnuri masive ce înglobau întregul spaţiu al porţii cu turnurile aferente1800. Această 
refacere a fost atribuită epocii constantiniene, mai precis domniei lui Constantius II. 

Încă în anul 1964, R. Florescu aducea în discuţie un element nou constructiv 
apărut în urma modificărilor ce avuseseră loc în castrul de la Drobeta şi anume 
ridicarea în spa iul central dintre noile axele de comunica ie a unei basilici.  
Noua construcţie s-a realizat prin prelungirea spre sud a încăperii cu absidă de pe 
latura de nord din fosta principia dezafectată în cea mai mare parte. Prelungirea 
spre sud a urmat a a fostului drum de acces din secolele II–III. Astfel, s-a conturat 
o încăpere dreptunghiulară cu rol de navă centrală, iar prin blocarea zidurilor de la 
intrarea în armamentaria de pe laturile de vest şi est, practic s-au format alte două 
încăperi. Astfel, în acest areal s-a format planul unui edificiu, identificat de  
R. Florescu cu o basilica trinavată1801. Chiar dacă, la început, autorul nu a remarcat 
o serie de aspecte privind încadrarea cronologică şi de ansamblu a noilor modificări 
survenite la monumentul respectiv, el apare ca fiind legat direct de refacerea în 
formă de cruce a castrului de la Drobeta, realizată în secolul IV. Ipoteza lui  
R. Florescu se dovedeşte corectă în ansamblul ei. Dimensiunile edi iciului în discuţie, 
ar fi  lungimea totală de 36, 4 m, iar lăţimea de 20,40 m1802. Este surprinzător că 
cercetările ulterioare efectuate asupra castrului drobetan nu au evidenţiat relaţia 
directă sesizată de R. Florescu asupra acestei refaceri generale din castru. Ea nu 
apare nici în analiza întreprinsă în anul 1997, de M. ahariade asupra planului 
cruciform de la Drobeta1803. Orientarea basilicii este spre sud, logic în condiţiile în 
care singura poartă funcţională la întreaga capacitate este cea de pe latura de sud, 
spre Dunăre. 

. Dro eta. În aceeaşi etapă de locuire sau la o dată ulterioară, neputându-se 
stabili clar încă în acest moment, în sectorul de nord-vest al fortificaţiei, a fost 
                                                 

1799 Benea 2013, p. 284–287. 
1800 ahariade 1997, p. 175, fig. 1. 
1801 Florescu 1964, p. 577–590. 
1802 Florescu 1964, p. 585, nota 9. Pe planul castrului realizat de Al. Bărcăcilă în anul 1939 

basilica este corect amplasat între braţele cruciforme ale barăcilor, lucru care a scăpat atenţiei 
cercetătorilor până acum  

1803 ahariade, 1997, p. 167–182. 
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1798 Vezi cap. precedent. 
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ar fi  lungimea totală de 36, 4 m, iar lăţimea de 20,40 m1802. Este surprinzător că 
cercetările ulterioare efectuate asupra castrului drobetan nu au evidenţiat relaţia 
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1799 Benea 2013, p. 284–287. 
1800 ahariade 1997, p. 175, fig. 1. 
1801 Florescu 1964, p. 577–590. 
1802 Florescu 1964, p. 585, nota 9. Pe planul castrului realizat de Al. Bărcăcilă în anul 1939 

basilica este corect amplasat între braţele cruciforme ale barăcilor, lucru care a scăpat atenţiei 
cercetătorilor până acum  

1803 ahariade, 1997, p. 167–182. 
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construit un mic edificiu având un plan triconic cu abside dispuse pe laturile de 
nord şi sud1804. ituaţia sa nu a fost prea clar explicată până în prezent. l. Bărcăcilă 
presupunea că este un edificiu medieval1805; D. Tudor a preluat planul acceptând cu 
rezerve prezenta aici a unui lăcaş de cult creştin1806; la fel M. Davidescu atribuia 
clădirii calitatea unei basilici paleocreştine, fără a aduce alte argumente în favoarea 
acestei ipoteze1807. 

Edificiul cu o singura navă, cu dimensiunile de 7,75 × 6,00 m, avea în zona 
centrală dispusă pe latura de sud, o absidă cu deschiderea de 3,50 m şi adâncimea 
de 2,50 m, iar pe latura de nord ea a fost reconstituită de mai mulţi învăţaţi1808. pre 
est, închiderea s-a făcut printr-o încăpere pătrată, cu un postament central1809. 
Edificiul se caracterizează printr-un plan aproape triconc cu cele două abside 
dispuse pe laturile de nord şi de sud şi una pătrată pe latura de est, lucru mai puţin 
obişnuit1810, (fig. 79). Orientarea edificiului este pe axa est–vest. Intrarea era 
amplasată probabil pe latura de vest. Dimensiunile generale ale clădirii sunt de 
16,40 × 6,00 m. Clădirea era uninavată.  

Despre cercetările arheologice efectuate până în prezent nu deţinem nici un 
fel informaţii publicate care să facă referiri la anumite descoperiri din interiorul 
acestei construcţii. tenţia ne-a fost reţinută de această clădire prin planimetria 
construcţiei, maniera de edificare din piatră şi mortar de factură totuşi antică.  

untem conştienţi, nsă, că multe din ipoteze se vor putea confirma doar prin 
cercetări arheologice întreprinse atât în interiorul edificiului, cât şi în exteriorul său. 

În continuare spre est, închiderea s-a făcut printr-o altă încăpere pătrată de 
mai mici dimensiuni, cu un postament1811. Edificiul se caracterizează printr-un plan 
aproape triconc cu cele două abside dispuse pe laturile de sud şi de nord şi una 
pătrată pe latura de est, lucru mai puţin obişnuit1812, (fig. ). Dimensiunile 
generale ale clădirii sunt de  16,40 × 6,00 m. idul de incintă al clădirii are o 
grosime de 0,70 m.  

ub aspect constructiv, la monumentul de la Drobeta atrage atenţia refolosirea 
materialului litic existent în castru din diferite epoci, piatra de calcar din structura 
castrului, din vremea lui Traian, piatră de carieră din refacerile din secolele II–III, 
cărămizi fragmentare, toate legate cu mortar de var. Într-un segment de zid dezvelit 
înspre colţul de nord-vest al edificiului s-a stabilit că fundaţia era executată din 
bucăţi de piatră reutilizată, olane, ţigle fragmentare legate cu mortar r  a avea o 
substruc ie din piatr  cu mortar1813. Ca manieră de construcţie ea se apropie de cea 
a cazărmilor în formă de cruce.  
                                                 

1804 Benea, Şerban, Timoc, 2016 (sub tipar). 
1805 Bărcăcilă 1938, planul general. 
1806 Tudor 1978, p. 449. 
1807 Davidescu 1980, p. 177–180. 
1808 Ultima dată la ahariade, 1997, p. 175, fig. 1. 
1809 Bărcăcilă 1938, p. I , fig. 77. 
1810 Bărcăcilă 1938, p. I , fig. 77. 
1811 Bărcăcilă 1938, p. 27, fig. 77. 
1812 Bărcăcilă 1938, p. 29 fig. 77. 
1813 ondajul a fost efectuat pentru pregătirea restaurării monumentului, vizibil în noiembrie 2012. 
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După cum menţionam, nu cunoaştem nici un fel de descoperiri arheologice, 
care să provină din interiorul acestei clădiri. Sunt semnalate însă două descoperiri 
funerare în preajma clădirii. Prima datează din anul 1963 şi este menţionată la 44 m 
spre nord de porta principalis de tra a castrului din vremea lui Traian, ceea ce pe 
teren se află în preajma laturii de vest a clădirii în discuţie. Mormântul a fost 
considerat ca fiind roman1814. Nu este însă amintită nici o informaţie privind inventarul 
acestuia1815.  

În anul 2012, a apărut o a doua descoperire, cu ocazia curăţirii terenului în 
vederea restaurării monumentului în discuţie când a mai fost descoperit un 
mormânt de inhumaţie fără inventar1816.  

Edificiul în sine este puţin neobişnuit ca şi planimetrie, dar apare caracteristic 
pentru bisericile medievale cu plan triconc, prea bine cunoscute în spaţiul românesc 
şi cel balcanic. Originea lor este însă mult mai veche şi îşi găseşte analogii în 
spaţiul oriental, respectiv sirian, al Imperiului în planul unor construcţii cu caracter 
funerar databile în secolele III–IV1817. Destinaţia clădirii din castrul de la Drobeta 
este dificil de apreciat întrucât dificultatea priveşte nu numai încadrarea sa crono-
logică, cât mai ales tipologică în cadrul monumentelor cu caracter de cult.  

Până în prezent numărul unor astfel de descoperiri este redus în spaţiul 
balcanic, respectiv în trei provincii  Moesia Prima, Moesia Secunda şi Dardania; 
deci într-un areal restrâns apropiat, mai mult sau mai puţin, de Dunăre.  

Cu câtva timp în urmă, arhitecta Gordana Milo evi  de la Belgrad atrăgea 
atenţia asupra a două construcţii asemănătoare, care provin din necropola de sud de 
la iminacium1818, edificii construite pentru a adăposti sarcofage cu caracter 
particular. Edificiile – identificate ca mausolee erau formate dintr-o cella de mici 
dimensiuni, continuate cu o încăpere care avea dispuse pe trei laturi cele de nord, 
sud şi est, câte o absidă. Planul triconc al acestui tip de construcţie adăpostea în 
fiecare absidă sarcofage familiare.  

G. Milo evi  ajungea la concluzia, analizând astfel de mausolee funerare 
îndeosebi cele de la Viminacium având un plan triconc clar, că în epoca creştină 
aceste mausolee au devenit cu timpul biserici cimiteriale1819.  

Mausoleul  avea o cella – încăperea de pe latura de est cu rol de vestibul 
(3,20 × 5,20 m), continuată spre vest de o a doua încăpere cu trei abside dispuse pe 
laturile de vest, nord, sud1820 (fig. 80). 

La construirea edificiului 1 s-au refolosit cărămizi cu ştampila legiunii a VII-a 
Claudia1821. Pe latura de nord, în apropiere de absidă a fost descoperit pe o platformă 
un sarcofag de cărămidă (Dimensiuni e terioare ale sarcofagului  4,00 × 2,65 m, 
iar cele interioare  2,40 × 0,90 m). 
                                                 

1814 Distanta corespunde măsurătorilor cu o zonă aflată în preajma construcţiei dreptunghiulare. 
1815 Crăciun 2006, p. 105–145, cu bibliografia respectivă. 
1816 Informaţie G. Crăciunescu căruia îi mulţumim. 
1817 Milo evi  2009, p. 69–70. 
1818 Milo evi  2005, p. 182, fig. 1, 2.  
1819 Milo evi  2005, p. 181. 
1820 Milo evi  2005, p. 182, fig. 1, 2. 
1821 Milo evi  2005, p. 178–179. 
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1804 Benea, Şerban, Timoc, 2016 (sub tipar). 
1805 Bărcăcilă 1938, planul general. 
1806 Tudor 1978, p. 449. 
1807 Davidescu 1980, p. 177–180. 
1808 Ultima dată la ahariade, 1997, p. 175, fig. 1. 
1809 Bărcăcilă 1938, p. I , fig. 77. 
1810 Bărcăcilă 1938, p. I , fig. 77. 
1811 Bărcăcilă 1938, p. 27, fig. 77. 
1812 Bărcăcilă 1938, p. 29 fig. 77. 
1813 ondajul a fost efectuat pentru pregătirea restaurării monumentului, vizibil în noiembrie 2012. 
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1814 Distanta corespunde măsurătorilor cu o zonă aflată în preajma construcţiei dreptunghiulare. 
1815 Crăciun 2006, p. 105–145, cu bibliografia respectivă. 
1816 Informaţie G. Crăciunescu căruia îi mulţumim. 
1817 Milo evi  2009, p. 69–70. 
1818 Milo evi  2005, p. 182, fig. 1, 2.  
1819 Milo evi  2005, p. 181. 
1820 Milo evi  2005, p. 182, fig. 1, 2. 
1821 Milo evi  2005, p. 178–179. 
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Datarea monumentului este asigurată de o monetă romană târzie  de la 
Constantius II Caesar (anii 317–337). 

Mausoleul  avea o orientare similară cu mausoleul , aflat la 27 de m nord 
de acesta1822. Clădirea era formată din două încăperi 1, 2, având în faţă un pavaj de 
cărămidă fixată în mortar în care apare şi un exemplar cu ştampila LEG VII CL  
(D  3,50 × 3,00 m). Încăperea 1 – avea o formă rectangulară cu dimensiunile de  
3,50 × 3,30 m, care a fost distrusă parţial ulterior de morminte medievale. 

Încăperea 2, cu dimensiunile de 5,75 × 6,00 m, avea dispuse două abside pe 
laturile de nord şi sud. Încăperea 2 a servit ca vestibul. În spaţiul central a fost 
descoperit un sarcofag din cărămidă cu un sicriu de plumb în care se afla un schelet 
feminin. Inventarul funerar păstrat, era format din mai multe perechi de încălţăminte, 
un vas de sticlă, podoabe sub forma de mărgele etc. este extrem de important1823. 
Pe baza inventarului s-a realizat şi încadrarea cronologică a mormântului, atribuit 
primelor decenii ale secolului IV. Construcţia funerară propriu-zisă trebuie să fi 
fost ridicată între începutul secolului IV şi mijlocul acestui secol. Pilaştri adosaţi 
zidului de est al mausoleului  sunt de dată mai târzie, după anul 363, în opinia lui 
G. Milo ević. 

Un al doilea mormânt de copil de cca. 10 ani, în sicriu de plumb a fost depus 
în sarcofagul aflat în absida de la latura sudică. Mormântul a fost jefuit în 
antichitate1824. În apropierea edificiului, în nivelul de cultură, au fost descoperite 
monede de la Constantius II (337–361)1825.  

mbele monumente suferă anumite refaceri în cursul secolului IV. G. Milo ević 
ajunge la concluzia că cele două mausolee funerare familiale au fost construite cam 
în aceeaşi vreme pentru familii provenind din aristocraţia urbană de la Viminacium1826. 

ceste mausolee funerare sunt specifice spre sfârşitul secolului III, marcând o 
trecere spre monumentele cu caracter creştin din epocă. 

De asemenea, autoarea opinează că mausoleele funerare de la Viminacium 
având un plan triconc clar, în epoca romana târzie au devenit cu timpul biserici 
cimiteriale1827.  

Tipologic cele două mausolee funerare familiale de la Viminacium, prin 
planul lor triconc se apropie de edificiul ridicat în castrul de la Drobeta.  

O asemănare mult mai mare oferă alte trei construcţii funerare romane târzii 
al căror plan este similar cu descoperirea drobetană, cu două abside laterale şi o 
altă încăpere mică pătrată care închidea edificiul. 

Ele au fost identificate în provincia Moesia Prima  la Brestovik (Gročka, 
Beograd), tepojevac (loc. amalj)1828, în provincia Dardania la Ulpiana şi în 
                                                 

1822 Milo ević 2005, p. 179–180.  
1823 Milo ević 2005, p. 178–179.  
1824 Milo ević 2005, p. 180.  
1825 Milo ević 2005, p. 179–180. 
1826 Milo ević 2005, p. 181. 
1827 Milo ević 2005, p. 181. 
1828 Milo ević 2009, p. 69–68. 
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Dacia Mediterranea, la erdica (Lozenetz). Ele au servit ca mausolee funerare, 
unde în epoca romană târzie au fost depuse sarcofage din cărămidă sau piatră cu 
caracter privat ori, dimpotrivă, pentru martiri creştini. 

Primul monument ca valoare care intră în discuţie în această analiză este 
mausoleul funerar de la Brestovik cunoscut de mult din literatura de specialitate 
prin săpăturile efectuate, în 1895, de către M. Valtrovi . El era format dintr-o 
încăpere  cu dimensiunile de  2,60 × 3,17 m, cu trei lăcaşuri de morminte zidite 
(înălţimea interioară a monumentului de 2,60 m), care continuă cu o cameră  
central  (D  4,26 × 3,00 m) cu două abside laterale, unde se păstra o statuie 
masculină, între cele două încăperi e ista o uşă de acces cu câte o fereastră laterală 
pe fiecare parte. A -a încăpere continua spre o curte prin patru baze rotunde de 
coloane care delimitau intrarea (D  1,90 × 3,73 m). În încăperea I erau depuse 
sarcofagele. Datarea este apreciată în secolele III–IV, mai mult spre sfârşitul 
secolului III pe baza sculpturii din piatra realizată la Singidunum sau poate la 
Viminacium1829. Mausoleul funerar în opinia lui Dj. Stričevi , reprezintă un 
monument funerar care face trecerea de la cella memoriae antică preluată din 

eroon-ul antic grec spre arhitectura paleocreştină, fiind o etapă intermediară 
databilă în secolele III–IV1830. Monumentul funerar ar avea originea în spaţiul 
oriental. 

Mausoleul funerar de la Stepojevac a fost descoperit pe teritoriul unei villa 
rustica, amplasat la sud-vest de clădirea centrală. Edificiul este orientat pe direcţia 
nord-sud. (D  L. 15,00 m) Clădirea avea două abside laterale în zona centrală. 
Intrarea era pe latura de sud flancată de 2 pilaştri. Datarea monumentului este 
apreciată spre sfârşitul secolului IV, el aparţinând probabil proprietarilor vilei 
rustice1831. 

De la lpiana, din necropola ei de vest, provine un alt mausoleu descoperit 
pe teritoriul Serbiei de astăzi. Mausoleul este compus din trei încăperi orientate de 
la est spre vest. Încăperea  (D  2,15 × 4,50) aflată pe latura de est, încăperea   
(D  7,00 × 4,40 m) în continuare cu două abside pe laturile de nord şi sud.  
O încăpere denumită  închidea spre vest clădirea (D  2,20 × 4,30 m), (fig. ...). În 
absida de pe latura de sud a fost descoperit un mormânt zidit. În mausoleu s-au 
descoperit şi două altare reutilizate pentru construirea treptelor, primul era în latină 
al cel de al doilea în limba greacă (pentru uppiter şi respectiv eus)1832. Mausoleul 
se datează în secolul IV.  

La cca. 5 km de Sofia, în erdica antică, în anul 2001 a fost dezvelit un 
monument construit în locul numit Lozenetz 1833. Monumentul păstra încă în 
subsolul edificiului trei sarcofage din piatră, din care două cu capac în două ape 
intacte şi acrotere la colţuri, doar parţial afectate de jaf. Cel de al treilea sarcofag 
                                                 

1829 Milo evi  2009, p. 63. 
1830 Stričevi  1957, p. 412. 
1831 Milo evi  2009, p. 64.  
1832 Milo evi  2009, p. 65. 
1833 Bo adjiev 2006, p. 129–140. 
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Datarea monumentului este asigurată de o monetă romană târzie  de la 
Constantius II Caesar (anii 317–337). 

Mausoleul  avea o orientare similară cu mausoleul , aflat la 27 de m nord 
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laturile de nord şi sud. Încăperea 2 a servit ca vestibul. În spaţiul central a fost 
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mbele monumente suferă anumite refaceri în cursul secolului IV. G. Milo ević 
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1822 Milo ević 2005, p. 179–180.  
1823 Milo ević 2005, p. 178–179.  
1824 Milo ević 2005, p. 180.  
1825 Milo ević 2005, p. 179–180. 
1826 Milo ević 2005, p. 181. 
1827 Milo ević 2005, p. 181. 
1828 Milo ević 2009, p. 69–68. 
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Dacia Mediterranea, la erdica (Lozenetz). Ele au servit ca mausolee funerare, 
unde în epoca romană târzie au fost depuse sarcofage din cărămidă sau piatră cu 
caracter privat ori, dimpotrivă, pentru martiri creştini. 
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al cel de al doilea în limba greacă (pentru uppiter şi respectiv eus)1832. Mausoleul 
se datează în secolul IV.  

La cca. 5 km de Sofia, în erdica antică, în anul 2001 a fost dezvelit un 
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1829 Milo evi  2009, p. 63. 
1830 Stričevi  1957, p. 412. 
1831 Milo evi  2009, p. 64.  
1832 Milo evi  2009, p. 65. 
1833 Bo adjiev 2006, p. 129–140. 
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din piatră era acoperit cu trei dale. Inventarul constă din 8 schelete înhumate şi 
fragmente mici de piese care au scăpat jafului, între care şi un vas fragmentar de 
sticlă din categoria celor denumite diatreta 1834.  

Monumentul mausoleu se compunea dintr-o încăpere rectangulară, cella, 
compartimentată în trei încăperi, după care înspre est urma un spaţiu format din 
două abside dispuse pe laturile de nord şi sud; spaţiul se încheia cu o altă încăpere 
pătrată, în care erau depuse cele trei sarcofage din piatră.  

După un timp, în care mausoleul a fost abandonat, se constată că, după 
edictul de la Milan, mausoleul privat a fost luat în grijă de comunitatea locală şi a 
fost refolosit pentru îngroparea unor martiri creştini depuşi în alte două sarcofage 
aşezate în încăperea pătrată. Cu această ocazie s-au făcut şi anumite amenajări 
constructive la vechiul edificiu1835. Toate acestea sunt databile în secolul IV. 
Planimetria mausoleului de la erdica este apropiată de cea a monumentului de la 
Drobeta, el fiind mai elaborat şi îngrijit executat, cu anumite amendamente legate 
de cronologia lui întrucât începuturile monumentului se datează în secolul al III-lea, 
spre sfârşitul secolului, dar folosirea monumentului se prelungeşte până în secolul VI 
(epoca lui Iustinian)1836.  

Mausoleul de la o enet  se apropie, prin planul său format dintr-un spaţiu 
cu trei camere având acelaşi rol de depozitar al unor morminte, urmate de o altă 
încăpere, cu câte o absidă laterală şi o a treia încăpere pătrată spre est care închidea 
monumentul, de construcţia descoperită în partea de nord-vest a castrului de la Drobeta. 
În acest moment este însă imposibil de realizat o cronologie a modificărilor cons-
tructive la Drobeta. 

naliza detaliată asupra elementelor constructive ale clădirii au permis lui . 
Bo adjev să identifice ca destinaţie, într-o prima etapă, un mausoleu funerar privat 
pe care, ulterior, în secolul IV, comunitatea locală l-a transformat într-un lăcaş de 
cult pentru păstrarea osemintelor unor martiri creştini1837. Existenţa mai multor 
etape de locuire din secolul II, care se prelungesc până în secolul VI denotă caracterul 
public pe care l-a primit edificiul de la Lozenetz în timp, prin ridicarea în apropiere 
a unei mânăstiri fortificate1838. O analogie apropiată dar datată din secolul VI, 
provine de la aricin Grad, care prezintă analogii frapante cu Lozenetz. 

Din zona mai îndepărtată din vestul Imperiului două mausolee funerare sunt 
cunoscute la opianae (P cs) şi ovageuszeupoch (Ungaria de astăzi) datate între 
anii 352–3601839 fără a intra în detalii şi aceste monumente se încadrează în mediul 
civil. O analogie mai îndepărtată în timp din secolul VI este documentată la  

aričin Grad. 
Revenind însă la edificiul identificat la Drobeta, a cărui planimetrie este 

foarte apropiată de cele prezentate mai sus se constată că există cel puţin două 
aspecte care le diferenţiază prin ridicarea edificiului cu abside laterale. 

                                                 
1834 Bo adjev 2006, p. 129–130. 
1835 Bo adjev 2006, p. 131–132. 
1836 Bo adjev 2006, p. 134–135.  
1837 Bo adjev 2006, p. 129–140. 
1838 Bo adjev 2006, p. 129. 
1839 Bo adjev 2006, p. 130, nota 7. 
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Monumentul este ridicat în interiorul unei fortifica ii romane târzii din piatră, 
cărămidă fragmentară şi mortar, deci materiale refolosite în aceeaşi vreme cu 
refacerea interiorului castrului în formă de cruce. Aceste refaceri sunt datate în 
vremea lui Constantius al II-lea, pe la mijlocul secolului IV. 

Atrage atenţia o observaţie importantă făcută chiar de Al. Bărcăcilă şi anume 
că încăperea de pe latura de est avea în centru  postament central i it in 
c r mi  care coboar  p n  la nivelul roman in vremea lui raian...1840. 
Tocmai acest lucru sugerea  şi argumentea  prezenţa unui altar în locul respectiv. 
Din păcate, restaurarea făcută la această clădire apare incorectă faţă de toate cele 
trei planuri pe care apare reprezentată clădirea.  

 Pe de altă parte, maniera de construcţie a edificiului este asemănătoare cu 
aceea a încăperilor cazărmilor în formă de Cruce datate – credem noi – corect în 
epoca lui Constantius II, când se foloseşte piatră de diferite tipuri din castru, în 
general. 

Ca atare, destinaţia clădirii este în acest moment greu de presupus cu precizie. 
Aşa cum menţionam mai sus, deocamdată nu e istă informaţii arheologice despre 
descoperirea unor morminte în interiorul construcţiei1841, dar două astfel de descoperiri 
s-au constatat în afara mausoleului1842, în imediata apropiere pe latura de vest şi în 
interiorul castrului. S. Bo adjev observă corect faptul ca în general, mausolee 
funerare private (cellae memoriae) au fost simple de formă pătrată sau rectangulare ca 
planimetrie şi fără criptă, de abia ulterior se va ajunge la construirea unor cripte 
subterane cu scara de acces, cum este cazul celei de la Lozenetz1843. Apoi, este 
important de menţionat faptul că în scurta domnie a lui Iulian Apostata (361–363) a 
avut o deranjare şi distrugere parţială a unor astfel de clădiri de cult. 

Ca atare, nu avem nici un indiciu al prezenţei vreunui mormânt de martir în 
castrul de la Drobeta, dar prezenţa unor morminte romane în afara construcţiei în 
imediata apropiere întăresc supoziţia că edificiul îndeplineşte rostul unui lăcaş de 
cult cu caracter creştin. El va fi servit ca necropolă pentru garnizoana romană târzie 
din castru. 

Notitia ignitatum ( r.    ) aminteşte la Drobeta două unităţi 
militare  Au ilium  aciscorum şi un cuneus equitum almarum ivitensium  
unităţi ce nu mai păstrează nimic din structura etnică a vechilor trupe şi nu oferă 
vreun indiciu în problematica care ne interesează. 

De ce a fost ales ca plan al acestei construcţii acela al unui mausoleu funerar 
la Drobeta  cest lucru trebuie s  i ost eterminat e un eveniment spiritual  
cu o semni ica ie aparte i important  pentru comunitatea militar  e aici 
un e era protejat .  
                                                 

1840 Bărcăcilă 1938, p. 27, fig. 77. 
1841 Recent însă, respectiv în vara anului 2012, în apropierea edificiului a fost descoperit un 

mormânt de inhumaţie roman fără inventar. Informaţie amabilă a lui G. Crăciunescu, căruia îi 
mulţumim. 

1842 Vezi notele 11, 12. 
1843 Bo adjev 2006, p.137–139. 
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 De ce în castru? Este greu de explicat. ingura explicaţie posibilă ar fi aceea 
de apărare a osemintelor celor depuşi, lucru valabil şi ulterior, în timpul secolului IV. 
Nu putem însă exclude posibilitatea ca iniţial, edificiul să fi servit la înhumarea 
poate a reunei personalită i militare locale sau c iar a unor martiri cre tini?   

Dar astfel de probleme, credem că nu vor putea fi elucidate pe deplin, decât 
prin noi săpături efectuate în interiorul clădirii.  

Orice ipoteză este posibilă în acest sens, dar fără o argumentaţie adecvată nu 
se poate sugera nimic. n lucru este semnificati , faptul că acest tip de mausoleu 
funerar este rar n spa iul dunărean, constatat ndeosebi n pro incia oesia Prima.  

Şi faptul că un astfel de tip de construcţie funerară se ridică în castrul de la 
Drobeta, într-un spaţiu protejat de armată şi nu într-o necropolă publică a oraşului, 
este un lucru care semnifică o importanţă deosebită pentru garnizoana locală. 
Deocamdată nu putem să o apreciem la întreaga sa valoare.  

Cert este că, indiferent de ipotezele avansate pentru prima jumătate a 
secolului IV, spaţiul nord-dunărean, chiar limitrof Dunării, este legat direct de 
manifestări cu caracter spiritual specifice mediului roman din acea vreme. Edificiul 
funerar din castrul de la Drobeta a avut în final rostul unui l caş de cult creştin 
ntr-un areal mic olosit de armat . Datarea lui în secolul IV este firească alături 

de refacerea interiorului fortificaţiei. În lipsa unor cercetări arheologice efectuate în 
interiorul clădirii este dificil de făcut o altă afirmaţie în acest sens, adică privind 
primele înmormântări în mausoleu. 

M NIFE T RI LE CULTELOR TR DI ION LE ROM NE ÎN B N TUL NTIC 

semenea manifestări au fost sesizate îndeosebi în mediul fortificaţiilor 
romane refăcute în epoca romană târzie (Drobeta, Pojejena) sau în noile fortificaţii 
constantiniene ridicate de-a lungul Dunării.  

 

De la început s-ar cuveni să facem precizarea că pentru această perioadă 
lipsesc ndeob te informa iile scrise, cu rare e cep ii, din care una provine de la 
Dro eta  este vorba de un altar votiv din calcar, descoperit de l. Bărcăcilă, 
dedicat iniţial geniului protector al ordinului decurionilor municipiului Drobeta  
Gen io  ord ini mun icipii  adriani  Dr obetensium  n aeus  Aem ilia  nus 
I III ir et  pont ife  pos uit   uod .. N . ..  I .1844. 

Pe faţa opusă a altarului, dar răsturnat, a fost incizată următoarea inscripţie  
ARA m  I I  RTALI  PR o  centurionibus  duorum ordinum  L P  
TRI N  (fig. 81 a, b). 

Rescrierea noii inscripţii a fost atribuită pe bună dreptate epocii romane 
târzii, fără alte comentarii, de către editorii IDR, II. Probabil că, în acest caz, 
trebuie luată în discuţie domnia lui Diocletian din cel puţin două motive   
                                                 

1844 IDR, II, nr. 21. 
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1. divinitatea supremă în Imperiu era Iuppiter, fiind divinitatea protectoare 
sub care se afla însăşi conducătorul Tetrarhiei, Diocletian şi implicit era divinitatea 
protectoare a Imperiului; 

2. upiter ca protector al cohortei, o subdiviziune a legiunii, este atestat şi în 
alte părţi ale Imperiului, în provinciile sud-dunărene învecinate, într-o perioadă 
relativ târzie. Cităm selectiv o inscripţie din valea Timocului de la Rgotina din 
Moesia Superior datată în a doua jumătate a secolului III1845, dar şi o altă inscripţie 
descoperită, reutilizată ca material de construcţie mult mai târziu, în Dardania, cu o 
datare încă neprecizată1846. 

3. Lupus autorul dedicaţiei, pare a fi mai mult un tribun de legiune, având în 
subordine o cohortă de infanterie, decât comandantul unei unităţi au iliare de 1000 de 
oameni. Acest lucru ar sugera cumva începutul domniei lui Diocletian, în orice caz 
după reformă sa militară. Alte indicii care să sugereze o datare mai precisă nu 
deţinem.  

Astfel, inscripţia de la Drobeta apare ca un monument epigrafic singular, 
oficial, dedicat divinităţii supreme a Imperiului. Situaţia se va schimba o dată cu 
ridicarea la tron a lui Constantin cel Mare. 

Pe de altă parte, în fortificaţiile romane târzii active (Drobeta, Pojejena), 
alături de cele câteva quadriburgia construite la Hinova, Dierna, Gornea, chiar şi în 
peştera Veterani, în inventarul arheologic descoperit se constată e istenţa unor piese cu 
caracter votiv roman, care sugerează prezenţa unor culte tradiţionale romane sau 
orientale, la începutul secolului IV. Nu se constată distrugeri intenţionate ale lor 
decât poate într-un singur caz, la Pojejena. 

Din păcate, în rare cazuri e istă elemente care să releve conte tul desco-
peririlor, ceea ce îngreunează mult analiza pe care ne-o propunem obligându-ne la 
a avea rezerva cuvenită; greu de reconsiderat situaţia acestora ca piese distruse 
printr-o formă de iconoclasm faţă de păgâni sau, dimpotrivă, menţinerea unor 
forme de manifestare religioasă tradiţională. 

Totuşi descoperirile respective ne atrag atenţia asupra unor aspecte de natură 
social-religioasă, prezente în fortificaţiile romane târzii. Informaţiile pe care le 
oferă permit, poate, o reconsiderare a întregului bagaj informaţional despre modul 
de acceptare a noii religii oficiale, a celei creştine. 

Astfel sunt cunoscute descoperirile de monumente votive găsite în interiorul 
unor fortificaţii romane târzii în nivelele corespunzătoare epocii amintite. 

 Cetatea e la inova (ju  Me e in i) este o fortificaţie construită în vremea 
dinastiei constantiniene1847. Fortificaţia este în funcţiune în cursul secolului IV1848, 
                                                 

1845 IMS, III, 2, 126. 
1846 Naser F., Le tracce epigrafic e dei culti e delle ivinita autoctone ardane  le prime tracce 

del ristianesimo nella ardania, comunicare susţinută la Caransebeş la Simpozionul International 
In memoriam Constantini Daicoviciu , 6–9 martie 2013. 

1847 Vezi mai sus în acest capitol. 
1848 Începutul funcţionării cetăţii este pus în legătură cu vizita lui Diocletian din anul 303 (cf. 

Davidescu 1989, p. 31). O monedă de la Ma imianus, colegul lui Diocletianus, a fost descoperită 
depusă în mortarul zidului de cărămidă al barăcilor soldaţilor.  
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 De ce în castru? Este greu de explicat. ingura explicaţie posibilă ar fi aceea 
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Dro eta  este vorba de un altar votiv din calcar, descoperit de l. Bărcăcilă, 
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Gen io  ord ini mun icipii  adriani  Dr obetensium  n aeus  Aem ilia  nus 
I III ir et  pont ife  pos uit   uod .. N . ..  I .1844. 

Pe faţa opusă a altarului, dar răsturnat, a fost incizată următoarea inscripţie  
ARA m  I I  RTALI  PR o  centurionibus  duorum ordinum  L P  
TRI N  (fig. 81 a, b). 
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1. divinitatea supremă în Imperiu era Iuppiter, fiind divinitatea protectoare 
sub care se afla însăşi conducătorul Tetrarhiei, Diocletian şi implicit era divinitatea 
protectoare a Imperiului; 
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cu o perioadă de înflorire în vremea constantiniană, mai ales în timpul lui 
Constantius II. În interiorul fortificaţiei au fost descoperite câteva fragmente de 
reliefuri votive relativ bine păstrate. stfel, este un relief de calcar, care îl reprezintă pe 
Pan, acolit al cultului lui Liber Pater (D  30 × 18 × 5 cm)1849. Divinitatea este 
înfăţişată frontal sprijinindu-se pe piciorul stâng, iar piciorul drept ridicat este 
sprijinit pe o căprioară. Personajul nud până la brâu are mâna stângă deasupra unui 
altar, iar în cea dreaptă ţine un pedum cu capătul de sus răsucit. Un alt mic 
fragment al unei statuete a lui Pan din bronz, care nu apare reprezentată, ar fi fost 
descoperit într-o groapă menajeră în interiorul fortificaţiei1850 (fig. 82 c). 

Un alt relief votiv fragmentar din lăcaş înfăţişează scena consacrată tauro-
tocniei din cultul oriental al lui Mit ras (D  18 × 10 × 1,5 cm. Nu se menţionează 
locul descoperirii pieselor (fig. 82 d). 

Totodată au apărut aici şi două statuete de bronz redând pe Venus în ipostaza 
de Venus pudica, păstrate fragmentar (D  a  11 cm înălţime; b. 13 cm). tatuetele 
au fost descoperite într-o cameră a barăcii din cetatea romană târzie de la inova 
(fig. 82 a, b)1851. 

. Cetatea de la Dierna (jud. Me edinţi) (?) a fost construită parţial pe 
teritoriul oraşului antic, tot în timpul Tetrarhiei. Într-unul din turnurile fortificaţiei 
a fost descoperit un relief fragmentar dedicat lui Mit ras, cu inscripţie1852.  
Nu se menţionează contextul stratigrafic al descoperirii. Textul fragmentar menţio-
nează că relieful a fost depus de un soldat sau alt gradat al cărui nume nu se mai 
păstrează (?) din legiunea I Primigenia. Desigur, piesa apare în poziţie secundară în 
acest caz şi trebuie acceptată cu rezerva cuvenită. 

. Peştera Veterani (jud. Me edinţi) este o peşteră aflată în Cazanele Mari, 
la poalele muntelui Ciucaru Mare, la o altitudine de 73 m1853. Elementele care 
concură în a-i atribui rostul unui spelaeum mithriac în epoca romană târzie sunt 
determinate în principal de condiţiile de adăpost oferite de această peşteră. paţiul 
interior al peşterii este uscat, uşor ascendent spre nord unde exista un puţ de apă 
săpat în stâncă, ori în cultul mithriac sursa de apă este obli atorie pentru 
puri icare1854. Pe latura de est, la o anumită înălţime există o fereastră  care 
asigură iluminarea în interiorul peşterii. Prin aceasta peştera Veterani prezintă 
asemănări frapante cu Peştera lui dam din Dobrogea1855, unde a existat, la fel, un 
sanctuar mithriac. În urma unor sondaje arheologice efectuate în interiorul peşterii, 
V. Boroneanţ a ajuns la concluzia că aceasta a fost utilizată în epoca romană pentru 
cultul lui Mithriac aducând o serie de argumente în acest sens, precum un zid 

                                                 
1849 Davidescu 1989, p. 83, fig. 26. 
1850 Davidescu 1989, p. 84. 
1851 Davidescu 1989, fig. I  a, b. 
1852 IDR, III, 1, 36.  
1853 Pintilie 1999–2000, p. 236–237, presupune identificarea aici a unui lăcaş de cult pe baza 

cercetărilor efectuate de V. Boroneanţ. Reluarea problemei la Benea 2003, p. 9–16 cu mai multe 
detalii de natura geografică care aduc dovezi importante în această atribuire. 

1854 Turcan 1992, p. 264–265. 
1855 Pippidi 1969, p. 309–310. 
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roman aflat la o adâncime de 1,30–1,50 m care făcea legătura între cele două ziduri 
care blocau intrarea în grotă. În atribuirea funcţionării lăcaşului în epoca romană 
târzie un argument important îl conferă descoperirea unor cărămizi cu ştampila 
DRP DIERNA care se datează în această perioadă. Singurele monede descoperite 
de V. Boroneanţ sunt una de la Aurelianus şi o a doua de la Teodosius I1856. Piese de 
cult nu se păstrează, lucru undeva firesc având în vedere folosirea îndelungată a 
peşterii până în epoca modernă. Doar o inscripţie a fost descoperită şi ulterior s-a 
pierdut, necunoscându-se te tul.  

. astru  de a ojejena. În turnul de nord-est al castrului într-un nivel de 
dărâmătură au fost descoperite mai multe fragmente de reliefuri cu caracter 
mithriac1857. De fapt, de la Pojejena mai provin alte câteva reliefuri cu caracter 
votiv, dedicate lui Mithras, fără a se cunoaşte cu precizie conte tul şi locul de 
descoperire1858. Cu certitudine doar piesele fragmentare nr. 5–14 provin din castru, 
din timpul cercetărilor efectuate de către N. Gudea şi O. Bozu în anul 1976, iar din 
acestea piesa 13 reprezintă un fragment de statuetă înfăţişând capul lui Mithras din 
marmură de bună calitate (I  4,5 × 3,5 × 3,5 cm)1859. Autorii datează piesele votive 
în răstimpul cuprins între anii 150 (momentul construirii în piatră a castrului) şi 
anul 250, nedepăşind veacul al III-lea1860. M. Pintilie într-o lucrare şi-a propus pre-
zentarea unui mic corpus al edificiilor de cult mithriace din Dacia, listă în care a 
inclus cu oarecare ezitări şi descoperirea de la Pojejena1861. Reţinerea autoarei venea 
din observaţia pertinentă că este discutabilă supoziţia e istenţei unui sanctuar 
mithriac în interiorul unei fortificaţii romane, ceea ce este corect şi în opinia 
noastră. Dar, în epoca romană târzie acest lucru apare plauzibil prin faptul, că odată 
cu legalizarea creştinismului în anul 313 şi mai apoi, dispar multe culte tradiţionale 
romane ori de altă sorginte evidenţiindu-se aşa cum observam mai ales religiile cu 
puternic caracter local sau cu largă răspândire cum a fost cel oriental al lui Mithras, 
din secolul IV. Aceasta perioadă, putea oferi cadrul propice în care soldaţii în 
castre îşi practicau propriile culte religioase. Prezenţa numeroaselor fragmente 
provenind de la mai multe reliefuri descoperite în turnul de nord-est ar putea sugera 
a t eva  un moment cronologic care urmează şi anume acela când legislaţia 
creştină primeşte un caracter deschis anti păgân şi are loc un proces de distrugere 

                                                 
1856 Boroneanţ 1979, p. 178–180. 
1857 Gudea, Bozu 1977 a, p. 117–130; Gudea, Bozu 1978, p. 333–343.  
1858 Gudea, Bozu 1977, nr.1. relieful păstrat în cea mai mare parte la Muzeul National de la 

Budapesta, a fost descoperit în anul 1896 si reprezintă scena consacrată a taurotocniei. Un relief 
aproape similar ar fi fost văzut de G. Tegl s în anul 1902, piesa este actualmente pierdută (piesa nr. 2 
din catalogul realizat de cei doi autori). Tot o descoperire veche este fragmentul de relief păstrat în 
Muzeul udeţean din Lugoj cu un fragment de inscripţie  MESO provenind probabil din vechea 
colecţie a lui Georgescu formată chiar din piese provenind din zona castrului (piesa nr. 3). În sfârşit, 
într-o colecţie particulară din Timişoara se păstrează un relief păstrat parţial cu inscripţia DI O. 
POSIDON... publicat în IDR, III, 1 (piesa nr. 4) (pentru ultimele trei piese votive nu deţinem 
informaţii privind locul e act de descoperire de pe teritoriul castrului sau a aşezării de la Pojejena.  

1859 Gudea, Bozu 1977, nr. 13. 
1860 Gudea, Bozu 1977, p. 129. 
1861 Pintilie 1999–2000, p. 238. 
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. Peştera Veterani (jud. Me edinţi) este o peşteră aflată în Cazanele Mari, 
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interior al peşterii este uscat, uşor ascendent spre nord unde exista un puţ de apă 
săpat în stâncă, ori în cultul mithriac sursa de apă este obli atorie pentru 
puri icare1854. Pe latura de est, la o anumită înălţime există o fereastră  care 
asigură iluminarea în interiorul peşterii. Prin aceasta peştera Veterani prezintă 
asemănări frapante cu Peştera lui dam din Dobrogea1855, unde a existat, la fel, un 
sanctuar mithriac. În urma unor sondaje arheologice efectuate în interiorul peşterii, 
V. Boroneanţ a ajuns la concluzia că aceasta a fost utilizată în epoca romană pentru 
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roman aflat la o adâncime de 1,30–1,50 m care făcea legătura între cele două ziduri 
care blocau intrarea în grotă. În atribuirea funcţionării lăcaşului în epoca romană 
târzie un argument important îl conferă descoperirea unor cărămizi cu ştampila 
DRP DIERNA care se datează în această perioadă. Singurele monede descoperite 
de V. Boroneanţ sunt una de la Aurelianus şi o a doua de la Teodosius I1856. Piese de 
cult nu se păstrează, lucru undeva firesc având în vedere folosirea îndelungată a 
peşterii până în epoca modernă. Doar o inscripţie a fost descoperită şi ulterior s-a 
pierdut, necunoscându-se te tul.  

. astru  de a ojejena. În turnul de nord-est al castrului într-un nivel de 
dărâmătură au fost descoperite mai multe fragmente de reliefuri cu caracter 
mithriac1857. De fapt, de la Pojejena mai provin alte câteva reliefuri cu caracter 
votiv, dedicate lui Mithras, fără a se cunoaşte cu precizie conte tul şi locul de 
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zentarea unui mic corpus al edificiilor de cult mithriace din Dacia, listă în care a 
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1856 Boroneanţ 1979, p. 178–180. 
1857 Gudea, Bozu 1977 a, p. 117–130; Gudea, Bozu 1978, p. 333–343.  
1858 Gudea, Bozu 1977, nr.1. relieful păstrat în cea mai mare parte la Muzeul National de la 

Budapesta, a fost descoperit în anul 1896 si reprezintă scena consacrată a taurotocniei. Un relief 
aproape similar ar fi fost văzut de G. Tegl s în anul 1902, piesa este actualmente pierdută (piesa nr. 2 
din catalogul realizat de cei doi autori). Tot o descoperire veche este fragmentul de relief păstrat în 
Muzeul udeţean din Lugoj cu un fragment de inscripţie  MESO provenind probabil din vechea 
colecţie a lui Georgescu formată chiar din piese provenind din zona castrului (piesa nr. 3). În sfârşit, 
într-o colecţie particulară din Timişoara se păstrează un relief păstrat parţial cu inscripţia DI O. 
POSIDON... publicat în IDR, III, 1 (piesa nr. 4) (pentru ultimele trei piese votive nu deţinem 
informaţii privind locul e act de descoperire de pe teritoriul castrului sau a aşezării de la Pojejena.  

1859 Gudea, Bozu 1977, nr. 13. 
1860 Gudea, Bozu 1977, p. 129. 
1861 Pintilie 1999–2000, p. 238. 
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directă a monumentelor antice, pentru desacralizarea lor, lucru care trebuie să se fi 
petrecut la două–trei decenii după momentele de coexistenţă probabil paşnică între 
practicanţii religiilor creştine şi tradiţionale romane, orientale etc. (fig. 83 a, b, c). 

. Cetatea de la Gornea (co . Sic eviţa, jud. Caraş-Severin) este un 
quadriburgium construit în epoca Tetrarhiei între anii 294–303 (D  41 × 41 m)1862. 
O cărămidă cu un text incizat în pasta crudă care a suscitat un interes deosebit în 
literatura de specialitate a fost publicată de N. Gudea, I. Piso şi de D. luşanschi1863. 

m adoptat lectura lui I. Piso.  
Inscripţia incizată în pasta crudă era adresată primicerului comandant al cetăţii de 

la Gornea1864, cu următorul text  ogo et peto primicere/tunc puellam Bariam 
/teretrum perdis. Ego Steriu(s)/modo /qu/ od cunscio me/reddere Bes(sam). E . 
sium visu/  peto et rogo primicere /reddas mi i teretrum / /tu/m venet Bessa 
volando / / la//ccus aliam ulam emet/ et tollet mi i cor/ / p(erp)t/uue/ iaceas.  

Inscripţia solicită aprobarea de la primicerius, comandantul cetăţii, de a pune 
un teretrum, o amuletă cu caracter apotropaic în mormântul unei femei/fete numită 
Baria. Invocarea lui Bes – divinitate egipteană pentru apărarea decedatei – era o 
practică magică, probabil, interzisă de legislaţia creştină de la mijlocul secolului IV1865. 

cest lucru a determinat cererea soldatului Sterius către comandant. Este o dovadă 
clară, care denotă aplicarea legislaţiei creştine în faţa menţinerii unor cutume de 
practici religioase din epoca practicării cultelor tradiţionale romane şi, mai ales, 
încercarea de evitare a acestei legislaţii în rândul masei soldaţilor (fig. 84). 

O statuet  de bron  a fost descoperită la Gornea în locul numit omoniţa, în 
arătură, în apropierea unui bordei prefeudal. Înaltă de 8,7 cm înfăţişează un efeb 
nud, cu aripioare, având în mâini un cornucopia. Trăsăturile feţei sunt destul de 
şterse, ochii mari, nasul gura şi bărbia reliefate. Probabil reprezintă un genius 
loci1866. Datarea piesei este atribuită secolului IV. Descoperirea piesei într-un mediu 
civil de pe arealul pe care funcţiona cetatea romană târzie de la Gornea denotă 
menţinerea în rândul comunităţii locale a unor credinţe de sorginte tradiţională 
romană. Din păcate, până în acest moment reprezintă singura descoperire de acest 
fel care se datează în secolul IV. 

şadar cam în toate fortificaţiile romane târzii de pe linia Dunării se constată 
prezenţa unor piese votive aparţinând unor divinităţi cu mare audienţă, în rândul 
populaţiei. Venus – ca divinitate protectoare a casei, alături de Liber Pater sau 
acoliţii săi precum Pan, sau genii protectoare ale locului sunt prezente în rândul 
soldaţilor limitanei recrutaţi din cadrul populaţiei locale. Dar nu mai apar deloc, 
divinităţile ro ane o iciale consacrate precu  uppiter, Minerva, uno etc. 

Menţinerea unor forme de manifestare cultică romană se îndreaptă spre acele 
divinităţi, care corespund mentalităţii individului şi a familiei sale, dar în care nu îşi 
                                                 

1862 Gudea 1977, p. 31; vezi mai sus în acest capitol. 
1863 Piso 1981, p. 263–271, cu bibliografia.  
1864 Piso 1981, p. 263–271. 
1865 Benea 1999, p. 101–102. 
1866 Comori ar eologice 1978, . 414. 
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mai găsesc loc cultele oficiale romane. e şi er ater e e prote toare sunt 
divinităţi apropiate, care în timpul provinciei Dacia prin formele lor de manifestare 
teracote (în cazul lui Venus) şi relie uri votive (în cazul lui Liber şi a acoliţilor săi), 
sau statuete de bronz – reflectă o anumită specificitate a manifestărilor spirituale 
care s-au perpetuat în timp în epoca romană târzie. 

Dacă ar trebui să apreciem numeric, s-ar constata că cea mai mare audienţă o 
avea cultul lui Mit ras prezent în toate cetăţile, cu e cepţia celei de la Gornea, ceea 
ce demonstrează răspândirea amplă a acestui cult în secolul IV, în mediul militar al 
Imperiului, alături de creştinism. Descoperirile arheologice constatate în secolul IV 
în vestul Imperiului Roman evidenţiază o diminuare a edificiilor de cult păgâne 
afectate direct ca număr. Astfel, de pildă, în Dalmatia, din 33 de temple mithriace 
mai erau în funcţiune 5 (Arupium, Dardagana, ajce, Potoci, onjic), în oricum, 
din 33 de sanctuare mai funcţionau 3  Lentia, Ponce Aeni, Schachadorf), Pannonia 
din 42 doar patru mai prezintă urme de activitate  (Poetovio (2, 3) şi Fert r kos, 
A uincum)1867. Aceste date sugerează o reducere substanţială a activităţii sanctuarelor 
respective. Cazul manifestărilor de cult mithriac reduse la cca. 11,6  în provinciile 
respective dovedeşte, totuşi, menţinerea mult diminuată a religiei în activitate. 

MANIFEST RI DE CULT P G NE ÎN BANATUL DE C MPIE ÎN SECOLUL IV 

Singurele forme de manifestare religioasă specifică aşezărilor rurale dacice 
prezente în acest areal îl reprezintă descoperirea în mai multe aşezări a unor vase cu 
per ora ii pe undul recipientului. le au ost practicate nainte i după ardere1868 
(fig. 85). Asemenea descoperiri sunt documentate la Timişoara–Cioreni (3 fragmente), 
Timişoara–Freidorf (7 fragmente) din cercetări de teren  Hodoni, Dragşina, Uliuc). 
Vasele cu perforaţie pe fundul recipientului au fost considerate până acum ca ferestre 
ale sufletului  şi reprezintă mai ales depuneri în inventarul funerar. Asemenea vase 
au apărut şi pe teritoriul Daciei romane, în necropola dacilor liberi de la Soporu de 
Câmpie, sau a dacilor liberi din Moldova, de la Văleni1869. În Banatul de câmpie 
prezenţa lor este documentată în mediul local al aşezărilor, în locuinţe sau gropi 
menajere, ceea ce ar e tinde semnificaţia atribuită lor de I. Evssev, în dicţionarul 
său sv. ereastra, în cadrul cultului morţilor, descoperirile din interiorul 
locuinţelor vor fi avut menirea de protejarea împotrivă duhurilor rele ( )1870, Dar tot 
aşa de bine puteau servi în desfăşurarea practicilor privind cultul morţilor. Se 
cuvine a menţiona ca fragmentele descoperite până acum provin de la vase mari de 
provizii de obicei de culoare cenuşie fină, ceea ce complică puţin întreaga discuţie. 

În zona de câmpie a Banatului, aflată în afara ostului teritoriu al Daciei 
Romane, formele de manifestare atribuite creştinismului sunt mai puţine, în mod 
                                                 

1867 Brato  1996, p. 316, nota 63; Benea, Hica, 2004, p. 36.  
1868 Benea 1999, p. 94–95. 
1869 Benea 1997, p. 95, notele 142–143 cu bibliografia. 
1870 Benea 1997, p. 96. 
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Inscripţia solicită aprobarea de la primicerius, comandantul cetăţii, de a pune 
un teretrum, o amuletă cu caracter apotropaic în mormântul unei femei/fete numită 
Baria. Invocarea lui Bes – divinitate egipteană pentru apărarea decedatei – era o 
practică magică, probabil, interzisă de legislaţia creştină de la mijlocul secolului IV1865. 

cest lucru a determinat cererea soldatului Sterius către comandant. Este o dovadă 
clară, care denotă aplicarea legislaţiei creştine în faţa menţinerii unor cutume de 
practici religioase din epoca practicării cultelor tradiţionale romane şi, mai ales, 
încercarea de evitare a acestei legislaţii în rândul masei soldaţilor (fig. 84). 

O statuet  de bron  a fost descoperită la Gornea în locul numit omoniţa, în 
arătură, în apropierea unui bordei prefeudal. Înaltă de 8,7 cm înfăţişează un efeb 
nud, cu aripioare, având în mâini un cornucopia. Trăsăturile feţei sunt destul de 
şterse, ochii mari, nasul gura şi bărbia reliefate. Probabil reprezintă un genius 
loci1866. Datarea piesei este atribuită secolului IV. Descoperirea piesei într-un mediu 
civil de pe arealul pe care funcţiona cetatea romană târzie de la Gornea denotă 
menţinerea în rândul comunităţii locale a unor credinţe de sorginte tradiţională 
romană. Din păcate, până în acest moment reprezintă singura descoperire de acest 
fel care se datează în secolul IV. 

şadar cam în toate fortificaţiile romane târzii de pe linia Dunării se constată 
prezenţa unor piese votive aparţinând unor divinităţi cu mare audienţă, în rândul 
populaţiei. Venus – ca divinitate protectoare a casei, alături de Liber Pater sau 
acoliţii săi precum Pan, sau genii protectoare ale locului sunt prezente în rândul 
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1862 Gudea 1977, p. 31; vezi mai sus în acest capitol. 
1863 Piso 1981, p. 263–271, cu bibliografia.  
1864 Piso 1981, p. 263–271. 
1865 Benea 1999, p. 101–102. 
1866 Comori ar eologice 1978, . 414. 
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mai găsesc loc cultele oficiale romane. e şi er ater e e prote toare sunt 
divinităţi apropiate, care în timpul provinciei Dacia prin formele lor de manifestare 
teracote (în cazul lui Venus) şi relie uri votive (în cazul lui Liber şi a acoliţilor săi), 
sau statuete de bronz – reflectă o anumită specificitate a manifestărilor spirituale 
care s-au perpetuat în timp în epoca romană târzie. 

Dacă ar trebui să apreciem numeric, s-ar constata că cea mai mare audienţă o 
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din 42 doar patru mai prezintă urme de activitate  (Poetovio (2, 3) şi Fert r kos, 
A uincum)1867. Aceste date sugerează o reducere substanţială a activităţii sanctuarelor 
respective. Cazul manifestărilor de cult mithriac reduse la cca. 11,6  în provinciile 
respective dovedeşte, totuşi, menţinerea mult diminuată a religiei în activitate. 
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per ora ii pe undul recipientului. le au ost practicate nainte i după ardere1868 
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Vasele cu perforaţie pe fundul recipientului au fost considerate până acum ca ferestre 
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menajere, ceea ce ar e tinde semnificaţia atribuită lor de I. Evssev, în dicţionarul 
său sv. ereastra, în cadrul cultului morţilor, descoperirile din interiorul 
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aşa de bine puteau servi în desfăşurarea practicilor privind cultul morţilor. Se 
cuvine a menţiona ca fragmentele descoperite până acum provin de la vase mari de 
provizii de obicei de culoare cenuşie fină, ceea ce complică puţin întreaga discuţie. 
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1867 Brato  1996, p. 316, nota 63; Benea, Hica, 2004, p. 36.  
1868 Benea 1999, p. 94–95. 
1869 Benea 1997, p. 95, notele 142–143 cu bibliografia. 
1870 Benea 1997, p. 96. 
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evident. ici, primele aşezări rurale locale barbare, împinse la est de Tisa apar în 
timpul domniei lui Commodus. Ele sunt aşezări de tradiţie dacică judecând după 
ocupaţiile, modul de organizare a aşezărilor şi materialul arheologic constatat. m 
menţiona astfel incizarea, pe un fragment de vas cenuşiu, a unui peşte, un fragment 
având pe buza vasului incizat semnul Crucii (aşezarea de la Freidorf Timişoara, 
nivelul II), un văscior cilindric de la Timişoara Cioreni având de asemenea incizat 
semnul Crucii în pasta crudă sau o fusaiolă cu cruce incizată, descoperită la 

ânnicolaul Mare–Periam, un fragment de fund de oală cu semnul crucii incizat 
înainte de ardere ( ânnicolaul Mare)1871 (fig. 86 a, b). Ulterior, după mijlocul 
secolului III sub presiunea altor triburi pătrund în zonă elemente sarmate. 

În secolul IV, însă, în aşezarea daco-romană de la abăr (Lugoj), a fost 
descoperită o pintaderă cu cruce, indiciu al unei comunităţi creştine daco-romane în 
care se marca pâinea cu acest instrument. Reprezintă deja o evoluţie importantă de 
consacrare a religiei creştine. 

Din secolele V–VI, datează un vas pentru păstrarea apei sfin ite, din bronz, cu 
două torţi (Dimensiuni  I  118 cm, d  23 cm). Piesa a fost descoperită la Periam 
(jud. Timiş), având reprezentată o cruce în relief la baza vasului. Tipologic asemenea 
forme de recipiente există însă şi în secolul IV1872 (fig. 87). Mărturiile sunt puţine în 
acest sens şi aici, ele trebuie conexate cu manifestări de cult păgâne din aşezările rurale.  

Conclu ii. După abandonarea Daciei a avut loc o întărire a elementului 
creştin, poate prin refugierea unor elemente din provincia Moesia Prima, în vremea 
persecuţiilor lui Diocletianus, fără a avea dovezi epigrafice directe în acest sens.  

Prezenţa, în secolul IV, a unor edificii de cult creştin în acest areal,organizate 
în clădiri mai vechi reutilizate demonstrează extinderea importanţei acestui cult şi, 
implicit, aplicarea legislaţiei creştine a dinastiei constantiniene1873. ceasta va 
suprapune un fond existent de spiritualitate romană şi daco-romană, ceea ce a 
asigurat specificitatea religiei creştine nord-dunărene.  

În epoca romană târzie, în fostul teritoriu al provinciei Dacia şi mai ales în 
teritoriul de sud-vest discutat mai sus, prezenţa unor lăcaşuri de culte creştine a 
putut fi identificată cu ajutorul unor piese cu însemne creştine (mai ales cruci  
incizate sau reprezentate) cum ar fi cazul la Gornea, sau prin descoperirea unor 
construcţii în centre militare precum  Mehadia, Tibiscum unde refolosirea unor 
clădiri mai ec i i transformarea lor n basilici, a fost posibilă i apare cel mai 
concludent rele ată p nă acum. Doar în puţine cazuri avem de a face cu edificii 
construite cum ar fi în cazul basilicii şi a mausoleului funerar devenit ulterior, lăcaş 
de cult din castrul roman de la Drobeta. Probabil în secolul IV să fi existat lăcaşuri 
de cult şi la Dierna (centru unde sunt cunoscute anumite descoperiri târzii precum, 
două linguriţe euharistice păstrate la unst istorisches Museum din Viena1874, şi o 
ampulla cu reprezentarea f. Menas)1875, dar un edificiu de cult nu a fost descoperit. 
                                                 

1871 Benea 1999, catalog, p. 214–217. 
1872 eicu 1990, p. 153–156.  
1873 Benea ica, 2004, passim. 
1874 Benea 1999, p. 103–104 cu bibliografia. 
1875 Benea 1986, p. 42–53. 
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Nu poate fi e clusă posibilitatea e istenţei unor construcţii de lemn care să fi 
fost folosite ca lăcaşuri de cult cu caracter creştin, care nu s-au păstrat în decursul 
timpului. 

Chiar dacă formele de manifestare a religiei creştine nu apar e plozive în 
secolul al IV-lea, precum în provinciile sud-dunărene, un lucru este clar  ele e istă 
şi, mai ales dovedesc coe istenţa cu unele manifestări ale cultelor tradiţionale 
romane, ceea ce, în ultima instanţă, demonstrează specificitatea religiei cre tine în 
nordul Dunării, pe teritoriul fostei provincii Dacia.  

Spre deosebire însă de manifestările cultice consacrate în sanctuare, cultul 
mithriac, la fel ca celelalte în nordul Dunării, se manifestă în interiorul fortifica iilor 
romane, ceea ce ar argumenta într-un fel acceptarea unor astfel de forme de cult 
tradiţionale de către conducerea ierarhică a militarilor. Am putea astfel presupune 
aducerea reliefurilor votive din sanctuarele locale aflate în mediul civil din apropiere şi 
desfăşurarea anumitor ritualuri cultice la nivelul familiilor sau chiar a întregii 
unităţi care staţiona într-o fortificaţie. Restrângerea cadrului de desfăşurare a 
cultelor tradiţionale la perimetrul cetăţii poate fi şi urmarea apariţiei legislaţiei anti 
păgâne între anii 340–3501876, care conduce la închiderea unor temple sau sanctuare. 
Situaţia a fost constatată, mai ales în cazul cultului mithriac, în anumite temple din 
vestul Imperiului1877. Odată cu înaintarea în epocă, religia creştină a primit un 
ascendent tot mai important asupra cultelor tradiţionale care se manifestă în cadrul 
restrâns acceptat de autorităţile oficiale. 

Limitaneii care formau armata din fortificaţiile nord-dunărene provin din 
spaţiul comun romanizat al Moesiei şi chiar al fostei provincii Dacia. Manifestările 
spirituale în acest mediu continuă tradiţiile locale din secolele anterioare prin 
acor area e prioritate pentru cultele personale  e sorginte local  i a r a e 
de  pentru ostele culte o iciale romane care nu i mai g sesc locul n 
p strarea unor monumente i n practic  cultic  propriu is . 

Probabil că aici este şi cheia înţelegerii corecte a fenomenului petrecut în 
nordul Dunării de menţinere a unor tradiţii şi practici de cult apropiate populaţiei, 
pe care religia creştină oficială le-a acceptat up  un timp, ca atare. Aici, intră mai 
mulţi factori în discuţie.  

C SI II I  

Stabilirea liniei defensive a Imperiului Roman pe Dunăre a avut ca urmare 
formarea unor noi relaţii politice-economice între fostul teritoriu al Daciei şi 
provinciile sud-dunărene.  

Teritoriul Banatului antic ca unitate geografică s-a aflat în contact direct cu 
Imperiul Roman1878. După proclamarea lui Diocletianus în anul 284 şi apoi, instaurarea 
                                                 

1876 Sauer 1996, p. 53. 
1877 Sauer 2004, 341. 
1878 Benea 1996, p. 187. 
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evident. ici, primele aşezări rurale locale barbare, împinse la est de Tisa apar în 
timpul domniei lui Commodus. Ele sunt aşezări de tradiţie dacică judecând după 
ocupaţiile, modul de organizare a aşezărilor şi materialul arheologic constatat. m 
menţiona astfel incizarea, pe un fragment de vas cenuşiu, a unui peşte, un fragment 
având pe buza vasului incizat semnul Crucii (aşezarea de la Freidorf Timişoara, 
nivelul II), un văscior cilindric de la Timişoara Cioreni având de asemenea incizat 
semnul Crucii în pasta crudă sau o fusaiolă cu cruce incizată, descoperită la 

ânnicolaul Mare–Periam, un fragment de fund de oală cu semnul crucii incizat 
înainte de ardere ( ânnicolaul Mare)1871 (fig. 86 a, b). Ulterior, după mijlocul 
secolului III sub presiunea altor triburi pătrund în zonă elemente sarmate. 

În secolul IV, însă, în aşezarea daco-romană de la abăr (Lugoj), a fost 
descoperită o pintaderă cu cruce, indiciu al unei comunităţi creştine daco-romane în 
care se marca pâinea cu acest instrument. Reprezintă deja o evoluţie importantă de 
consacrare a religiei creştine. 

Din secolele V–VI, datează un vas pentru păstrarea apei sfin ite, din bronz, cu 
două torţi (Dimensiuni  I  118 cm, d  23 cm). Piesa a fost descoperită la Periam 
(jud. Timiş), având reprezentată o cruce în relief la baza vasului. Tipologic asemenea 
forme de recipiente există însă şi în secolul IV1872 (fig. 87). Mărturiile sunt puţine în 
acest sens şi aici, ele trebuie conexate cu manifestări de cult păgâne din aşezările rurale.  

Conclu ii. După abandonarea Daciei a avut loc o întărire a elementului 
creştin, poate prin refugierea unor elemente din provincia Moesia Prima, în vremea 
persecuţiilor lui Diocletianus, fără a avea dovezi epigrafice directe în acest sens.  

Prezenţa, în secolul IV, a unor edificii de cult creştin în acest areal,organizate 
în clădiri mai vechi reutilizate demonstrează extinderea importanţei acestui cult şi, 
implicit, aplicarea legislaţiei creştine a dinastiei constantiniene1873. ceasta va 
suprapune un fond existent de spiritualitate romană şi daco-romană, ceea ce a 
asigurat specificitatea religiei creştine nord-dunărene.  

În epoca romană târzie, în fostul teritoriu al provinciei Dacia şi mai ales în 
teritoriul de sud-vest discutat mai sus, prezenţa unor lăcaşuri de culte creştine a 
putut fi identificată cu ajutorul unor piese cu însemne creştine (mai ales cruci  
incizate sau reprezentate) cum ar fi cazul la Gornea, sau prin descoperirea unor 
construcţii în centre militare precum  Mehadia, Tibiscum unde refolosirea unor 
clădiri mai ec i i transformarea lor n basilici, a fost posibilă i apare cel mai 
concludent rele ată p nă acum. Doar în puţine cazuri avem de a face cu edificii 
construite cum ar fi în cazul basilicii şi a mausoleului funerar devenit ulterior, lăcaş 
de cult din castrul roman de la Drobeta. Probabil în secolul IV să fi existat lăcaşuri 
de cult şi la Dierna (centru unde sunt cunoscute anumite descoperiri târzii precum, 
două linguriţe euharistice păstrate la unst istorisches Museum din Viena1874, şi o 
ampulla cu reprezentarea f. Menas)1875, dar un edificiu de cult nu a fost descoperit. 
                                                 

1871 Benea 1999, catalog, p. 214–217. 
1872 eicu 1990, p. 153–156.  
1873 Benea ica, 2004, passim. 
1874 Benea 1999, p. 103–104 cu bibliografia. 
1875 Benea 1986, p. 42–53. 
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1876 Sauer 1996, p. 53. 
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Tetrarhiei ca formă de guvernare, Imperiul va încerca prin acţiuni punitive în 
barbaricum, nu numai să respingă incursiunile acestora, cât mai ales să caute să 
îndepărteze, prin tratatele de pace încheiate pericolul de pe linia Dunării. cestea 
vizau în principal, teritoriile de răsărit şi de apus ale fostei provincii Dacia locuite 
pe rând, de daci liberi, carpi, mai nou şi goţi, iar din Câmpia dintre Tisa şi Dunăre, 
sarmaţii iazigi şi alte triburi germanice care au pătruns în acest culoar. Desele 
campanii militare întreprinse de către Galerius ca şi aesar, din capitala sa de la 

irmium, împotriva sarmaţilor iazigi, în anii 285, 289, 294, 299 şi ulterior acestor 
date sunt o dovadă în acest sens. Politica fermă a împăraţilor Tetrarhiei I va continua în 
deceniile următoare în ideea de a asigura stabilitate în acest sens a frontierelor 
romane. Devenise evident faptul că centrul de greutate al tatului roman se mutase 
din sudul Europei centrale în sud-estul continentului şi implicit atenţia guvernanţilor 
viza asigurarea zonei limitrofe sediului imperial de la irmium a lui Galerius. 
Teritoriul Banatului antic intra prin apropierea sa geografică, dar şi multiple resurse 
minerale şi naturale sub această incidenţă. supra acestor teritorii, Imperiul va 
căuta să şi extindă un control militar ferm. Oricum, la sfârşitul secolului III şi 
începutul celui următor, nu se constată acţiuni militare barbare asupra teritoriului 
fostei provincii Dacia, menţionate în izvoarele narative. Ideea de recucerire a 
Daciei a fost afirmată de Constantinus, care după înlăturarea rivalului său Licinius, 
în anul 324, va iniţia un adevărat program, credem noi, în acest sens. Observaţiile 
întreprinse asupra materialului numismatic găsit în fortificaţiile romane de malul de 
nord al Dunării argumentează această constatare prin descoperirea de monede care 
datează începutul locuirii în uadriburgia, înspre sfârşitul domniei lui Constantinus 
I (respectiv din anii 325–337)1879. 

În acest context, se înscriu şi refacerile de castre mari de la Mehadia, 
Teregova, Tibiscum de pe culoarul de acces Timiş–Cerna înspre interiorul arcului 
carpatic. ceeaşi situaţie se constată şi în cazul construirii unor fortificaţii noi pe 
Valea Oltului şi în sud-estul Transilvaniei, la Comalău, menite a asigura controlul 
asupra zonei sud-carpatice.  

Etapa imediat următoare, în acest proces întreprins de recucerire a Daciei a 
fost construirea podului de peste Dunăre de la escus– ucida a inaugurat în anul 
328, dar a cărei construcţie trebuie să fi început cu 1–2 ani înainte fiind ridicat în 
piatră, cu o lungime impresionantă. ceastă construcţie marchează de fapt, încheierea 
unui proces de recucerirea efectivă a teritoriului fostei provincii. Repararea drumului 
imperial de pe linia Oltului a fost la fel, o acţiune complementară în acest sens1880. 

 Toate aceste informaţii arheologice, literare, chiar epigrafice converg spre a 
vedea în aceşti ani, respectiv în anii / –  şi în continuarea lor, acţiunea 
propriu-zisă a instituirii unui control direct asupra teritoriului fostei provincii până 
                                                 

1879 Vezi capitolul VIII/2.  
1880 Ni se pare hazardată ipoteza avansată de l. Madgearu potrivit căreia construirea podului 

de la ucidava reprezintă un act de propagandă imperială (Madgearu 2011, passim). Pentru asta nu se 
construieşte un pod din piatră păzit de garnizoane romane. 
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la limita sa de nord, de la Porolissum1881. Oricât de greu apare în acest moment de 
înţeles acest lucru, vor apare mereu elemente care vor întări această supoziţie. 

Constantius II (337–361) va continua aceeaşi politică a tatălui său, astfel 
încât în timpul domniei sale prezenţa romană este cea mai densă şi profundă în 
nordul Dunării, lucru de care a beneficiat în principal, poarta de p trundere spre 
Transilvania, care a fost Banatul, fie pe Dunăre, Mureş sau pe căile terestre. 

Poate cu anumite dificultăţi o perioadă de stabilitate se constată şi în deceniile 
care urmează până în vremea lui Theodosius I, întrucât în bună măsură fortificaţiile 
nord-dunărene romane târzii îşi încetează activitatea la sfârşitul secolului IV sau în 
primul deceniu după această dată. 

Războaiele aproape neîntrerupte din Imperiu pentru ridicarea unor dinaşti la 
tron urmate apoi, de conflictele militare purtate în această zonă cu neamurile 
barbare în încercarea lor de a obţine subsidii sau chiar stabilirea în Imperiu au făcut 
ca secolul IV să fie o epocă în care însă evenimentele militare sau politice au marcat o 
ruinare a vieţii economice. Legislaţia care se va introduce odată cu ridicarea la tron 
a lui Constantinus I şi apoi Valens vor impune măsuri e treme în încercarea de a 
opri acest proces de ruinare a economiei (legarea colonilor de glie în agricultură, 
interzicerea minerilor de a-şi părăsi locurile de muncă, obligaţia meşteşugarilor de 
a rămâne în oraşele de reşedinţă, transmiterea meseriei în familie etc.)1882. 

Ca urmare, economia Imperiului Roman era în declin, dar forţa sa militară se 
adaptase la noile forme de luptă impuse de lumea barbară bazată în principal pe 
cavalerie. Tocmai acest lucru a putut asigura în decursul secolului IV, controlul în 
bună măsură asupra tuturor seminţiilor barbare, din jurul frontierelor pacificate prin 
diferite modalităţi acordarea de subsidii în bani sau, dimpotrivă, în natură pentru 
subzistenţă. 

Banatul antic îşi menţine o structură aparte în continuare – în opinia mea – 
prin faptul că în partea de răsărit locuită de daco-romani, daci (aşezările de la 
Grădinari, Mehadia, abăr etc.), habitatul roman târziu este marcat prin descoperiri 
monetare care sugerează o economie bazată pe schimb. Ne referim în principal, la 
aşezările ce continuă din epoca anterioară (vezi situaţia de la Tibiscum, Mehadia, 
chiar Teregova după noile cercetări). Pe Mureş, o situaţie similară a fost constatată 
în aşezarea de la Arad-Ceala şi în altele limitrofe ei. Contactele economice cu romanii 
se observă prin artefacte, ceramică bunuri de uz comun, alături de pătrunderea 
masivă de monedă de bronz ca monedă principală de schimb etc. 

 Descoperirile masive de tezaure de mari dimensiuni cu sute de piese în 
compoziţie, precum cele de la Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti, Pojejena, 
Radimna, Dalboşeţ, Dierna (2), Tibiscum (1) etc. din partea de vest a Banatului 
impresionează prin numărul lor. Ele pot fi urmarea unor atacuri de jaf întreprinse la 
sud de Dunăre, dar mai ales opinăm să credem că ele reprezintă plata unor 
                                                 

1881 Vezi în acest sens aplicarea legislaţiei cu caracter antipăgân în acest areal în întreaga epocă 
a dinastiei constantiniană (Benea, Hica 2004, passim). 

1882 Benea 1996, p. 183. 
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1881 Vezi în acest sens aplicarea legislaţiei cu caracter antipăgân în acest areal în întreaga epocă 
a dinastiei constantiniană (Benea, Hica 2004, passim). 

1882 Benea 1996, p. 183. 
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schimburi comerciale sau plata unor servicii militare efectuate în armata romană 
sau chiar subsidii acordate de romani (?). De fapt, oricare dintre aceste ipoteze este 
plauzibilă. 

În anatul de c mpie, teritoriul aflat în faţa provinciei Moesia Prima, 
situaţia apare sensibil diferită. Ca şi populaţie, arealul era locuit de elemente locale  
daci liberi, celţi, norico-pannonici, iar din ultimele decenii ale secolului III se 
constată pătrunderi ale sarmaţilor iazigi din câmpia dintre Tisa şi Dunăre. Cercetările 
sunt încă puţine, dar cu ajutorul descoperirilor monetare evidenţiază două aspecte 
importante pentru discuţia de faţă şi, anume, prezenţa monedei romane de bronz 
este densă doar în zona limitrofă Dunării, cu un plus de concentrare în jurul 
localităţilor r e , Pance o, ela r a, teritoriu aflat chiar în faţa Capitalei 
provinciei, iminacium şi a centrului urban de la ingidunum, ceea ce este logic şi 
firesc din punct de vedere istoric. ici se constată o prezenţa numeroasă a 
monedelor de bronz găsite izolat din secolul IV, alături de tezaure şi depozite din 
aceeaşi perioadă, ceea ce constituie un indiciu clar al unor relaţii economice 
permanente. Dar, la cca. 50 km nord de linia Dunării numărul pieselor se reduce 
simţitor, pentru ca după 100 de km, ele să fie aproape cu totul rare, descoperiri 
monetare izolate, care nu pot fi puse întotdeauna în legătură cu o aşezare anume. 
Ca atare, în acest caz, prezenţa monedei romane apare sporadică şi, implicit, trebuie să 
vedem aici un alt aspect important al relaţiilor economice cu Imperiu şi anume, 
contactele sunt rare.  

Implicarea aşezărilor aflate în apropierea Mureşului în aceste contacte este 
determinată de accesul direct de pe Tisa pe Mureş, spre interiorul arcului carpatic. 
Ne lipsesc din păcate, cercetări asupra descoperirilor numismatice provenite de la 
Micia care ar putea elucida multe lucruri privind nordul Banatului antic. 

În acest sistem se înscriu şi relaţiile Imperiului cu spaţiul nord-dunărean, pe 
care împăraţii constantinieni l-au protejat şi stăpânit efectiv dintr-un considerent 
evident probabil, plata unui tribut în natură efectuată de comunităţile locale, cu 
anumite resurse între care am menţiona pentru Banatul antic, în primul rând fierul, 
cuprul obţinut în aşezările constatate în zona de munte printr-un număr important 
de exploatări rurale dovadă a importanţei acestor exploatări, dar la care se adaugă 
sarea adusă din Transilvania1883. La aceasta se adaugă desigur, produsele animaliere şi 
cerealele importante pentru Imperiu. Nu de puţine ori, seminţiile barbare, în special 
goţii, de pildă solicită chiar asemenea produse de subzistenţă în tratatele de pace pe 
care le încheie cu Imperiul Roman1884. De aici, rezultă şi faptul că de câte ori 
Imperiul îşi impune forţa în tratatele de pace cu barbari interzice exportul de 
obiecte de uz comun şi arme din fier, aceasta reprezenta una din interdicţiile uzitate 
încă în vremea Principatului. numite produse de export romane, precum inul, 
uleiul, sosul de pe te sunt pe lista de interdicţie ca exporturi în barbaricum în 
legislaţia lui Valentinianus, Valens, Gratianus (364–378). 
                                                 

1883 Pe căile principale spre acestea s-au descoperit în decursul timpului numeroase monede de 
bronz din secolul IV. 

1884 orpus uris i ilis, IV, 41, 1, 2. 
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Nu putem afirma în nici un fel, dacă e ploatările de metal preţios au fost în 
activitate în această vreme.  

Această dublă relaţie politică şi economică a fost întărită de cea pe plan 
spiritual prin acceptarea religiei creştine ca şi cult oficial al statului1885 şi implicit 
legăturile cu Imperiul sunt marcate şi influenţate direct de aceasta. Chiar dacă, în 
acest moment majoritatea descoperirilor de lăcaşurilor de cult creştine au fost 
identificate în construcţii mai vechi din perioada anterioară, ele demonstrează 
practicarea cultului în spaţiu menţionat. Descoperirea unui număr destul de mare de 
fragmente ceramice având marcat semnul ru ii, găsite, atât în Banatul de Câmpie, 
cât şi în aşezările daco-romane din partea de est a teritoriului constituie o dovadă a 
pătrunderii religiei creştine influenţată mult de cultele tradiţionale ale fiecărei seminţii. 

Importanţa Imperiului în spaţiul nord-dunărean devine mai lentă după 
dispariţia lui Constantius II, în anul 361. Domnia sa a reprezentat o înflorire şi 
stabilitate economică pentru teritoriile nord-dunărene prin aflu ul masiv de monedă 
romană dând posibilitatea unei economii de piaţă. anatu  anti  a beneficiat din 
plin de această situaţie, care dovedeşte o perioadă de mare stabilitate internă a 
teritoriului şi linişte pentru a şi continua e istenţa în comunităţile locale, fără un 
impact barbar special. 

S. Dumitraşcu a analizat situaţia similară în ţinuturile Crişanei, deci din 
teritoriile din vestul şi nord-vestul Daciei şi a remarcat o rena tere a fondului vechi 
dacic1886. O constatare similară a făcut H. Thaller-Stiglitz în provinciile Noricum, 
Raetia, ultima părăsită de romani cam în aceeaşi perioadă (271–272 sau în anul 
254, cum se crede mai nou), unde toponimele, hidronimele, denumirile chiar de 
ogoare primesc după retragerea romană denumiri pre-romane1887. 

Dacă prima parte a secolului IV a însemnat o stabilitate n rela iile directe 
dintre populaţia locală daco-romană, alogeni (sarmaţi iazigi, germanici) controlată 
de Imperiul Roman, în a doua jumătate a secolului IV poate chiar începând cu 
domnia celor doi fraţi Valentinianus şi Valens (364–378) şi până la sfârşitul 
secolului IV – începutul celui următor, anumite permutări etnice vor duce la 
dispariţia urmelor de locuire pe teritoriul anticului Tibiscum, multe aşezări rurale 
vor dispare, locuitorii vor fi obligaţi să se retragă spre alte zone mai ferite, 
îndepărtate de căile de comunicaţie romane cu mijloace e istenţă mai sigure. 
Impactul hunic va zdruncina întregul Imperiu Roman şi cu atât mai mult populaţia 
aflată în afara graniţelor sale. 

Romanitatea nord-dunăreană mult afectată de şocul hunic a menţinut, în 
continuare, rela ia directă cu lumea romană sud dunăreană şi ea grav afectată şi 
dispersată din punct de vedere politico-militar, prin biserica creştină, prin dependenţa 
de centrele episcopale consacrate1888. 
                                                 

1885 Vezi mai sus. 
1886 Dumitraşcu 1992, p. 158. 
1887 Thaller Stiglitz 1953, p. 315–321. 
1888 Benea 1996, p. 188. 



 362

schimburi comerciale sau plata unor servicii militare efectuate în armata romană 
sau chiar subsidii acordate de romani (?). De fapt, oricare dintre aceste ipoteze este 
plauzibilă. 

În anatul de c mpie, teritoriul aflat în faţa provinciei Moesia Prima, 
situaţia apare sensibil diferită. Ca şi populaţie, arealul era locuit de elemente locale  
daci liberi, celţi, norico-pannonici, iar din ultimele decenii ale secolului III se 
constată pătrunderi ale sarmaţilor iazigi din câmpia dintre Tisa şi Dunăre. Cercetările 
sunt încă puţine, dar cu ajutorul descoperirilor monetare evidenţiază două aspecte 
importante pentru discuţia de faţă şi, anume, prezenţa monedei romane de bronz 
este densă doar în zona limitrofă Dunării, cu un plus de concentrare în jurul 
localităţilor r e , Pance o, ela r a, teritoriu aflat chiar în faţa Capitalei 
provinciei, iminacium şi a centrului urban de la ingidunum, ceea ce este logic şi 
firesc din punct de vedere istoric. ici se constată o prezenţa numeroasă a 
monedelor de bronz găsite izolat din secolul IV, alături de tezaure şi depozite din 
aceeaşi perioadă, ceea ce constituie un indiciu clar al unor relaţii economice 
permanente. Dar, la cca. 50 km nord de linia Dunării numărul pieselor se reduce 
simţitor, pentru ca după 100 de km, ele să fie aproape cu totul rare, descoperiri 
monetare izolate, care nu pot fi puse întotdeauna în legătură cu o aşezare anume. 
Ca atare, în acest caz, prezenţa monedei romane apare sporadică şi, implicit, trebuie să 
vedem aici un alt aspect important al relaţiilor economice cu Imperiu şi anume, 
contactele sunt rare.  

Implicarea aşezărilor aflate în apropierea Mureşului în aceste contacte este 
determinată de accesul direct de pe Tisa pe Mureş, spre interiorul arcului carpatic. 
Ne lipsesc din păcate, cercetări asupra descoperirilor numismatice provenite de la 
Micia care ar putea elucida multe lucruri privind nordul Banatului antic. 

În acest sistem se înscriu şi relaţiile Imperiului cu spaţiul nord-dunărean, pe 
care împăraţii constantinieni l-au protejat şi stăpânit efectiv dintr-un considerent 
evident probabil, plata unui tribut în natură efectuată de comunităţile locale, cu 
anumite resurse între care am menţiona pentru Banatul antic, în primul rând fierul, 
cuprul obţinut în aşezările constatate în zona de munte printr-un număr important 
de exploatări rurale dovadă a importanţei acestor exploatări, dar la care se adaugă 
sarea adusă din Transilvania1883. La aceasta se adaugă desigur, produsele animaliere şi 
cerealele importante pentru Imperiu. Nu de puţine ori, seminţiile barbare, în special 
goţii, de pildă solicită chiar asemenea produse de subzistenţă în tratatele de pace pe 
care le încheie cu Imperiul Roman1884. De aici, rezultă şi faptul că de câte ori 
Imperiul îşi impune forţa în tratatele de pace cu barbari interzice exportul de 
obiecte de uz comun şi arme din fier, aceasta reprezenta una din interdicţiile uzitate 
încă în vremea Principatului. numite produse de export romane, precum inul, 
uleiul, sosul de pe te sunt pe lista de interdicţie ca exporturi în barbaricum în 
legislaţia lui Valentinianus, Valens, Gratianus (364–378). 
                                                 

1883 Pe căile principale spre acestea s-au descoperit în decursul timpului numeroase monede de 
bronz din secolul IV. 

1884 orpus uris i ilis, IV, 41, 1, 2. 

 363

Nu putem afirma în nici un fel, dacă e ploatările de metal preţios au fost în 
activitate în această vreme.  

Această dublă relaţie politică şi economică a fost întărită de cea pe plan 
spiritual prin acceptarea religiei creştine ca şi cult oficial al statului1885 şi implicit 
legăturile cu Imperiul sunt marcate şi influenţate direct de aceasta. Chiar dacă, în 
acest moment majoritatea descoperirilor de lăcaşurilor de cult creştine au fost 
identificate în construcţii mai vechi din perioada anterioară, ele demonstrează 
practicarea cultului în spaţiu menţionat. Descoperirea unui număr destul de mare de 
fragmente ceramice având marcat semnul ru ii, găsite, atât în Banatul de Câmpie, 
cât şi în aşezările daco-romane din partea de est a teritoriului constituie o dovadă a 
pătrunderii religiei creştine influenţată mult de cultele tradiţionale ale fiecărei seminţii. 

Importanţa Imperiului în spaţiul nord-dunărean devine mai lentă după 
dispariţia lui Constantius II, în anul 361. Domnia sa a reprezentat o înflorire şi 
stabilitate economică pentru teritoriile nord-dunărene prin aflu ul masiv de monedă 
romană dând posibilitatea unei economii de piaţă. anatu  anti  a beneficiat din 
plin de această situaţie, care dovedeşte o perioadă de mare stabilitate internă a 
teritoriului şi linişte pentru a şi continua e istenţa în comunităţile locale, fără un 
impact barbar special. 

S. Dumitraşcu a analizat situaţia similară în ţinuturile Crişanei, deci din 
teritoriile din vestul şi nord-vestul Daciei şi a remarcat o rena tere a fondului vechi 
dacic1886. O constatare similară a făcut H. Thaller-Stiglitz în provinciile Noricum, 
Raetia, ultima părăsită de romani cam în aceeaşi perioadă (271–272 sau în anul 
254, cum se crede mai nou), unde toponimele, hidronimele, denumirile chiar de 
ogoare primesc după retragerea romană denumiri pre-romane1887. 

Dacă prima parte a secolului IV a însemnat o stabilitate n rela iile directe 
dintre populaţia locală daco-romană, alogeni (sarmaţi iazigi, germanici) controlată 
de Imperiul Roman, în a doua jumătate a secolului IV poate chiar începând cu 
domnia celor doi fraţi Valentinianus şi Valens (364–378) şi până la sfârşitul 
secolului IV – începutul celui următor, anumite permutări etnice vor duce la 
dispariţia urmelor de locuire pe teritoriul anticului Tibiscum, multe aşezări rurale 
vor dispare, locuitorii vor fi obligaţi să se retragă spre alte zone mai ferite, 
îndepărtate de căile de comunicaţie romane cu mijloace e istenţă mai sigure. 
Impactul hunic va zdruncina întregul Imperiu Roman şi cu atât mai mult populaţia 
aflată în afara graniţelor sale. 

Romanitatea nord-dunăreană mult afectată de şocul hunic a menţinut, în 
continuare, rela ia directă cu lumea romană sud dunăreană şi ea grav afectată şi 
dispersată din punct de vedere politico-militar, prin biserica creştină, prin dependenţa 
de centrele episcopale consacrate1888. 
                                                 

1885 Vezi mai sus. 
1886 Dumitraşcu 1992, p. 158. 
1887 Thaller Stiglitz 1953, p. 315–321. 
1888 Benea 1996, p. 188. 
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În secolul al V-lea Imperiul Roman se prăbuşeşte printr-o decădere profundă, 
oraşele dispar, între ruinele lor se află o populaţie sărăcită, care locuia în bordeie. 

Cu mult timp în urmă, . v. Petrikovits, un analist riguros al acestor fenomene 
romane târzii făcând o comparaţie între aşezările urbane de pe Rin şi Dunărea 
mijlocie din secolul al V-lea, observa dispariţia, practic, a civilizaţiei urbane1889. 
Pentru arealul Dunării de os în care se include şi Banatul antic până în vremea lui 
Iustinian (527–565) informaţiile arheologice, literare sunt extrem de puţine şi greu 
de reconstituit.  

Revenind la perioada propusă spre analiză, cea a secolelor III–IV se cuvine a 
remarca şansa oferită de istorie prin care mutarea centrului de greutate a Imperiului 
Roman, în noua Capitala a Imperiului de la Constantinopol. Ca urmare a acestui 
fapt, spaţiul nord-dunărean indiferent de întinderea sa (respectiv fosta provincie Dacia, 
arealul estic şi vestic din afara ei) constituia primul teritoriu din afara frontierelor 
sale, la cca. 480 km1890 de Capitala romană. ceasta trebuia apărată şi din această 
cauză orice mişcări barbare în spaţiul nord-dunărean aveau să fie neutralizate şi 
controlate cu atenţie.  

Secolul V cu toate vicisitudinile vremurilor provocate de tăvălugul barbar a 
avut o importanţa majoră în menţinerea limbii latine şi mai ales în creştinarea în 
limba latină a teritoriilor amintite. El a prelungit ro ani area sub diferite aspecte 
cu încă un veac  

                                                 
1889 v. Petrikovits 1983, p. 225–246. 
1890 Distanţa stabilită pe hartă între Constantinopol şi podul de la escus Sucidava 

(după Google Eart ). 
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ST T 

This paper is dedicated to the stud  of a fragment of the south estern part of 
Roman Dacia found no ada s on the territor  of three modern states  Romania, 
Serbia and Hungar . 

During anti uit , this area found bet een Tisa, Mureş and Danube formed 
the south estern part of Dacia province, having in the center the Banat mountain 
chain formed of Locvei, Aninei and Dognecea mountains delimitated b  lo  collinar  
areas. Having onl  t o peaks that cross 1000 m, Svinicea (1226 m), Piatra Groznei 
(1449 m), the mountain chains of Banat have heights around 600–800 m, offering 

ell established habitat conditions and mineral resources. 
The hill  area of Banat ( ith heights of 200–500 m has distinct natural features  

ipovei hills (delimitated b  Mureş as northern natural border), those of aco  and 
ilagiu, Tirol and ravi a and the Timiş–Bega depression. To ards est this area 

is follo ed b  collinar  lo lands of  eregsău (bet een Mureş and Bega rivers), 
ipot (South of Timiş valle ) and tabular lo lands  of Timi  ith ătaia and inga 

plateaus. 
In front of these e encounter the marshes of Tisza separated to ards south 

est b  the sand  dunes of Deliblata. The river net is characterised b  rivers that 
spring out the Banat mountains like  Caraş, Timiş ith its tributar  rivers, Bârzava 
and Nera, hile Cerna river springs inside Godeanu Mountains. 

Balanced and uniform at the same time the relief of Banat is, due to the river 
net, accesible all around. The climate is pleasant ith short and mild inters, earl  
springs marked b  South mediteranean influences. This short la out of the most 
important natural conditions found in this area aims to support a correct under-
standing of ho  the natural factors influenced the habitat from prehistor  to the 
ancient times. During anti uit , onl  the eastern part of the territor  situated bet een 
the three rivers of Banat as effectivel  integrated in Dacia province, hile the 
lo lands of the est, even thouroghl  supervised b  Roman authorities formed a 
barbarian space inhabited b  local Noric-Pannonian tribes, Moesian, free Dacians 
and later at the end of the 2nd centur  being granted ith Roman permission some 
ellements of Sarmathian az ges settled in stages. 

esear h sta e. Although some field researches ere initiated earl  in the 
Eighteenth centur  (b  L.F. Marsigli) and especiall  in the Nineteenth centur  (b  
F. Milleker etc.), these efforts are set ithout providing documentar  information, 
relevant for camps stratigraph , structure and troops that stationed here. Although 
each generation added some documentar  information, fe  sites ere s stematicall  
investigated (e cluding those from Tibiscum  Praetorium (Mehadia) ne est Arcidava 
(Vărădia) erzobis), these being far from providing another comple  image of the 
defense s stem found ithin the territor . Raising from this point man  debate 
h potheses arose, but could not obtain confirmation. 



 386

a ariade, P elps  ahariade M., Phelps M., Milites acisciani qui iam saeviunt (S A, Viata 
Claudii, , ). A contribution to t e istor  o  t e acia in t e  s 
o  t e rd centur  A. .,Thraco-Dacica, 20, 1–2, p. 313–327. 

otovi   otović L., Bol etin. Lepena od araule. ims a necropola spaln ieni  
po o ni a, rheolo ki Pregled, 11, p. 114–118. 

otovi   otović L., Bol etin Smorna, camp romain et pal ob antine, tarinar, 
33–34, (1982–1983), p. 211–225. 

otovi   otović Lj. Earl  C ristianit  in Viminacium, The ge of Tetrachs.  
mposium held from the 4th. to the 9th. October 1993, p. 336–348. 

otovi   otović Lj., er Paganismus in Viminacium, tarinar, p. 127–137. 
otovi , ondi  78 otović L., ondić V., orti icationes omaines et b zantines anciennes 

 Por ile de ier, Comori arheologice în Regiunea Porţilor de Fier 
/Tresors rcheologi ues dans la region de Porţile de Fier, Bucarest, 
p. 193–202. 

u ravu  ugravu N.,  neutralitate religioas  a abreviatorilor latini t r ii, 
comunicare la International mposium of rchaelog  and istor , 
Caransebeş, 6–9 martie 2013. 

 

 387

ST T 

This paper is dedicated to the stud  of a fragment of the south estern part of 
Roman Dacia found no ada s on the territor  of three modern states  Romania, 
Serbia and Hungar . 

During anti uit , this area found bet een Tisa, Mureş and Danube formed 
the south estern part of Dacia province, having in the center the Banat mountain 
chain formed of Locvei, Aninei and Dognecea mountains delimitated b  lo  collinar  
areas. Having onl  t o peaks that cross 1000 m, Svinicea (1226 m), Piatra Groznei 
(1449 m), the mountain chains of Banat have heights around 600–800 m, offering 

ell established habitat conditions and mineral resources. 
The hill  area of Banat ( ith heights of 200–500 m has distinct natural features  

ipovei hills (delimitated b  Mureş as northern natural border), those of aco  and 
ilagiu, Tirol and ravi a and the Timiş–Bega depression. To ards est this area 

is follo ed b  collinar  lo lands of  eregsău (bet een Mureş and Bega rivers), 
ipot (South of Timiş valle ) and tabular lo lands  of Timi  ith ătaia and inga 

plateaus. 
In front of these e encounter the marshes of Tisza separated to ards south 

est b  the sand  dunes of Deliblata. The river net is characterised b  rivers that 
spring out the Banat mountains like  Caraş, Timiş ith its tributar  rivers, Bârzava 
and Nera, hile Cerna river springs inside Godeanu Mountains. 

Balanced and uniform at the same time the relief of Banat is, due to the river 
net, accesible all around. The climate is pleasant ith short and mild inters, earl  
springs marked b  South mediteranean influences. This short la out of the most 
important natural conditions found in this area aims to support a correct under-
standing of ho  the natural factors influenced the habitat from prehistor  to the 
ancient times. During anti uit , onl  the eastern part of the territor  situated bet een 
the three rivers of Banat as effectivel  integrated in Dacia province, hile the 
lo lands of the est, even thouroghl  supervised b  Roman authorities formed a 
barbarian space inhabited b  local Noric-Pannonian tribes, Moesian, free Dacians 
and later at the end of the 2nd centur  being granted ith Roman permission some 
ellements of Sarmathian az ges settled in stages. 

esear h sta e. Although some field researches ere initiated earl  in the 
Eighteenth centur  (b  L.F. Marsigli) and especiall  in the Nineteenth centur  (b  
F. Milleker etc.), these efforts are set ithout providing documentar  information, 
relevant for camps stratigraph , structure and troops that stationed here. Although 
each generation added some documentar  information, fe  sites ere s stematicall  
investigated (e cluding those from Tibiscum  Praetorium (Mehadia) ne est Arcidava 
(Vărădia) erzobis), these being far from providing another comple  image of the 
defense s stem found ithin the territor . Raising from this point man  debate 
h potheses arose, but could not obtain confirmation. 



 388

In ancient times, on the territor  found south est of Dacia after the con uest 
ere formed t o militar  ground alignments Lederata–Tibiscum and Dierna–

Tibiscum, along ith t o other along the Danube bet een Banatska Palanka–
Dierna and Drobeta on Mureş river, far less conclusive currentl , the one from 
Bulci–Micia. The fortifications have attracted the attention of specialists further-
more as the  ere backed b  earth alls marking the boundaries and thus protected 
the province. 

The most majorit  of the studies have emerged in post ar period through the 
establishment of ne  museums in Reşiţa and Caransebeş alongside Timişoara and 

rad, thus increasing the number of archaeologists concerned ith research in the 
area. The most important researches have been conducted b  Professor M. Macrea, 
D. Protase, N. Gudea, follo ing in the last decades the Banat museums specialists, 
as Ovidiu Bozu and the author of this ork together ith the autorship of the estern 
Universit . Moreover, preventive ork triggered b  certain modern constructions, 
either for utilities or high a s have helped to identif  and even unveil residential 
complexes found both on the province territor  and outside it. o far the research is 
far from offering a complex vie  of the entire ancient habitat. 

Daco- o an preli inaries. t the beginning of the first centur  .D the 
formation of the Roman border on the south bank of the Danube brought into direct 
political and militar  contact the Roman Empire and the north-Danubian Dacian 

orld, right in the south- est sector of it. The beginnings of the militar  organisation 
of that territor  ere the result of t o militar  campaigns undertaken b  the 
Roman legatus of Macedonia, Marcus Licinius Crassus bet een 29–28 B.C., hen 
most of the indigenous population of Moesia as pacified and as no longer 
considered a significant militar  threat. Thus, it is ell kno n that general C. Cn. 
Lentulus initiated the organisation of the first praesidia  on the right Danube bank, 
in order to have better navigation controll, and also for the minute surveillance of 
Dacians. The name Cotiso as Dacians king during ugustus, appears in the famous 
inscription – last ill of the emperor, entitled es Gestae divi Augusti ( , 2) 
an indirect clue on the importance the Dacian king had in his contacts ith the 
Romans. The residence of Dacian king Cotiso as found in ebeş mountains, e 
can not rule out the possibilit  that its capital as found some here in the 
mountains of Banat, from here access to the Danube as free and much easier to 
achieve precisel  in the sector found in front of Cazane. One can suppose that the 
Dacian incursion occurred sometime in the ear 16 .D (follo ing an invasion of 
the cordisci) or in 11 .D (after the defeat of the uprising Thracians). o ever, 

hen the revolt of Dallmats and Pannonians against Roman administration burst, 
around 6 .D in the estern part of future Moesia province, Roman militar  
garrisons ere alread  installed. The venue of these events is placed near Banat 
appropriate territor  and the area around it, the southern plains of Tisza and 
Danube representing the first place of public contact found in literar  sources for 
Dacians and Romans. 

nother great revolt of the populations found in Ill ricum province bursts in 
6 .D, and as directed against Roman administration abuse.  Roman general,  
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ae a e er  as endo ed b  the governor of Macedonia, as  
 and in this ualit  he defeated the barbarians from Pannonia at Sirmium, 

but because Dacians and Sarmaths attacked, he had to leave the battlefield – as Dio 
Casssius (LV, 30) relates. He turned to the territories here the ne  invasion 
occurred in order to reject the attack. At that moment, the legatus of Macedonia 
province as identified as e e at . At the beginning of the follo ing 

ear, in 7 A.D, ae a e er  found on the territor  of future Moesia province 
ill follo  the attackers in barbaricum and ill find himself caught in the olceene 

marshes here he settled camp. This place as not specified so far, but it could be 
related ith the marshes found around Tisza River. ith some militar  efforts, 
Caecina Severus, managed to get out of this situation. The territor  reffered to in 
the uotation, can be the one considered barbarian and as situated north of the 
river, bet een Tisza and Danube. This uotation is presented in regard to the a  
in hich the Roman arm  as divided, their aim being to attack from different 
directions the barbarians. This could be the moment hen, another important event 
for the relation bet een Romans and Dacian-Getae occured. It is the highl  
debated issue of elius Catus e pedition t at led to t e movement o  .  etae 
north of the Danube river, on the territor  of future Moesia province. e notice 
that Strabon (VII, 3, 10) remains the singular literar  source. 

Referring to the place here the  deplo ed the Getae, uasi-unanimous opinion 
in modern historiograph  from V. Pârvan and R. Vulpe and continuing until 
recentl , C.C Petolescu appreciated that displaced populations came from cities 
and settlements in the Plain of allachia ( imnicea, Popeşti, Piscul Crăsani etc.). 
For a correct understanding of this event first of all e should consider the international 
conte t and here it took place. The Getae displacement south of the Danube 
occurred in an area here the uprising of Dalmatians and Pannonians against the 
Roman arm  took place. Or, it could be onl  in the corresponding southern Banat 
and the plain bet een Tisza and Danube (toda  Bačka in Serbia) found first in 
direct contact ith the Romanian- orld in our opinion. Moreover, the building 
start of a road along the Danube allo ed the close supervision of the north bank of 
the Danube remade several times for several decades in the first centur  A.D. 

 

e con uest o  acia. A special Dacian incursion of great magnitude 
occurred in the inter of 85 86, an event that determined in conditions remaining 
largel  unclear even the death of legatus Oppius Sabinus. The rejection of the 
barbarian attack over the Danube as e tended for some time; it seems, until the 

ear 86 judging b  some literar  information. On the starting point of the Dacian 
attack, most of the researchers launched t o opinions. The first h pothesis considers 
possible the organisation of the Dacian attack around the Banat region starting 
mainl  from inside the Carpathian mountain chain, in the direction Timiş–Cerna 
and hence most part over the Danube. Indirect clues in this regard ould be the 
discover  of monetar  deposits dated to this period on the south bank of the Tekija 
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River, Boljetin. These small monetar  deposits, present a coin from 82, and the 
second one has a coin from 81 .D., indirectl , this fact sustains the hipothesis 
argumentation.  

 second clue is revealed b  the position of the Cazane sector on Danube 
River as e stated previousl , a section that as most favorable for this t pe of 
attacks. Not b  chance, in that period there ere t o Dacian fortifications in the 
sector, that from Divici and Pescari, both constantl  surveilling Roman presence 
south of the river.  

Domitianus decides for the first time to organise a campaign north of the 
Danube, developing bet een 87–89, first in favor of the Dacians, the second ith 
the final Roman victor  at Tapae. s a conse uence after the t o ars, in south 

estern Dacia, apparentl  at a distance from Danube a terra deserta in front of 
Moesia province as realised. Fact that is understandable because in this area until 
no  there have not been conclusive traces of Dacian fortresses or settlements 
dating from the second half of the 1st centur  .D., hich ould confirm this ( ith 
the exception of t o fortifications from Divici and idovar). 

hortl  after these events, Trajan initiated the t o campaigns north of the 
Danube in 101–102, 105–106, follo ed b  the con uest of a large part of the 
Dacian kingdom. The south est sector of Dacia pla ed an important part during 
these events due to its position near Moesia uperior, being a suppl  base for the 
large Roman armies. lso part of the troops from the estern empire and the 
province of Pannonia in particular, ere brought to Dacia b  fleet under the command 
of C. Manlius eli  on the Danube and Tisza and then continued on Mureş valle  
to the foothills of Şureanu.  

The Roman armies advance to ards the center of the Dacian state found in 
Orăştiei Mountains led to the militar  occupation of this territor  since the ear 101. 
B  106, ancient Banat (up to Tisza) and estern Oltenia ere integrated to Moesia 

uperior, hile south-Carpathian region ( ith the est of Oltenia and Muntenia) 
ere attributed to Moesia Inferior. In bet een the ears 102–105, in the occupied 

territor  militar  structures ere shaped b  great earth fortifications erected on one 
side of the place of future Ulpia Trajana colon , then ăvoi, Berzobis or on mountain 
crests to ards armizegetusa Regia (Pătru s Peak, Comărnicel etc.) or b  smaller 
castella ith troops reduced numericall , that ere meant to guard the 
communication lines formed, such as those from  Cornuţel, Tibiscum etc. 

s a result of capital cit  olonia Dacica establishment in 108, legion IIII 
Flavia Felix as transferred to the fort from er ob  and the south estern 
territorial organisation started. tamps bearing the legion name are present not onl  
in the main fortifications from  Banatska Palanka, Cuvin ( erbia), urducu Mare, 
er ob , b , r a a (Chilii point), Drobeta, but in other areas such as 
radul Nou, Pătaş, Eftimie Murgu, Bocşa Română, Denta, Băile erculane. 

The situation in the plains of south estern Dacia remains largel  unclear. 
But in an inscription found at Ulpia Trajana (CIL III,90 ) included ith the 
inscriptions considered false hose reading e resumed recentl , allo ed us to see 
some things that provide another basis for discussion for the territor  bet een 
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Tisza and Mureş during anti uit . Partiall  preserved, the inscription presents a 
night career inhabitant of Ulpia Trajana named M. Papirius  ho after prima 

militia having the ualit  of prae ectus co ortis I Pannoniorum of Dacia, held a 
second one as prae ectus ripae Danuvii Tibissi and than the third or even at the 
same time that of curator pontis Augusti in Moesia, onl  to retire after in the capital 
cit  of Dacia here he as  vir and patronus of Colonia (Benea 2015, p. 93–104). 
The inscription text prooves the existence of Roman controll spread over to the 
Tisza ban . Asserting that during Trajan, the entire south est territor  of Dacia up 
to Tisza as under Roman rule, not ver  clear under hich form. Nor ho  farther 
North along Tisza it ent, e cannot state, as e mentioned above. udging b  
archaeological and numismatic clues found in Crişana, the area can be lin ed ith 
Trajans period. The marshland in front of Tisza made the area impenetrable, being 
a natural barieer against an  barbarian attac s that tried to penetrate Tisza and 
advance East to ards the province, even though Roman units ere established on 
the estern communication line of ederata Tibiscum and there as one supposed 
fort placed in front of this defensive line, the one from Vârşeţ. 

During the first ears after the Roman con uest e do not encounter major 
political and militar  events in this sector, besides the construction of the main 
Roman earth fortifications. Roads ere also built along south ban  of Danube 
River, the imperial roads ith militar  character from Dierna Tibiscum and 

ederata Tibiscum associated ith secondar  connection roads.  
During Hadrian (117–138) one can observe that est of the allignement of 

fortifications found at ederata–Tibiscum, a nearb  construction as realised, an 
element of fortification made of a ditch and rampant probabl  meant to be a 
dividing line bet een the occupied Roman territor  and the the plains that 
stretched to Tisza. The orientation of this structure as from South to North. It 
started from the Danube, East of Banats a Palan a (Serbia), ent to ards North, 
in parallel ith the fort line e erata er is (through no ada s amul Mic, 
amul Mare, Butin, Berecuţa, Birda, Stamora Română, Sacoşul Turcesc, Ianova, 

Bencecu de Sus, Remetea Mică, Neudorf) and continued up to Mureş. It didnt 
crossed over the Mureş line, delimitating the ancient controlled space.  

On Romanian and Serbian territor , along this ditch and rampant structure no 
archaeological researches ere carried out hatsoever. B  default, e do not have 
an  precise chronological data. It appears closest to the line of ederata–Tibiscum 
fortifications. eave flattening and lac  of field research on its trail leads us to 
believe that it could represent a first ine f efense t  pr tect t e f rtificati ns 

enti ne  ic  a  e fr  a rian s era. In this case, the Roman ithdra al 
in front of the floodable plane as earlier and, in militar  terms, it as correctl  
engineered thus, clearl  outlining t o areas: the hill  mountain – found under Roman 
occupation and a second one – of plain, est ards, as a buffer to Tisza, here no 
rural settlements ere doccumented at the time, judging b  the archaeological 
findings and field researches made so far. It sho s that in the first half of the  
2nd centur , the territor  of the Banat plain up to Tisza River, a terra deserta as 
maintained b  the Romans and atched closel  b  troops of ederata–Tibiscum 
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alignment behind the median structure. The lack of rural settlements, dating to ard 
the end of the 2nd centur  .D. leads to this idea. cceptance of local communities 
establishment as recorded in the mentalit  of that period as an important event 
since Cassius Dio mentions it in connection ith the legatus during everianus, 
bet een 180–182. The fetching of those 12,000 Dacians can be stated in relation 

ith their settlement in the space the  kne  bet een the defense structures and 
Tisza River.  

lthough barbarian militar  incidents near the ne  province are reported in 
107–108, to culminate in 117/118 hen the hole of Dacia as affected b  

az ges attacks, Roxolana and Free Dacians, the province as pacified ith great 
difficult  b  . Marcius Turbo. 

During the reign of ntoninus Pius (138–161) the first signs of massive 
barbarian movements at the borders of the European Empire appear. The t o free 
Dacian incursions over the provinces Moesia uperior and Moesia Inferior (in 
143–144) and then in Dacia (155–156) re uired the ithdra al of an important 
number of auxiliar  troops from Dacia south of the Danube in Moesia uperior and 
even Lo er Moesia. On the other hand, in this ancient part of Banat a structural 
reorganisation occurred hereb  three major militar  fortifications on the estern 
border Porolissum, Micia and Tibiscum (the last t o on the territor  of south- est) 
became major militar  centers ith three or more regular and irregular auxiliaries 
units. The  relied mostl  on cavalr  troops that could intervene uickl  against 

armatian and free Dacians. t the same time, as it appears along the Tibiscum 
Lederata alignment at a distance of 18–25 km to the est a ne  defence structure 

as built adapted to the terrain, exceeding Mureş line to ards north some here in 
the corner of the north estern Dacia. In south estern Dacia several custom points 

ere installed mentioned partl  in the time of ntoninus Pius. N. Gudea rightl  
supposes the presence of several custom points along the Danube, epigraphicall  
attested, namel  Moldova Noua, along ierna, and to ards the interior of the 
province at Pons Augusti. T o other customs points follo  the Mureş River  Micia 
and Partiscum ( zeged) at the confluence of the Tisza ith Mureş. Recentl , another 
custom point has been epigraphicall  identified at Tibiscum b  vilicus ermes. 

In this context, anal sis of archaeological sources of information alongside 
the numismatic ones lead to the assumption that in the first half of the 2nd centur  
and up to the Marcomanic ars in the plains of the Banat Romans ave not allo ed 
the establishment of rural barbaric settlements, hether Dacian or armathian. 

The impact of Marcomanic ars (167–180) on the south estern Dacia affected 
the Roman forts from Micia and Tibiscum and civil settlements in the area. 

The militar  situation of the Tisza and Danube space does not appear too 
clearl  evidentiated in the time of Marcomanic ars in terms of population 
movements. e can observe the advancement to ards outh of the Iaz ges tribes 
under pressure probabl  due to other tribes or other militar  situations. This situation 
could have been determined b  another event, the threat to include the territor  
inhabitated b  the armats into Sarmatia province as part of barbaricum, alongside 
Marcomania as Marcus urelius planned. 
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istoria Augusta relates to this event, as follo s  e anted to create 
c m i and m i  as Roman provinces  and ould ave done t is if not 

for t e riots caused b  Avidius assius in rient... . This statement suggests the 
chronolog  of the event, precisel  hen the t o provinces ere organised in 
barbaricum, event decided b  Marcus Aurelius some here around 177, hen the 
riot of Avidius Cassius took place.  

hat remains unclear is the e tent planned for the territor  of armatia 
province to ards South. But, in ancient times this fact as kno n b  the 
barbarians living in this area. The az ges Sarmaths started to push south ards in 
the territor  bet een Tisza and Danube, tr ing to avoid to be integrated ithin the 
Roman province. This ould e plain their migration south ards in the space situated 

here Mureş meets Tisza. Under this Sarmathian pressure, the populations 
inhabiting the area ill tr  to take cover East of Tisza. Indigenous local communities 
of this area could not force their entrance into Pannonia Inferior, but could approach 
the territories East of Tisza, here the  settled. The az ges advanced on the 
territor  and came closer to the south of the bag , to ards Danube.  

Local indigenous settlements in this area ere seen themselves forced to 
retreat East to ards Tisza, to be rescued. These population movements must have 
determined in the space bet een the Tisza and Danube, some militar  conflicts that 
have resulted in militar  intervention in Dacia for peacekeeping and finall  solving 
the problem b  accepting local communities near the province borders. In this 
respect, the first clue comes from Dio Cassius ho mentiones, that during the Roman 
legatus . ettius abinianus ulius ospes (180–182), 12.000 free Dacia and ere 
allo ed to settle in Dacia province, being banished from their habitat. The areas 

here the  settled are not clear so far. hat is clear is that the establisment of 
these communities as made ith Roman permission, because the  perceived this 
sedentar  population as a stabilit  factor. Argumentation that sustains the closeness 
to the median defence s stem, is that it delineated the south estern limes of Dacia 
in this sector. Archaeological discoveries undertaken in the south- est of Dacia, in 
the space bet een Tisza and the median defence s stem, confirms this situation. 
The settlement of Freidorf–Timişoara is appro . 1000 m est of the Roman eave, 

hile that from Dumbrăviţa at less than 500 m. 
Follo ing Marcommani ars, the Romans had to give up their polic  that 

along the estern border of Dacia facing the defence s stem to create a terra deserta 
till Tisza, situation imposed since the Roman con uest. Rural settlements ere 
onl  archeologicall  found, dating to ard the end of the 2nd centur , confirming 
this h pothesis. Acceptance of such a situation must have been determined b  the 
pressure of some tribes such as the Sarmatian, hich in turn have deplo ed other 
local tribes of Celts-Pannonian and Dacians that occupied this territor , as the 
settlement of urug.  

e ers nast  e istence marks a positive development in the province. 
Dacia troops from both legions and au iliar  units participated in the campaigns of 
both East and est Empire during the reign of Septimius Severus, Caracalla, 
Severus Ale ander. These dinasties are rated as the most faithful ne  dinasties, 
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along ith the ones from south Danube provinces. In south estern Dacia, 
Tibiscum and Dierna municipalities ere constituted ith their o n territories 
detached from that of Ulpia Trajana armizegetusa. lso along the urban territories 
in south estern Dacia there as a mining district that probabl  gathered settlements 
found in the mountain area of Banat ith a distinct organisation, dependent on 
central administrative authorit  of Dacia pulensis. Its head office as in Moldova 
Nouă judging b  the discoveries made so far.  

In Banat plain area e ma  notice at the debut of Commodus reign a transfer 
from barbaricum of Dacian population ellements from the middle area of the 
Danube, thus from a territor  situated North of the river, here the  inhabitated the 
space alongside other populations. The decision taken b  the management of the 
province to bring some tribes having the same origin as the autochtonous populations 
at the Dacian border is an indication of the protection intent. These populations 

ere regarded as a peaceful sedentar  group designed to populate a territor  partl  
arid as it as the Banat Plain, ma be even that of Crişana, for a rigorous control b  
the Tisza, but also likel  to provide an important area for transhumance of the 
cattle from Dacia or in the province. It outlines three inhabitated areas in the plain 
of Banat  

1. long the Danube in front of Moesia uperior, here civil constructions 
made of stone and brick, some bearing the stamps of IIII Flavia and VII Claudia 
legions, such as for example those from Pančevo, ovin, Gaj, Banatska Palanka 
Bela Crkva, Vrsač facing the second ave. 

2. n area hich extends from the sands of Deliblata to Mureş ith rural 
settlements dated in general in the 3rd–4th centuries. Their inventor  consists of fine 
gre  hand made Dacian potter  having Lat ne tradition and imported Roman items. 
On Romanian territor  the settlements from Timişoara–Cioreni, Timişoara–Freidorf (I) 
Dumbrăviţa must be mentioned, adding Liebling and in erbia  ubotica, Becej, 

ovacica, etc. 
3. The area around the old course of Mureş River, ith the settlement in a 

place called ăli te from ânnicolaul Mare.  
These settlements found in this area e integrate into the Getae-Dacian 

structures because of common elements found in their organisation and inventor , 
rural settlements housing household linked arrangements (household pits, suppl  
pits) and crafts (potter  orkshops discovered at Dolovo, Vrsač, Freidorf–Timişoara 
(level I), odoni, rad–Ceala etc.) Ceramic joint inventor  of these settlements 
largel  suggests the sedentar  rural character of this population. Too fe  clues on 
some crafts such as metal orking appeared in the area in the form of blo ing tubes 
from iron reducing furnaces, probabl  (at Dragşina, Biled), or small melting pots 
for bronze (Cioreni, Freidorf). Roman imports are of modest value, the  relate 
mainl  to bronze ornaments (bracelets, fibulae), glass (beads) and in rare cases 
Roman coins. 

Over time in Banat plain some treasures have emerged such as those from 
Biled (2000 pieces), Timişoara (t o locations), Palanka, Recaş having a long 
period of accumulation. 
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man e en i e em in u  e ern acia in e ec n  an  ir  
cen urie . After the oman con uest during Trajan s reign the organization of the 
defense s stem of the province as initiated, the segment of the south est having 
a distinct place as its geographic location provided direct relationship ith the rest 
of the empire, ith the main suppl  lin s, ith the arm  and Ital  if necessar . 
This as made on the main communication routes inside Lederata–Tibiscum, 
Dierna–Tibiscum and then the other t o along the Danube and Mureş here earth 
camps ere built at a distance of about 20 m, such high densit  suggesting probabl  
the needs of the arm  during the oman con uest. Initiall , a legion fort ( er obis) 
and man  auxiliar  forts ere placed on the mentioned alignements. In 118, 
Legion IIII lavia elix as ithdra n south of the Danube and later during the 
time of Antoninus Pius several auxiliar  units ere ithdra n to Moesia uperior 
and Moesia Inferior. 

At a fe  decades after, during Antoninus Pius, the formation of a defensive 
s stem on the estern border of Dacia as realised based on large stone fortifications 

ith 2–3 auxiliar  troops in garrison, doubled b  camps having one unit. The three 
fortifications ere  Tibiscum camp in central Banat, Micia on Mureş in northern 
Banat, Porolissum in the north est corner of Dacia. This defensive s stem as 
based mainl  on cavalr  troops. 

The lac  of s stematic and large scale research for ever  oman fortification 
in part, raises man  uestions of interpretation of the ell functioning of this 
s stem. All the difficulties observed at almost ever  camp creates the impression of 
a highl  ee  defense s stem against possible barbarian attac s. Thus, organised 
mainl  at least after the ear 118, the defense s stem as based on the forts from 
Vărădia, Berzobia on the outside line, then on the inside on the camps from Dierna 
(camp supposedl ), Praetorium (Mehadia) and on the militar  center from Tibiscum, 
and on Mureş delineation on the great fort from Micia. The defense of the north 
ban  of the Danube iver as combined ith the one on the south ban  creating a 
surveillance correspondence of the civil navigation. 

The small number of troops, man  of them deplo ed, determined the 
organisation of the defense s stem of the province on different principles in this 
sector, as the estern defensive line delineated the hill  sector  it as doubled here 
probabl  b  another defensive element formed b  the first ditch and rampant, 

hich closel  follo  the line of forts reaching Mureş, comprising here the camps 
from Micia and Bulci, located on the south ban  of the river. 

 rganizing the defense s stem as based until 118 on detachments of 
Legion IIII lavia elix hose stamps are present in both camps from urducu 
Mare, Tibiscum, Aradul Nou, Vărădia (point Chilii) and perhaps Mehadia ith the 
civil environment of the mines from Bocşa omână, Eftimie Murgu. An important 
part of the auxiliar  troops stationed in the south est of Dacia at the start, later, 
during adrian hen most of the ooden forts ill be rebuilt using stone, the 
number of troops is drasticall  reduced all of them being directed to ards the north 
of the province or even to other provinces. Thus, in the castrum from Tibiscum the 
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troops that stationed ere  Cohors I Thracum sagittariorum, later cohors I 
Vindelicorum; numerus Palm renorum Tibiscensium, numerus Maurorum Tibiscensium; 

icia (ala I ispanorum Campagonum, Cohors II Commagenorum, numerus 
Maurorum Miciensium); raetorium (cohors III Delmatarum), ojejena (cohors V 
Gallorum), Tere ova (cohors VIII Raetorum), Arcida a (Cohors I Vindelicorum). 
Temporaril , just for a short period other units and detachments joined the defence 
of the south est Dacia, uoting here the detachments of Legio III Gemina present 
on Mureş valle  in the period of Marcomanic ars. t the same time, temporar  
detachments of auxiliar  units participated in the Orient campaigns of the ever 
dinast . To ards the end of Roman rule in Dacia a vexillaton of Legio III and  
V Gemina as present in the camp from Mehadia. 

Issues concernin  the economic li e. Roman con uest of Dacia and the 
formation of the province north of the Danube have fundamentall  changed the 
administration s stem of the territor , fact determined primaril  b  the fact that the 
census on land it became ager publicus found in state propert  and the mineral 
resources entered imperial heritage. Of the ancient Dacian distribution of land 
holdings no traces ere identificabile. bout the fort from Mehadia, e do not 
have an  information, hatsoever. This is mainl  the reason h  in Dacia onl  a 
fe  indigenous population structures of civitates t pe are kno n (except for civitas 
Sucidavensis and civitas rcobadarensis (Ilişua)). The destination of ager publicus 
changed over the 2nd and 3rd centuries because all statal institutions beneficiated 
from it (mine districts, provincial administration, or the arm ). It as onl  after ards 

hen parts ere divided among veterans, colonists, etc.  
For the south est of Roman Dacia the situation it is uite difficult, largel  

due to the small number of researches carried out in this area. In a recent stud , O. 
Bozu tried to present all the constructions discovered along imperial roads 
endo ing them ith public or private character. Of course, e believe that a more 
rigorous selection imposes on these findings and as such, e ill discuss onl  
those buildings hich in our opinion have a purel  rural character. 

Research conducted in south estern Dacia identified the presence of rural 
farm buildings at Iaz, Caransebeş–point Măhala, railroad ard Caransebeş Triaj, 
Brebu, ma be Criciova (?) inside the cit  of Tibiscum. Perhaps there should be 
added a recent discover  that led to a partial unveiling at Bucoşnita of a 
construction in the vicinit  of the national road Orşova–Caransebeş. 

Little rural settlements are found in south estern Dacia, most ere identified 
through surface research, and rarel  on their territor  fe  surve s ere conducted. 

Cartographical information taken from Tabula eutingeriana mentions the 
to n of d annonios (identified in Teregova). nother rural settlement might be 
the one located on the imperial road Dierna–Tibiscum, named Tibiscum, hich 
basicall  doubles the topon m found on the left bank of Timiş and that could 
represent a local indigenous settlement still unexplored. 

For the last decades, in the near vicinit  of the fort from Tibiscum, at approx. 
600 m, to ards North the rural settlement from ăgu eni, the Gas Pipe point  has 
been identified, having ooden houses, ith poor inventor .  
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hat e can state for no  is that the number of archeologicall  documented 
settlements remains reduced. Onl  settlements found near the forts and vici militares 
are documented, as those found at Tibiscum, Praetorium, perhaps Berzobis.  

In other cases, hen reffering to the Almăj area, the scarce presence of rural 
distanced settlements as determined b  harsh living conditions, and onl  raising 
cattle as at the utmost importance.  

South est Dacia, especiall  the hill  area comprises less favorable large-
scale agriculture. It could ensure local needs of the communities, but had no 
meaning in the export mar et. Instead, e believe that farming could meet the 
needs of provincial pa ments to the Roman State and could provide an important 
basis for exchange. The t o sections of conductores, found at Tibiscum and Micia 
are relevant in this respect, ma ing a point in controlling the occupation and of the 
pastures above all. Dalboşeţ and perhaps, ăpuşnicel could have served as head-
uarters for imperial domeins, or even as seats of great senators, for hom e do 

not posess epigraphical clues so far, as I. Piso supposes.  
The propert  forms the basis of small and medium agricultural econom  in 

the province, hich originall  as accomplished b  veteran colonization. It ould 
explain in a large extent the large number of nights found in the major cities of the 
province as Ulpia Traiana (17), Apulum (17), although the onl  senator mentioned 
in Apulum as Gemellus P. Aelius. 

 In the Banat Mountains the metal exploitations areas are grouped as follo s: 
Reşita (Semenic Mountains), Bocşa–Ocna de Fier–Dognecea–Oraviţa–Sasca–
Moldova Nouă ( ocvei Mountains), Ruşchiţa (Poiana Ruscă Mountains), Bozovici. 
These areas ere rich in iron, nonferrous metals such as copper, lead, silver and 
lesser amounts of gold etc. 

Banat mineral resources have since earl  times attracted the attention of 
Romans. As expected immediatel  after the formation of Dacia, mining came under 
Roman administration for organization and administration. e do not have an  
clue on ho  minerals ere exploited in pre Roman period.  

ut est acia formed a c p e  inin  istrict. It contained t o large 
areas rich in mineral resources. The first one is grouped around toda  settlements 
of Bocşa, Ocna de Fier, Berzovia, Eftimie Murgu, ma be Dognecea, for hich 
there is still no conclusive epigraphic evidence found. A special place here has 
Centum Putea topon m identified in the literature to Surducu Mare. Since the 
ancient cit  appears on the defensive line route from ederata–Tibiscum, represented 
on Tabula Peutingeriana, this has led to the location of the militar  center ith 
mining toponim  at Surducu Mare. 

V. ollmann raised the hipothesis that this topon m should refer to Moldova 
Nouă, here evident clues of intense mining activit  appear. The topon m apears 
onl  ver  late on Tabula Peutingeriana, an error could occur if e consider the t o 
centers. The hipothesis is even more interesting and e do believe in its accurac . 
At the same time, it is possible that one of the t o centers, either the one from 
Bocşa or Ocna de Fier found closer to the area in discussion to have beared this 
topon m during ancient times. The second area is concentrated in southern Banat, 
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at Moldova Nouă (iron, silver, lead, asca Montană (copper, lead, iron, gold), 
Ciclova Română (iron). The most important discoveries come from Moldova Nouă, 
from the Ogaşul Băieşului site. ere it as discovered an officina here the ore 

as reduced in order to obtain metal. For no , it is the onl  place here special 
arrangements for metallurgical purpose can be observed. The publication is 
notclear enough in this respect. It doesnt appear ver  clear if it is an iron reducing 
ore, lead, copper or for other metals. The a  in hich the buildings are arranged 
at a distance from each other could suggest the existence of a centre for the mining 
exploitation. e agree ith this affirmation sustaining t o points of vie , first in 
the near vicinit  pits of extraction have been found, secondl  the discover  of t o 
fragmented tegulae of Legio VII Claudia sustains once more the official character 
of the building.  

The discoveries made in rural settlements are of other origins, here iron 
metallurgical facilities had small round shaped reducing installations that remind 
the La T ne period. On the territor  of a fe  rural central Banat settlements some 
small installations of iron reduction ore have also been found. uch discoveries are 
to be dated late closing 3rd and 4th centuries. The  appear in man  sites, as e ma  
selectivel  mention those from  oşdea, Fizes, Reşita, Criciova etc. 

One ma  notice the existence of je elr  orkshops, here gold as krafted, 
like the t o centers from Tibiscum ( ith man  2nd and 3rd centur  orkshops  or 
even the one found at Dierna. The range of goods produced is difficult to descifre, 

et the  offer from clothing accesoires to ever  da  use je elries (rings, necklaces, 
bracelets etc.) Both, Dierna, and Tibiscum ere placed on the main acces road to 
the province and this could be the entering points of import product that could be 
used as models, apart from the pieces on their o n.  

Commercial activit  in south estern Dacia as advantaged b  a transit trade 
to ards the center of the north Danubian province, carried b  local merchants. This 

ould explain the existence of ver  developed vican settlements like the one from 
Praetorium (Mehadia) and Tibiscum, bothe centers found near the main roads. It is 
obvious that some trade concentration activities existed at Dierna, Tibiscum, Micia, 
some of them urban centers, dating from the end of the 2nd centur  (as the case of 
first t o of them), having a large civilian population and suitable public administrative 
service (checking points, head uarters of conductores etc.) This fact intensified the 
economical relations ith the barbarian orld near Dacia. The latter t pe of trade 
not onl  targeted the resources of ra  materials such as salt, some metals, but also 
the trade ith amphorae of ine and oil, terra sigillata, Roman potter , ornaments 
of metal or glass (beads, enamel pieces, brooches etc.) ll these artifacts appear in 
the settlements archaeologicall  identified in autochtonous plain Banat area of plain 
and even in Crişana. 

The settlements in the southern est Dacia  villa es, vici, to ns. tud ing 
ancient habitat as run much slo er than in other areas of the province; this had 
several causes objective or even subjective. That is h  on ancient habitation in the 
south est of the province, the information about residential complexes or hole 
settlements appears sporadic and largel  se uential. The central place in Dacia as 
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detained b  the settlements near camps or legion au iliar  camps (canabae). The 
situation for this t pe of settlements is clearl  made more visible archaeologicall . 
The vican settlements near the forts ere set in the neighborhood or ver  near eas  
acces roads. Their orientation as established in the space bet een porta praetoria 
and porta principalis sinistra of the Roman fort. Usuall , though, a militar  vicus 
develops along the Roman fort acces ith the e istence of spreading possibilities 
according to field conditions. Subse uentl , the east ard e pansion ith appro . 
20–24 m of the vicus as done b  changing the main communication path a  and 
restore ooden housing b  building in river stone and mortar. The plan of such 
settlements is predetermined, but still different from that of an urban settlement. 
Research conducted at Tibiscum led to the conclusion that the first vicus had an 
area of appro . 150 × 150 m and as close in size to the small fort. 

Tibiscum lots granted to residents ere estimated at sizes appro . 32 in 
length and 8–9 m in idth, being designed in order to allo  determination of the 
place of the house, but also the possibilit  of craft outfits as anne es ( orkshops 
for potter , hard are, metal processing, etc.)  

The buildings originall  built of ood due to their location had a narro  
street gable and in depth development. B  doing this, these buildings offered 
accommodation and space for orkshops, stores, but not for agriculture. In general, 
little information is kept on some e isting public buildings inside the militar  vicus 
alongside private constructions. 

Bathing facilities (t ermele  inside vici militares ere the militar  ones used 
b  the population found ithin the settlement. 

In a militar  vicus organization, like an  settlements, the temple of the 
protective deit  of the fort and settlement could not miss. In this case, the supreme 
divinit  as uppiter and the Capitoline Triad representing the state official cult. 
Even if the temple as originall  raised b  the arm , later the inhabitants of the 
vican settlement, generic appointed as veterani et cives, often invoked in inscriptions 
the Capitoline Triad. The most important findings in this regard are those of Micia, 

here, even if the temple building as not et discovered, man  inscriptions ere 
dedicated to Iupiter. 

Instead at Tibiscum, in the building marked III of the vicus, due to the 
discover  of a head of a statue dedicated to upiter and a fragmented small votive 
column it is assumed that this building as a temple. The building dimensions 
range from 16 × 16.5 m, consisting of three rooms located on the est side of the 

ard to the east. Entrance to the building is from the main access road. A small 
sacellum dedicated to upiter apparentl  e isted in the north est area outside the 
great fort.  

Cult edifices discovered so far in vican settlements found in south est 
Dacia, have a special characteristic determined b  the place of provenance of the 
militar  unit, thus of a part of the population found in vicus. e fiind in ibiscum 
the temple of pollo Conservator (of the unit co ors  T racum agittariorum) 
the same at Praetorium (Mehadia) (for co ors  elmatarum), a divinit  linked 
to the Balkans, the place of provennace for both au iliar  units. In the case of 
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at Moldova Nouă (iron, silver, lead, asca Montană (copper, lead, iron, gold), 
Ciclova Română (iron). The most important discoveries come from Moldova Nouă, 
from the Ogaşul Băieşului site. ere it as discovered an officina here the ore 

as reduced in order to obtain metal. For no , it is the onl  place here special 
arrangements for metallurgical purpose can be observed. The publication is 
notclear enough in this respect. It doesnt appear ver  clear if it is an iron reducing 
ore, lead, copper or for other metals. The a  in hich the buildings are arranged 
at a distance from each other could suggest the existence of a centre for the mining 
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small installations of iron reduction ore have also been found. uch discoveries are 
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One ma  notice the existence of je elr  orkshops, here gold as krafted, 
like the t o centers from Tibiscum ( ith man  2nd and 3rd centur  orkshops  or 
even the one found at Dierna. The range of goods produced is difficult to descifre, 

et the  offer from clothing accesoires to ever  da  use je elries (rings, necklaces, 
bracelets etc.) Both, Dierna, and Tibiscum ere placed on the main acces road to 
the province and this could be the entering points of import product that could be 
used as models, apart from the pieces on their o n.  

Commercial activit  in south estern Dacia as advantaged b  a transit trade 
to ards the center of the north Danubian province, carried b  local merchants. This 

ould explain the existence of ver  developed vican settlements like the one from 
Praetorium (Mehadia) and Tibiscum, bothe centers found near the main roads. It is 
obvious that some trade concentration activities existed at Dierna, Tibiscum, Micia, 
some of them urban centers, dating from the end of the 2nd centur  (as the case of 
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the trade ith amphorae of ine and oil, terra sigillata, Roman potter , ornaments 
of metal or glass (beads, enamel pieces, brooches etc.) ll these artifacts appear in 
the settlements archaeologicall  identified in autochtonous plain Banat area of plain 
and even in Crişana. 

The settlements in the southern est Dacia  villa es, vici, to ns. tud ing 
ancient habitat as run much slo er than in other areas of the province; this had 
several causes objective or even subjective. That is h  on ancient habitation in the 
south est of the province, the information about residential complexes or hole 
settlements appears sporadic and largel  se uential. The central place in Dacia as 
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Micia a temple of Patriae deities of the Maurs of numerus Maurorum restaured 
during eptimius everus and Caracalla, onother temple or anum dedicated to 

M ierapoliotanus from ria as discovered in the site called , at the border  
from Micia. Though reduced in number, so far, these temples modest in architectural 
structure demonstrate the existence of places of orship in this environment of 
vican settlements. Other buildings of public character are not kno n so far in south 

est Dacia. 
longside Micia and Tibiscum e kno  the vican settlements around the 

forts from raetor  (Mehadia), Pojejena, r a a (Vărădia) (possibl ?), 
a o o  (Teregova), perhaps D er a (Orşova). The settlements developed near 

the Roman fortifications helped strengthen their economic relations ith the arm  
the  serve, but also b  standing trade contacts ith local and adjacent barbarian 

orld. The  stand up as the most important centers of Roman culture in the region. 
ural settle ent. There are little kno n rural settlements in south est of 

Dacia most of them being identified throughout surface research, and onl  in fe  
cases on their territor  small surve s ere conducted. In one case mapping information 
is mentioned on Tabula Peutingeriana indicating Ad Pannonios (identified at 
Teregova). 

 rural settlement could be that found on the Dierna–Tibiscum imperial road, 
kno n as Tibiscum, that practicall  doubles the topon m found on the left bank of 
Timiş and that could represent an indigenous settlement, not researched so far. Its 
place in the territor  has been identified. It is situated on the imperial road mentioned 
above near the place here it joints the other imperial road from Lederata–Tibiscum. 

Near the great fort from Tibiscum on the left bank of Timiş, at approx. 550 m 
north of the northern fortification premises researches have been carried out in the 
rural settlement of ăgujeni site (village C. Daicoviciu, Caraş everin count ), here 
several ooden houses have been found ith modest archaeological inventor , it is 
true, but having Roman origin.  

Near a construction of rural farming t pe in Criciova, from Tramnic  site 
and north est at approx. 1500 m, in the spot called Râtul lui Mocrean , found on 
Timiş river bank, a Dacian-Roman settlement as identified, having semi hut 
housing t pe ith specific inventor . t Greoni, to the Budoviţei Valle  point, in 
1964 a rural settlement ith d ellings of adobe and ood surface has been 
identified, datable during Dacia province.  

 distinctive place in the ancient landscape holds the thermal resort of  
Ad Mediam ( erculane) identified b  a number of inscriptions dedicated b  important 
personalities of Dacia and other neighboring areas, along ith commoners. Most 
numerous invocations are made for ercules, generall  kno n as a protective deit  
of thermal aters.  cartographic document of the Eighteenth centur  has enabled 
the identification of a significant number of constructions as the t o thermae 
complex and a temple of ercules and other gods. The resort had an important role 
in transhumance flocks due to the protectiveness of ercules. 

 distinctive feature in rural habitation from the Roman Empire provinces 
ould have been given b  rural farms found in the centre of the land received b  
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veterans or civilians. After 106, a large part of the soldiers released ere endo ed 
ith land across Dacia, or in the south estern part of it. For no , from an 

archaeological point of vie , such agricultural farms (villae rusticae) have been 
unveilled near important arm  settlements and on urban grounds of later Ulpia 
Trajana Sarmizegetusa, Drobeta, Tibiscum and Dierna. These ere simple structures, 
representing the houses, buildings ith 3 or 5 rooms. The most significant of the 
villae rusticae ere discovered near Tibiscum at Iaz (1), Caransebeş (2); railroad Triaj 
Caransebeş (1) etc. Criciova (1); Brebu (1), ma be one at Dalboşeţ and ăpuşnicel.  

Another area dominated b  rural farms as established around the fort of 
Praetorium. The  are not archaeologicall  confirmed, but a fe  funerar  inscriptions 
mention magisters and individuals that held important functions in the first decades 
of the 2nd centur  inside Colonia Dacica, a real sign of the fact that the veterans 
and civillians settling here ere endo ed ith land on their arrival. On isolated 
grounds, in the Almăj valle , a fe  agrarian settlements ere discovered at 

ăpu nicel, Cărbunari perhaps Petnic ( eli te ) and Prigor ( la dăi ). Archaeo-
logicall  documented number of rural settlements is reduced. 

r an centres f s ut  est acia. The economic development of the province 
found north of the Danube alongside the aspects concerning the social status of its 
population, the cultural life as it as, influenced the endo ment of some settlements to 
the ran  of municipia b  emperor Septimius Severus. In south est Dacia, t o 
to ns existed i iscu  and ierna each bearing its o n destin . The first one 
based its development on the arm  hose needs ensurred the economic prosperit  
needed for positive evolution. The second, Dierna, judging b  discoveries done so 
far as a first class trading point of Dacia an ne  onl  civil evolution. 

i iscu . The placement of ancient Tibiscum is still in debate among 
specialists. One generalized opinion ould reffer to the fact that the militar  vicus 
or in an  case the settlement that shaped itself on the left Timiş river ban , in the 
site, called Peste ziduri , ould have been the ancient cit . The second opinion, 
expressed long time ago, initiated b  Ortva  Tivadar sustained that the civil 
settlement as formed at the imperial crossroadss. e subscribe to this second 
opinion having documentar  sources and considerations to sustain it.  

T e civil urban settlement ormed along t e Dierna Tibiscum imperial road. 
It as a place here a civil communit  as established in time. Epigrafical and 
archeological sources lac  for no . At the beginning, the settlement developed on 
the right side of the antic road, here habitated mar s are often revealed. e have 
no clues on the existence of an autochtonous settlement on the spot, but Dacian 
elements are documented bu archaeological researches carried on the entire territor   
of ancient Tibiscum (II, III forts and inside the great fort) alongside houses and 

or shops, fact evidentiated b  the large ammount of handicrafted ceramics, 
having Dacian origins found.  

ierna. The ancient civilian settlement formed along the Danube, in the 
narro  space found bet een the river and the hill  area nearb . Reconstructing the 
area of development for ancient Dierna as realised after the location of random 
archaeological discoveries found in time and ept in the deposits of the local 
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highschool. The remains of a Roman fortification have not been identified, even 
though militar  stamps are kno n from older discoveries. The lacking of a Roman 
fortification is hardl  accepted and believed  Properl , R. rdevan supposed that 
there must have been a militar  vicus some here, for hom unfortunatel  there is 
no proof.  

rchaeological researches conducted ere ver  fe , e mention those from 
1966–1969, realised hen the Porţile de Fier h dropo er as built, but the  
remained mostl  unpublished. Toda  the entire sites of ancient Orşova together 

ith the ruins of ancient Dierna are under the accumulation lake aters. The most 
important sectors ere those found inside the late Roman fortification revealing 
parts of the to ers and surrounding all of the citadel. 

Discoveries done so far in south est Dacia are far from offering a complete 
image on the area inhabited over the 2nd and 3rd centuries, situation undergone due to 
the reduced number od researches performed. t the same time, the mining settlements 
that could have existed in the mountains of Banat are not kno n almost at all.  

spect concernin  o an civilisation in sout  est anat. Roman con uest 
brought in the ne l  a uired territor  visible forms of political act of forming a 
province ith the administration that ould ensure rapid and optimal conditions 
for the ne  institutions that had to exploit the territor , also a massive militar  
presence and civilians interested in the ne  promicing opportunities. The ne  
impact interested the private life of idividuals, their beliefs and superstitions, tipical 
not onl  for the Roman environment, but to a provincial one as place of origin for 
the less romanised ellements, originating from bordering or far East areas of the 
Roman Empire.  

 special attention as accorded to constructions of atercourses inside 
Dacia province. e notice first, the Timiş river embankment – along the south side 
of the fort sometime to ard the middle of the second centur , having a fluctuating 
flo , hose meanders ere protected b  river stone piers arranged in several ro s 
in the riverside. In a surve  dating from 1990 made b  . rdeţ, the eastern bank 
of the river as identified, protected b  a pier that, as the one identified in the 
south est part of the fort, descended into the river (up to 1.40 m). The 
construction techni ue consisted of a slope paved ith river stones arranged in 
several ro s in depth, hich protected the Timiş river bank in this sector. There are 
parts of the remaining side alk  consisting of t o blocks fixed ith mortar. This 
arrangement of the river bank found in the camp sector demonstrates important 

orks made in order to regulate river course taken b  the Romans in the entire 
occupied area, due to the fact that both sides of the river ere inhabited. longside 
these constructions e ma  remark the possible existence of a bridge over Timiş. 
The remains of a pillier ere still visible inbet een the t o orld ars on the left 
bank of Timiş river. 

long the Danube there must have been port development given the ater a  
traffic on the river. e have no archaeological indications of the existence of port 
Dierna, but an inscription recalls a magistrate in port management. Ports must have 
been probabl  those from Gornea, Moldova Veche, Pojejena and Banatska Palanka 

ith local economic importance. 
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A distinctive place in the south est of Dacia is represented b  strengthening 
of the defensive line Lederata–Tibiscum ith a separation line (formed b  ditch 
and rampant) built immediatel  to the est of it, submitting north to Mureş river. 
Later, at a distance of 18–25 m to the est, it seems that in the time of Antoninus 
Pius a second separation line as built formed b  ave reinforced ith ditches and 
rampant. o  the  ere built and the exact chronolog  is not et established 
unanimousl  in omanian or foreign sources. Their construction as determined 
b  the need to protect the province from the lo lands of Banat, uninhabited at the 
beginning of the oman rulership, in order to protect the entire area up to Tisza. 
This fortification segment stands as representative for this part of oman Dacia. f 
the utmost importance ere the militar  constructions (auxiliar  forts), and civilian 
ones-raised along the main access routes. In the public building categor , e 
integrate the temples built in south est Dacia, sho ing the presence of an 
important number of deities, official of the oman state, ree  or oman, li e 

ll , eme i , riental ones ( . lic enu  . iera li anu  S l 
n ic u  etc.). To these e add deities of Patriae belonging to irregular auxilliar  

troups, as specifics. The cults edifices are most of the times lin ed tot the militar  
media from Tibiscum, Micia, Praetorium, and ith the civil ones li e  Ad Mediam, 
perhaps Marga etc. 

S me a ec  in c n i era i n  e iri ual li e  u  e  man 
acia ( n  an  3r  cen ur ). ne of the most interesting components of the 

spiritual life in Dacia is represented b  the religion of the population that lived 
here. e reffer, in this case, both on the civilians and on those stationed in Dacia 
either in the arm  or occasionall  present, through provincial administration. n 
top of religious manifestations there ere the dedications made to Ca i lin ria  
( uppiter, unona, Minerva) found as official religion of the state, on top of ree  

oman deities. e encounter in Dacia the existence of individual religions having 
a series of particularities determined b  ethnicit , even the acceptance of some 
interesting cults at a certain moment.  

Religious ancient landscape in south est Dacia appears modest in comparison 
ith the rest of the province being determined b  the small number of researches 

directed to the forts and settlement from this area. It evidentiates the importance of 
this inhabited place either militar  or civilian in the spread and acceptance of 
religious cults tolerated b  oman religion. This sintetic presentation of the deities 
offers the context, the entire problems that cover the subject being subject of other 
papers.  

A particularit  of house and fire religious manifestations, e see in the 
practice of la ing oman lamps in the structure of public or private buildings 

alls, a cult manifestation attributed to are , house protecting deities  in fact 
protecting the household, the food prepared on fire. rom this ualit  rises their 
closeness to the cult of Vesta. The use of simple cla  lamps, sho  no usage mar s 
to insert in the alls or deposited at the base served the same purpose  to ensure the 
protection of Lares on those places. The apotropaic character of the place here 
these deposits of cla  lamps (forts, private houses, public buildings and of course 
temples) explains the different places here the  appear.  
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 particular element is represented b  the presence of the dog sacrifice ritual 
present at the base of building I (glass orkshop) from Tibiscum, right on the spot 

here later the glass furnace as built. In Dacian-Getae- orld, the dog as considered 
protector of the fire hearth found outside or inside the house.  similar discover , 
found in the field of Banat, similar in regard ith the dog sacrifice, comes from 
Timişoara–Freidorf and dates to the 3rd centur . In both cases a funerar  ban uet 
follo ed, attested b  the presence of bones and ceramics, etc. 

In Roman cult, the fire hearth as under the protection of goddess Vesta 
hose acol te as the dog, making us understand the general ritualic phenomenon 

of the ancient orld.  
piritual relation bet een mountain and field Banat is an important problem 

raising issue, not considered accordingl . It is true that discoveries do not sustain 
et such researches.  

Epigraphic and archaeological demographic situation revealed for south estern 
Dacia is integrated ithin the parameters found in Dacia province. Dacian rural 
settlements like the one from Criciova or Grădinari, identified onl  b  archaeological 
surve s are dated based on inventor , starting from the 3rd centur . Roman 
civilisation character ithin this area demonstrates the effort to integrate in the 
Roman inhabited space, starting ith the special interest sho n to ensure com-
munication routes along ith constructions designed to serve population ind elling. 
Ethnic groups settled on the province territor  (Norric-Pannonians ho, alongside 
indigenous populations, Dacian, represented the elements that pushed the econom  
under ever  aspect.  

Banat plain area found est of the median ave in barbaricum presents t o 
distinct zones. The first area bordering t e Danube around Moesia uperior found 
partiall  under province control ith striking Roman ellements, imports not onl  of 
goods, je elr  but probabl  found under Roman spiritual influence penetration, 
such as accepting Charon s obolos coin  a currenc  deposited in funeral inventor ; 

e can not exclude the possibilit  of moving to inhumation from cremation ritual 
of the local indigenous communities (Celts, Gauls, etc.) e refer in particular to 
the findings in Pančevo, Vrsač, etc. Militar anarch  that characterises the middle of 
the 3rd centur  ill affect the relations bet een north Danube Dacia and the 
empire, leading in onl  a fe  decades at the ithdra al of an important number of 
auxiliar  troups from Dacia, and leaving the defence on the infanter  troups 
stationed in some fortifications creating a special situation in its defence. From this, 
arises the opinion found in Roman historiograph , hat happened as amissa 
Daciae, meaning a massive leaving out of the province that occured during emperor 
Gallienus. This ould explain the lack of auxiliar  troups in former Dacia province, 
that, after 271 or 274/275, do not appear on the territor  of the Roman Empire, 
melting literar  in the mobile cavalr  structure of Gallienus. The mobile Roman 
cavalr  importance ill raise in the decades to follo  untill the raise of the Dominion. 

mong its leaders, the most majorit  of emperors that follo ed ere chosen.  
In the short period bet een emperors Gallienus– urelianus (268–275) there 

as a period of fe  ears, that led to the concrete ideea that the north Danube 

 405

province as abandoned, getting all militar  effects on the Danube line. The 
reconstitution of this period that mar s the passage to the actual ithdra al of the 

oman administration and arm  is almost impossible to establish in all its scale.  
Literar  sources have been discussed man  times bringing into attention all 

the possible elements lin ed to the event. Epigraphic sources are scarce and little 
ell no n in scientific circles, being enreached b  t o epigraphs found at 

Potaissa. oman Empire faced violent attac s coming from barbarians found East 
of Pont. These conflicts, ta ing part on annual basis, do not cross over Dacia, reaching 
onl  its adjacent areas. 

hen Aurelianus came to throne after a short period of time, in 270, clues of 
militar  stabilisation of the empire started to emerge. The cavalr  arm  hose 
leader he had been prooved to be the most important bod  of arm  up to his 
proclamation, the elite, of the militar  actions that follo ed. ormed – in m  
opinion – from the majorit  of the troops that belonged to oman Dacia, this arm  

as the e  of success in the militar  conflicts of that time. The arm  residing in 
Dacia could solve a major militar  situation of the empire. Before the oriental 
campaign, though, Aurelian as forced to lead t o or three expeditions against 
barbarians found ithin the militar  confinium of north Danube Dacia. A correct 
order ould be  Taifals, free Dacians from est ( ) and Carps. 

Another attac , of the oths occurs in 272, in the eastern Lo er Danube 
area, here the  ill be seized b  Aurelian campaign arm  found on the route to 
Palm ra. After the victor  from une 24, 272, Aurelianus receives the imperial title 
of othicus aximus. According to S , Vita ivi ureliani, ,  the emperor 
himself illed the oth leader called Canabas or Cannabaudes together ith  
5000 men. This oman victor  silenced for a hile the oths.  

The main factor that polarised oman politics in the last decades of the  
3rd centur  as the internal stabilit  and tran uilit  at the state borders, in a 
moment hen the attac s – of oths allied ith the Carps – happened on periodic 
bases and small time intervals.  

Late oman literar  sources  urelius Victor, utropius, ufius estus, istoria 
ugusta, rosius, ordanes ma e up the ancient sources that reffer to oman 
ithdra al from Dacia. These texts mention almost identicall  the a  in hich 

Dacia as abandoned b  the omans, b  moving the arm  and the provincials 
south to the Danube inbet een the t o Moesia provinces. In 275, hen the oman 
arm  returned from rient and after the visit to Ill ricum, Aurelian decided to abandon 
the province, and create a ne  Dacia province, inbet een Moesia uperior and 
Moesia Inferior. 

oman fortifications abandoned do not present signs of arsening, as it ould 
have been normal under those circumstances. In civil environment, both on the 
territor  of ancient cities, and on rural grounds of Dacia province, no sho s of 
violence ere found. The use of buildings, though restricted, as observed in 
Porolissum, Tibiscum, lpia Trajana etc. as proof that the Dacian oman population 
perhaps restrained in number, inhabited those settlements. ome urban or shops 
li e those of potter , glass ma ing continued to function at Tibiscum. The same for 
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potter  orkshops, metal orking from Praetorium (Mehadia) fort. Late Roman 
coins presence on the area of some urban settlement in a relativel  large number 
suggests the economic integration of that space. First t o decades untill the 
establishment of Tetrarch  are important in understanding the evolution of the 
relations bet een the empire and the territor  of former Dacia province; local 
Dacian Roman population having an important veteran and local Dacian input as 
o ners of imobiliar  goods received through Roman current legislation (o ned 
plots). Roman forts abandoned b  the Roman arm  remained untouched. The  
could be used in case of danger and if necessar  b  the inhabitants of neighboring 
areas. The fact that inside Roman fortifications fe  trace of habitation can be 
found, except for late t pe ceramics, ma  constitute a clue that the  ere not used 
onl  if necessar . Other ise, the population lived in the settlements found around. 
This is, subse uentl  hat follo ed after the militar  reformation accorded b  

eptimius everus a fe  decades before allo ing the soldiers to live ith their 
families, and onl  b  da  to be present inside the fort. Fe  generations after, this 
became an usage.  

inal considerations. The establishment of a Roman Empire defensive line 
on the Danube resulted in the formation of ne  political and economical relations 
bet een the former territor  of Dacia and south Danube provinces.  

Throughout ne  administrative and militar  reforms, the south est of 
ancient Dacia (ancient Banat ithin its geographical limits bet een Tisza, Mureş 
and the Danube) as divided in the t o Roman provinces  Moesia pri a that 
comprises the plane of Banat and Dacia ipensis hich corresponds to the eastern 
area of hills and mountains until the time of urelian comprised in the former 
province of Dacia. This situation reflects – in m  opinion a different development 
under certain aspects, either of militar , economical or spiritual organization. Even 
in terms of monetar  suppl  Moesia Prima as under the monetar  center from 
Siscia, hile Dacia Ripensis under the Sirmium center, hich apparentl  means 
that the territories north of the Danube (Banat) ere in direct dependence ith the 
provinces from the Empire that ere using the respective mints. The territor  of 
ancient Banat as geographical unit as in direct contact ith the Roman Empire. 

fter the proclamation of Diocletianus in 284 and then the establishment of 
Tetrarch  as a form of government, the Empire ill tr  through punitive actions in 
barbaricum not onl  to repel an  incursions, but rather to seek to clear through 
peace treaties the danger on the Danube line.  

These related mainl  to the territories East and est of the former Dacia 
province inhabited in turn b  free Dacians, Carps, as ne l  arrived – the Goths, 
and in the plain situated bet een Tisza and Danube, b  armatian Iaz ges and 
other Germanic tribes ho entered this corridor. The fre uent militar  campaigns 
undertaken b  Galerius as Caesar, from his capital cit  of irmium, against 

armatian Iaz ges in the ears 285, 289, 294, 299 and after this date are a proof in 
this respect.  

The Tetrarch  emperors ferm polic  ill continue in the coming decades in 
order to ensure stabilit  of the Roman borders. It became evident that the center of 
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gravit  of the Roman State moved from southern central Europe to south-eastern 
part of the continent and as a conse uence government attention aimed at securing 
the area surrounding Galerius imperial seat at Sirmium. Banat ancient territor  
entered due to its geographical position and multiple mineral resources under this 
attention. On these territories, the Empire ill seek to e tend a strong militar  
controll. An ho , at the end of the 3rd centur  and the beginning of the follo ing 
one, no barbarian actions ere registered b  documentar  sources in the territor  
of former Dacia. It as Constantinus ho came ith the ideea of recon uering 
Dacia, and after removing his rival Licinius in 324, e believe that initiated a real-
program in this respect. Observations taken over numismatic material found in the 
Roman fortifications on the north bank of the Danube argue that finding, b  the 
discover  of coins dating back to the beginning of living in quadriburgia, to ards 
the end of Constantius I reign (respectivel  bet een 325–337).  

This set the stage to great fort rebuilding as those from Mehadia, Teregova, 
Tibiscum on the main access route of access Timiş–Cerna that continued through 
the interior of the Carpathic chain. e fiind the same situation in the case of ne  
fort buildings as those situated on Olt Valle  and in south eastern Trans lvania, as 
the ones from Comalău that had to ensure control over the entire south Carpathic 
area. The follo ing stage in this process of recon uering Dacia as to build a 
bridge over Danube from escus– ucidava finished in 328, but hose construction 
must have been started 1–2 ears before, made of stone and having an impressive 
length. This construction marks in fact, the end of the effectivel  recon uering 
process of the former province territor . Repairing the imperial road on the Olt 
line, as seen also as a complementar  action. All these archaeologic, literar , 
even epigraphic information, lead to the idea that in the period of 324 325–328 and 
follo ing ears, the actual institution of direct control over the former province 
territor  up to its northern limit from Porolissum as done. No matter ho  hard is 
to understand this, there ill al a s be elements to sustain the hipothesis. 

Constantius II (337–361) ill continue his fathers politics, thus during his 
reign the Roman presence is the most dense and deep north of the Danube, 
situation that favored Banat the main access gate to Trans lvania either on the 
Danube or Mureş, or inland terrestrial routes. Ma be ith some difficulties there is 
a period of stabilit  in the coming decades until the time of Theodosius I, largel  
because the late Roman fortifications north of the Danube ceased to operate at the 
end of the 4th centur  and the first decade thereafter. 

Almost uninterrupted ars from the Empire started for raising d nasts to the 
throne follo ed b  militar  conflicts fought in this area ith barbarian nations in 
their attempt to get subsidies or the establishment inside the Empire made the 
fourth centur  an era in hich, militar  or political events marked a deca  of the 
economic life. The legislation introduced ith the rise to the throne of Constantius 
I, and later Valens ill re uire e treme measures in an attempt to stop the process 
of ruining the econom  (binding settlers to the land in agriculture, banning miners 
to leave their jobs, craftsmen obligation to sta  in their home cities, famil  
proffesion passover etc.).  
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s a result, the econom  of the Roman Empire as in decline, but its militar  
force adapted to ne  forms of fight imposed b  the barbarian orld based mainl  
on cavalr . This could provide during the fourth centur , a largel  control over all 
barbarian tribes around the pacified borders b  granting subsidies in cash or, on the 
contrar , in nature for subsistence. 

ncient anat maintains a special structure – in m  opinion – b  the fact 
that the east side inhabited b  Dacian-Romans, Dacians (settlements from Grădinari, 
Mehadia, abăr etc.), Roman late habitat is marked b  monetar  discoveries that 
suggests an exchange based econom . e refer mainl  to settlements that continue 
from the previous era (see the similar situation from Tibiscum, Mehadia, even after 
ne  researches those from Teregova). On Mureş, a similar situation as found in 
the settlement of rad–Ceala and others surrounding them. Economic contacts 

ith the Romans observed through the artifacts, ceramic goods of common use, 
alongside a massive penetration of bronze coin as the main exchange currenc  etc.  

Massive discoveries of large treasures ith hundred parts in composition, 
such as those from Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti, Pojejena, Radimna, 
Dalboşeţ, Dierna (2) Tibiscum (1) etc. found in estern Banat impress in number. 
The  ma  be the result of robber  attacks undertaken south of the Danube, but 
mostl  e suppose to believe that the  represent trade pa ment or militar  service 
pa ment in the Roman arm  or subsidies granted b  the Romans (?). In fact, an  of 
these assumptions is plausible. 

In plain anat, the territor  found in front of Moesia Prima province the 
situation appears slightl  different. The place as inhabited b  local ellements  free 
Dacians, Celts, Noric-Pannonians, and from the last decades of the 3rd centur , the 

armath aziges came from the plane bet een Tisza and Danube. Researches are 
fe  so far, but ith the help of monetar  discoveries t o aspects of the problem 
are evidentiated, namel , the Roman coin presence is rich near the Danube, 
concentrated around V r e , Pancevo, Bela Cr va, territor  found in front of the 
capital cit  of Viminacium and the urban centre from Singidunum, logical and true 
assesment historicall  speaking. The presence of numerous bronze coins found 
isolated and dating in the 4th centur , alongside treasures and deposits from the 
same period, are a clear indicator of permanent economic relations. But, at approx. 
50 km north of Danube line, the number of items reduces, and after another 100 km, 
the  appear onl  rare, and cannot be integrated ithin certain settlements. s such, 
in this case, the presence of Roman coin appears sporadic and therefore e need to 
see here another important aspect of economic relations ith the Empire, the fact 
that the contacts are rare. 

The involvement of settlements found in Mureş vicinit  in these contacts is 
determined b  direct access from Tisza on Mureş, to the interior of Carpathians. 
Unfortunatel  e lack researches on numismatic finds from Micia that could elucidate 
man  things about the ancient northern Banat. In this s stem e integrate the 
Empire relationships ith the north Danube area that the Constantinian emperors 
protected and mastered effectivel  from an obvious reason probabl , a nature tribute 
pa  made b  local communities, ith some resources for ancient Banat, primaril  
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for iron, copper obtained in settlements established in the mountains b  a large 
number of rural operations demonstrating their importance), to that e mention the 
addition of salt brought from Trans lvania. Added to this of course, are the important 
livestock products and cereals imported for the Empire. Not fre uentl , barbarian 
tribes, especiall  the Goths for instance, demand for such products, even in peace 
treaties closed ith the Romans. Hence, it results that henever the Empire 
imposes its force in the peace treaties ith barbarians it bans the e port of objects 
of common use and iron eapons, this being one of the prohibitions still commonl  
used at the time of the Principalit . Certain Roman e port products, such as ine, 
oil, Garum are on the list of prohibited e ports goods of Valentinianus, Valens, 
Gratianus (364–378), barbaricum la . e cannot state if the precious metal 
e ploitations ere activated in this period.  

This dual political and economic relationship has been strengthened spirituall  
b  accepting the Christian religion as the official religion of the state and implicit 
links ith the Empire are marked and directl  influenced b  it. Although currentl , 
most of Christian orship places discoveries have been identified in older 
constructions from the previous period, the  demonstrate the practice of orship in 
the area mentioned. The discover  of a large number of potter  fragments having 
marked the sign of the Cross, found both in the Banat plain and in the Dacian-
Roman settlements from the eastern part of the territor  is a true evidence of the 
Christian religion penetration highl  influenced b  the traditional cults of each 
tribe. The importance of the Empire in the north Danubian space after the death of 
Constantius II in 361 decreased. His rule had meant a period of flourishment and 
economic stabilit  for the territories north of the Danube, throughout a massive 
influ  of Roman coin and allo ing a market econom  development. Ancient Banat 
benefited greatl  from this situation, proving to be a period of territorial internal 
stabilit  and tran uilit  in order to continue its e istence in local communities, 

ithout an  particular barbarian impact. 
S. Dumitraşcu anal zed the similar situation from Crişana region, from the 

territories of estern and north estern Dacia and noted a revival of the ancient 
Dacian fund. A similar finding made Thaller-Stiglitz H. for the provinces of 
Noricum-Raetia – the last abandoned b  the Romans in almost the same period 
(271–272 or in 254, supposed recentl ), here topon ms, hidron ms even fields 
received after the Roman ithdra al pre-Roman names. 

If the first part of the fourth centur  meant stabilit  in the direct relationship 
bet een local Dacian-Roman population, allogeneic (Sarmathian Iaz ges, Germanians) 
controlled b  the Roman Empire, in the second half of the fourth centur  even 
during the reign of the t o brothers Valentinianus and Valens (364–378) and till 
the end of the fourth centur   beginning of the ne t, certain ethnic permutations 

ill lead to the disappearance of habitation traces on the territor  of ancient Tibiscum 
man  rural settlements ill disappear, residents ill be forced to retreat to other 
protected areas, far from Roman communication routes ith more secure e istence 
means. Hun impact ill shake the entire Roman Empire alongside the population 
found outside its limits. North of the Danube Romanit  much affected b  the Hun 
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shock, mantained a direct relationship ith the south of the Danube Roman orld – 
seriousl  affected and dispersed in politico-militar  terms b  the Christian church, 
dependant on consecrated bishopric centers. 

In the fifth centur  the Roman Empire collapses b  deep inner deca , to ns 
disappear, and among their ruins e encounter an impoverished population, living 
in huts. 

 long time ago, . V. Petrikovits, a rigorous anal st of these late Roman 
phenomena b  comparing the urban settlements on the Rhine and middle Danube 
in the fifth centur , observed the disappearance of urban civilization. For the 
Lo er Danube area that also includes ancient Banat until the time of ustinian 
(527–565) archaeologicall , and literar  information are fe  are extremel  difficult 
to reconstruct. Returning to the period proposed for anal sis, that of the 3rd and  
4th centuries it is necessar  to remark the opportunities that histor  provides b  
moving the center of gravit  of the Roman Empire in the ne  capital of the Empire 
at Constantinople. s a result, the north Danubian space regardless of its extent 
(the former Dacia province, eastern and estern area and be ond) constituted the 
first territor  outside its borders, approx. 480 km from the capital, Rome. It had to 
be defended and therefore an  movement in the north Danubian barbarian orld 

ould be neutralized and carefull  controlled.  
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SAMMEN ASS N  

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, einen Teil der südwestlichen 
Provinz Dakien zu untersuchen, der sich zurzeit auf dem Gebiet dreier Staaten 
befindet: Rumänien, Serbien und Ungarn.  

Das Gebiet zwischen Theiß, Marosch und Donau bildete im Altertum den 
südwestlichen Teil der römischen Provinz Dakien und hatte in der Mitte das Banater 
Gebirge, das aus dem Locvei, dem Aninei und dem Dognecei Gebirge besteht, die 
von niederen Senken voneinander getrennt sind. Das Banater Gebirge hat bloß zwei 
Gipfel, die 1000 m überschreiten: Svinicea (1226 m) und Piatra Groznei (1449 m), 
sonst ist es zwischen 600–800 m hoch. Deshalb und auch weil es zahlreiche 
Bodenschäze birgt, hatte es im Laufe der Zeit günstige Wohnbedingungen geboten. 

Das Banater Bergland (200–500 m hoch) umfasst folgende Gebiete: Die 
ippaer erge (nördlich von der Marosch abgegrenzt), die Sacoşului und Silagiului 
erge, die Tiroler und ra itzaer erge und die Timiş–Bega Senke. Westlich 

erstrecken sich die h geligen Ebenen eregsău (zwischen Marosch und Bega), 
ipotului (südlich des Timiş–Tales) und die flachen Ebenen des Timiş sowie die 
ătaiaer und Vingaer Ebenen.  

Vor diesen liegt das sumpfige Theiß–Gebiet, das südwestlich von den 
Sanddünen von Deliblata abgegrenzt wurde. Es gibt Flüsse, die im Banater Gebirge 
entspringen, wie Caraş oder Timiş mit den Nebenflüssen Bârzava und Nera. Die 
Cerna entspringt im Godeanu–Gebirge. 

Das Banater Relief ist ausgeglichen und zugleich einheitlich und bietet durch 
das Flussnetz Zugang zu fast allen Gebieten. Das Klima ist angenehm mit kurzen, 
milden Wintern und zeitigen Frühjahren mit Einschlag vom südlichen Mittelmeer. 

Diese kurze Darstellung der natürlichen Bedingungen soll dazu verhelfen, 
den Einfluss dieser Faktoren auf das Gebiet zu verstehen, das aus frühester Zeit 
bewohnt wurde. In der Antike hat von dem Gebiet zwischen den drei Flüssen des 
Banats nur der östliche Teil zur Provinz Dakien gehört, während die westliche 
Tiefebene zwar von den römischen Behörden überwacht, aber von lokalen norisch-
pannonischen Stämmen, Mösern und freien Dakern, bewohnt wurde. Erst ab Ende 
des 2. Jahrhunderts haben sich hier mit römischer Zulassung in mehreren Etappen 
jazygische Sarmaten niedergelassen. 

Der orschun sstand. Die archäologischen Untersuchungen zum Befestigungs- 
und Wehrsystem dieses Abschnitts der westlichen Provinzgrenze und zu den 
Zivilsiedlungen waren bislang nicht groß angelegt. Mit wenigen Ausnahmen (der 
Komplex von Tibiscum (Jupa)) gab es nur Probegrabungen, die keinen umfassenden 
Einblick in ein bestimmtes Wohngebiet bieten. Sie haben die Aufmerksamkeit der 
in- und ausländischen Fachleute im Laufe der Zeit kaum geweckt. Wir verfügen 
bei weitem nicht über die Informationen, die für Oltenien oder den Norden Dakiens 
vorliegen, die gründlich erforscht worden sind. 
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Feldforschungen hat es bereits im 18. (von F. Marsigli) und vor allem im  
19. ahrhundert (von F. Milleker u.a.) gegeben, diese bieten aber keine bedeutenden 
Informationen zur tratigrafie und truktur der Lager und der hier stationierten 
Truppen. Mit jeder Generation sind neue Belege hinzugekommen, doch enige 
Fundorte urden s stematisch erforscht (mit usnahme deren von Tibiscum, 
Praetorium (Mehadia) und neuerdings Arcida a (Vărădia) und er obis) und diese 
bieten kein umfassendes Bild des ehrs stems. Daher auch die zahlreichen 
unbest tigten rbeitsh pothesen. 

Im ltertum urden auf dem s d estlichen Gebiet Dakiens unmittelbar nach 
der Eroberung die milit rischen Linien Lederata–Tibiscum und Dierna–Tibiscum 
gebildet, nebst z ei anderen entlang der Donau z ischen Banatska Palanka–Dierna–
Drobeta und entlang der Marosch Bulci–Micia. Die Befestigungsanlagen haben die 

ufmerksamkeit der Fachleute umso mehr ge eckt, als sie durch Erd lle verst rkt 
aren, die die Grenzen der Provinz markierten und implizite besch tzten. 

Die zahlreichsten Forschungen gab es in der Nachkriegszeit durch die neuen 
Museen aus Reschitz und Caransebeş neben denen aus Temes ar und rad, eil 
die nzahl der daran interessierten rch ologen ge achsen ar. Die ichtigsten 
Forschungen urden von Prof. M. Macrea, D. Protase und N. Gudea durchgef hrt, 
danach in den letzten ahrzehnten von den Fachleuten der Banater Museen ie 
Ovidiu Bozu und der Verfasserin der vorliegenden rbeit zusammen mit den 
Mitarbeitern der est-Universit t. Die Rettungsgrabungen beim Bau moderner 
öffektlicher Bauten und der utobahnen haben zum Identifizieren und sogar Freilegen 
einiger ohnsiedlungen so ohl auf dem Gebiet der Provinz als auch au erhalb 
dieser beigetragen. Vorl ufig bieten die Untersuchungen noch lange kein umfassendes 
Bild der gesamten antiken iedlung. 

Da isch-r mische r liminarien. nfang des 1. ahrhunderts n. Chr. hat 
die am s dlichen Donauufer entstandene Grenze das Römische Reich mit den Dakern 
nördlich der Donau gerade im s d estlichen Teil der Provinz in einen unmittelbaren 
politischen und milit rischen ontakt gebracht. Die milit rische Organisierung 
dieses Gebietes ar die Folge der beiden Feldz ge des Legaten Mazedoniens arcus 
Licinius rassus in den ahren 29–28 v. Chr., als die Mehrheit der einheimischen 
mösieschen Bevölkerung infolge der Befriedung keine bedeutende milit rische 
Macht mehr darstellte. 

Es ist bekannt, dass der General . n. Lentulus die ersten praesidia am 
rechten Donauufer organisiert hat, um die chifffahrt auf dem trom und alles, as 
die Daker unternahmen, zu ber achen. ur eit ugustus  ird in der ber hmten 
Testament-Inschrift des aisers Res Gestae di i Augusti ( , 2) Cotiso als 

önig der Daker er hnt, as indirekt auf den Ruf des dakischen önigs in seinen 
milit rischen Beziehungen mit den Römern ver eist. Der itz des dakischen önigs 
Cotiso befand sich im ebeşului Gebirge, aber ir können nicht ausschlie en, 
seine auptstadt sei irgend o im Banater Gebirge ge esen, oher der ugang zur 
Donau im bschnitt des Cazane-Engpasses leichter ar. Man nimmt an, die Daker 
seien um das ahr 16 v. Chr. eingedrungen (infolge einer Invasion der kordisken) 
oder im ahre 11 (nach der Niederlage des thrakischen ufstandes). u dem eitpunkt 
jedenfalls, als der ufstand der Dalmater und der Pannonier gegen die römische 
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Ver altung im ahr 6 n. Chr. ausbrach, aren im esten der k nftigen Provinz 
M sien bereits r mische Milit rgarnisonen eingerichtet. Die N he dieser Gebiete 
an das Banat bz . den S den der Tiefebene z ischen Thei  und Donau stellt einen 
ersten ffentlichen ontakt z ischen R mern und Dakern dar, der literarisch 
belegt ist. 

Im ahr 6 bricht eine andere gro e Revolte der Bev lkerung der Provinz 
Ill ricum gegen die Missbr uche der r mischen Ver altung aus. Der r mische 
General A. Caecina Severus urde vom Statthalter Mazedoniens mit dem Amt des 

  versehen und als solcher hat er zuerst bei Sirmium die pannonischen 
Barbaren besiegt; nach dem Vordringen der Daker und Sarmaten musste er das 
Schlachtfeld verlassen, berischtet Dio Cassius (LV, 30). Er musste sich den Territorien 
zu enden, o die neue Invasion stattgefunden hatte, um sie abzu ehren. u dem 

eitpunkt ar ius us Legat der Provinz Mazedonien. u Beginn des 
folgenden ahres (7 n. Chr.) hat ci us, der sich ebenfalls auf dem 
Gebiet der k nftigen Provinz M sien aufhielt, die Angreifenden ins arbaricum 
verfolgt und urde auf feindlichem Gebiet in den sogenannten ol isc en S mp en 

berrascht, o er sein Lager aufgeschlagen hatte. Es ist nicht bekannt, o genau 
sich diese befanden, aber sie k nnten mit den S mpfen der Thei  in Verbindung 
stehen. Ceacina Severus ist es m hsam gelungen, dieser Lage zu entkommen. Das 
Gebiet, auf das sich der Abschnitt bezieht, k nnte das barbarische n rdlich der Donau, 
also z ischen Thei  und Donau sein. Der Abschnitt er hnt das Aufteilen der 
r mischen Armee in Gruppen, um die Barbaren von mehreren Seiten anzugreifen. 

u diesem eitpunkt k nnte auch ein anderes Ereignis stattgefunden haben, 
das f r die enntnis der Beziehungen z ischen R mern und Dako-Geten ichtig 
ist. Es handelt sich um die pedition des elius Catus ur msiedlung von .  

eten von n rdlich der Donau auf das Gebiet der k nftigen Provinz M sien, ber 
die in der Fachliteratur viel diskutiert ird. Die einzige schriftliche uelle, die 
dar ber berichtet, stammt von Strabon (VII, 3, 10). 

Bez glich der Orte, oher die umgesiedelten Geten kamen, ar die beinahe 
einstimmige Meinung in der modernen Geschichtsschreibung beginnend mit V. 
Pârvan und R. Vulpe bis j ngst C. C. Petolescu, dass diese aus den Siedlungen der 
Muntenischen Ebene (bz . imnicea, Popeşti, Piscul Crăsani us .) stammten. Um 
dieses Ereignis richtig zu verstehen, muss man erstens den Gesamtkonte t und 
dessen Areal in Betracht ziehen. Das Umsiedeln der Geten s dlich der Donau hat 
auf einem Gebiet stattgefunden, das nahe desssen ar, o der Aufstand der 
einheimischen Dalmaten und Pannoniern gegen die r mische Armee stattgefunden 
hatte. Das konnte allerdings nur im S den des Banats und der Ebene z ischen 
Thei  und Donau (die heutige Batschka in Serbien) sein, die unseres Erachtens 
zuallererst mit der r mischen elt in ontakt getreten aren. Um das Nordufer 
genau ber achen zu k nnen, hat man au erdem entlang der Donau einen eg 
gebaut, der im 1. ahrhundert n. Chr. im Laufe mehrerer ahrzehnte repariert urde. 

 

Die ro erun  Da iens. Ein besonders heftiger berfall der Daker hat im 
inter 85 86 stattgefunden, als unter bislang ungekl rten Umst nden sogar der 
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Legat der Provinz Oppius abinus gestorben ist. Die b ehr der barbarischen 
ngriffe ber die Donau hat sich nach bestimmten literarischen Belegen scheinbar 

bis 86 verzögert. 
Es gibt z ei nsichten dar ber, oher dieser ngriff der Daker begonnen 

hat. Erstens konnte der ngriff aus dem Inneren des arpatenbogens ber das 
Banat in Richtug des Timiş–Cerna– anges und eiter ber die Donau erfolgt sein. 

in eise sind die M nzfunde aus dieser eit am s dlichen Ufer der Donau bei 
Tekija und Boljetin. In einem dieser kleinen Depotfunde stammt die sp teste M nze 
aus dem ahr 82, im anderen 81 n. Chr. Das unterst tzt diese nnahme. 

Einen z eiten in eis stellt, ie vorhin behauptet, der bschnitt Cazane an 
der Donau dar, der daf r am geeignetsten ist. In diesem bschnitt gab es damals 
z ei dakische Befestigungsanlagen bei Divici und bei Pescari, von o man jeden 

ug der Römer am s dlichen Donauufer dauernd ber achen konnte. 
Domitianus hat als Erster beschlossen, einen Feldzug nördlich der Donau zu 

unternehmen, der z ischen 87–89 in z ei Etappen stattgefunden hat. Die erste 
verlief zugunsten der Daker und die z eite endete mit dem kategorischen ieg der 
Römer bei Tapae. 

Die beiden riege f r den s d estlichen Teil Dakiens haben es auf eine terra 
deserta vor Mösien abgesehen. In diesem real urden bislang (mit usnahme 
jener von Divici und idovar) keine in die z eite lfte des 1. ahrhunderts n. Chr. 
datierbaren dakischen ehranlagen oder iedlungen entdeckt, as diese pothese 
unterst tzt.  

Bald danach hat Trajan die beiden Feldz ge nördlich der Donau in den 
ahren 101–102 und 105–106 begonnen, durch die ein gro er Teil Dakiens erobert 
urde. Der s d estlic e Teil Da iens hat dabei eine besondere Rolle gespielt, eil 

in der benachbarten Provinz s dlich der Donau Moesia uperior die Versorgungs-
basis der zahlreichen römischen rmee angelegt ar. Ein Teil der Truppen urde 
vor allem aus dem esten des Reiches und aus der Provinz Pannonien unter der 
F hrung von C. Manlius eli  mit dem chiff auf der Donau und der Thei  und 
danach auf der Marosch bis zum Fu e des Şurenu–Gebirges nach Dakien gebracht. 

Der Vormarsch der römischen Truppen durch das Banat in Richtung Mitte 
des taates im Orăştie–Gebirge hat zur Besetzung dieses Territoriums bereits im 
ahr 101 gef hrt. Bis 106 aren das antike Banat (bis zur Thei ) und der esten 

Olteniens der Provinz Moesia uperior einverleibt, hrend das Gebiet s dlich der 
arpaten (Oltenien und Muntenien) an Moesia Inferior angeschlossen urde. 

ischen 102–105 urden auf dem Platz der k nftigen olonie Ulpia Traiana und 
sp ter bei ăvoi, Berzobis und auf den Gebirgsk mmen in Richtung armizegetusa 
Regia (Vârful lui Pătru, Comărnicel u.a.) gro e rd astelle errichtet oder kleine 
castella f r kleinere Truppen zum chutz der Verkehrs ege, ie bei Cornuţel, 
Tibiscum us .  

Nach der Gr ndung der auptstadt olonia Dacica urde 108 die Legio IIII 
Flavia Felix ins Milit rlager von er ob  versetzt, um das Ver alten des gesamten 
s d estlichen Gebietes zu beginnen. tempel mit dem Namen der Legion sind 
nicht nur in den ichtigsten Befestigungsanlagen von Banatska Palanka, Cuvin 

 415 

(Serbien), Surducu Mare, bis, Tibiscum, ci  (im Pun t Chilii) oder 
Drobeta, sondern auch bei Aradul Nou, Pătaş, Eftimie Murgu, Bocşa Română, 
Denta und Băile Herculane aufgedec t orden. 

Die age in der s d estlichen Ebene Da iens ist gr tenteils un lar. Eine 
unter die alsc en gez hlten Inschrift aus Ulpia Traiana (CI  III, 90), die ir unl ngst 

ieder untersucht haben, bietet eine andere Dis ussionsbasis f r das Gebiet 
z ischen Thei , Donau und Marosch in der Anti e. Die zum Teil erhaltene Inschrift 
berichtet ber die Karriere eines in Ulpia Traiana ohnhaften itters namens  
M. Papirius..., der nach der prima militia als prae ectus co ortis  Pannoniorum in 
Da ien auch das Amt des pre ectus ripae Danuvii Tibissi und sp ter oder zugleich 
sogar das dritte als curator pontis ugusti in M sien besetzte; damach hat er sich in 
die Hauptstadt Da iens zur c gezogen, o er  vir und patronus der Kolonie ar 
(Benea 2015, 93–104). 

Der Text der Inschrift be eist, dass die R mer das Gebiet bis zur Thei  unter 
Kontrolle hielten. Vermutlich ar zu Trajans eit auf eine eise das gesamte 
s d estliche Da ien bis zur Thei  von der r mischen Armee besetzt. Man ann 
noch nicht bestimmen, ie eit n rdlich entlang der Thei  sich dieses Gebiet 
erstrec te. Arch ologische und M nzfunde aus der Crişana stammen aber aus 
Trajans eit. 

Das Sumpfgebiet vor der Thei  ar undurchdringbar und somit ein nat rlicher 
Schutz vor den Angriffen der Barbaren, die den Fluss nach Osten, in Richtung der 
Provinz h tten ber ueren nnen, selbst enn die r mischen Einheiten an der 

estlichen Lederata–Tibiscum- inie festgesetzt und nur das ager bei erschetz 
vor dieser ehrlinie ge esen ren. 

In den ersten ahren nach der Eroberung erden in diesem Teil au er der 
Errichtung der ichtigsten Erd astelle aum ichtige politische oder milit rsche 
Ereignisse verzeichnet. Die Ver ehrs ege, also die Reichs- und Milit rstra en 
Dierna–Tibiscum und Lederata–Tibiscum nebst den Verbindungsstra en baute man 
entlang des lin en Donauufers. 

hrend Hadrians Herrschaft (117–138) urde estlich der Befestigungsan-
lagen ederata–Tibiscum ein all mit Graben gebaut, ohl zur Abgrenzung 
z ischen dem r mischen Gebiet und der Ebene, die sich bis zur Thei  erstrec te. 
Der all verl uft von S den nach Norden. 

Der r misc e all verlief von der Donau stlich der Ortschaft Banats a Palan a 
(Serbien) nach Norden parallel zu den Milit rlagern Lederata–Berzobis (durch die 
heutigen Orte amul Mic, amul Mare, Butin, Berecuţa, Birda, Stamora Română, 
Sacoşul Turcesc, Ianova, Bencecu de Sus, Remetea Mică und Neudorf) bis zur 
Marosch. So ird dieses in der Anti e beherrschte Gebiet abgegrenzt. 

Auf dem Gebiet Rum niens und Serbiens urden entlang dieses alls und 
Grabens eine Grabungen durchgef hrt, deshalb verf gen ir ber eine genauen 

eitangaben. Am n chsten liegen sie der ehrlinie Lederata–Tibiscum. Infolge der 
Abflachung des alls und der fehlenden Feldforschungen nehmen ir an, er habe 
eine erste Schutzlinie dargestellt, um die erwähnten Befestigungsanlagen zu 
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sc t en, die aus adrians eit sta en nnten. In diesem Fall haben sich die 
Römer fr her bis vor die bersch emmbare Ebene zur ckgezogen und in milit rischer 

insicht ar das richtig. 
omit zeichnen sich z ei Gebiete ab  das gebirgig-h gelige von Römern 

besetzte und das z eite als Pufferzone, die Ebene, estlich davon bis zur Thei , 
o bislang keinerlei iedlungen belegt sind. In der ersten lfte des 2. ahr-

hunderts haben die römischen Truppen an der Lederata–Tibiscum-Linie hinter dem 
mittleren all diese terra deserta aufmerksam ber acht. Darauf ver eisen die 
erst Ende des 2. ahrhunderts n. Chr. datierbaren iedlungen. Das Gr nden dieser 

iedlungen ar zu jener eit ichtig, zumal es von Dio Cassius unter dem Legaten 
everianus z ischen 180–182 er hnt. Die 12.000 Daker urden vielleicht 

z ischen den llen und der Thei  angesiedelt. 
Die usammenstö e mit den Barbaren in der N he der neuen Provinz erden 

erst 107–108 und sp ter, als ihr öhepunkt, 117–118 vermerkt, als die ngriffe der 
az gen, Roxolanen und freien Daker das ganze Gebiet Dakiens betroffen haben, 

bis von . Marcius Turbo der Frieden m hsam ieder hergestellt urde.  
hrend ntoninus Pius (138–161) vermerkt man die ersten Be egungen 

der Barbaren an der europ ischen Grenze des Reiches. Die freien Daker sind (in 
den ahren 143–144) z eimal in die Provinzen Moesia uperior bz . Moesia Inferior 
und danach (155–156) in Dakien eingedrungen, sodass zahlreiche uxiliartruppen 
aus Dakien s dlich der Donau nach Moesia uperior und sogar Moesia Inferior 
versetzt erden mussten. In diesem Teil des antiken Banats urde die milit rische 

truktur umorganisiert, obei drei gro e ehranlagen an der estgrenze bei 
Porolissum, Micia und Tibiscum (die letzten beiden auf dem s d estlichen Gebiet) 
gro e milit rische entren mit je drei oder mehr Einheiten der regul ren und 
irregul ren uxiliartruppen urden. Es handelte sich vor allem um Berittene, die 
schnell gegen die armaten und freien Daker einschreiten konnten. Man hat 
zugleich entlang der Linie Tibiscum–Lederata 18–25 km estlich einen neuen, an 
das Relief angepassten all it Graben errichtet, der nördlich die Marosch ber-
schritt und bis zum nord estlichen ipfel Dakiens reichte.  

Im d esten Dakiens urden mehrere ollpunkte eingerichtet, die teil eise 
zur eit ntoninus Pius  er hnt erden. N. Gudea nimmt mit Recht an, dass es 
entlang der Donau mehrere ollpunkte gab, die durch Inschriften belegt sind  Moldova 
Nouă neben ierna und dem Inneren der Provinz zu bei Pons Augusti. ei andere 
verlaufen entlang der Marosch bei Micia und Partiscum ( zeged), o die Thei  
und die Marosch zusammenflie en. Unl ngst urde bei Tibiscum durch ein vilicus 

ermes epigrafisch ein anderer ollpunkt identifiziert.  
Die Untersuchung der arch ologischen und numismatischen Informationen 

lassen die nnahme zu, dass in der ersten lfte des 2. ahrhunderts bis zu den 
Markomannenkriegen in der Banater Ebene die Römer eine Dorfsiedlungen der 
Barbaren zugelassen haben, eder der Daker noch der armaten.  

Durch die Markomannenkriege (167–180) im d esten Dakiens urden die 
Lager von Micia und Tibiscum so ie die ivilsiedlungen in der Gegend besch digt. 
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Die milit rische Lage im Raum z ischen Thei  und Donau ist im Hinblick 
auf die Umsiedlung nicht klar zu erkennen. Die jaz gischen Sarmaten sind, 
vielleicht von anderen St mmen oder vom Milit r bedr ngt, tats chlich nach S den 
vorgedrungen. Es k nnte edoc  auch die Gefahr bestanden haben, dieses meist 
von Sarmaten be ohnte Gebiet in die Provinz armatia einzugliedern, die Marcus 
Aurelius im arbaricum neben arcomannia zu gr nden geplant hatte. 

Die Historia Augusta berichtet dar ber ie folgt  er ollte c m i  
und m i  r misc e Provin en mac en und tte es auc  getan  enn rend 
seiner Regierungs eit sic  Avidius assius im sten nic t gegen i n er oben 

tte . Diese Behauptung l sst vermuten, Marcus Aureliu habe um das ahr 177 
beschlossen, die beiden Provinzen im arbaricum zu gr nden, als im Orient der 
Aufstand des Avidius Cassius stattgefunden hat. 

Es ist nicht klar, ie eit s dlich sich die Provinz armatia erstrecken sollte. 
Damals m ssen aber die barbarischen St mme, die dieses Areal be ohnten, davon 
erfahren haben. Die jaz gischen Sarmaten haben den Vorsto  nach S den ins 
Gebiet z ischen Thei  und Donau begonnen und dabei versucht zu verhindern, 
dass sie in die r mische Provinz einverleibt erden. Das kann die Migration der 
jaz gischen Sarmaten nach S den in das Gebiet z ischen Thei  und Donau bis zur 
M ndung der Marosch in die Thei  erkl ren. Unter diesem Druck der Sarmaten hat 
die Bev lkerung z ischen Thei  und Donau versucht, sich in den Gebieten stlich 
der Thei  in Sicherheit zu bringen. Die Einheimischen dieses Areals konnten nicht 
die Donau in Richtung Pannonia Inferior ber ueren, aber sie konnten sich den 
Gebieten stlich der Thei  n hern um sich hier niederzulassen. Die jaz gischen 
St mme sind vorgedrungen und haben ein neues Gebiet besetzt, viel n her an der 
Donau im S den des Beutels . Die Siedlungen dieses Raumes aren gez ungen, 
sich nach der stlichen Thei  zur ckzuziehen, um sich zu retten. Diese Umz ge 
haben z ischen der Thei  und der Donau vermutlich milit rische onflikte ausgel st. 
Folglich musste die Armee zu deren Schlichtung in Dakien eingreifen und schlie -
lich durch das Akzeptieren der Ortsbe ohner innerhalb der Provinzgrenzen das 
Problem l sen. 

Als erste Umsiedlung er hnt Dio Cassius hrend des Legaten . ettius 
abinianus ulius ospes (180–182) die Erlaubnis f r 12.000 vertriebene freie 

Daker, sich in der Provinz Dakien niederzulassen. ir issen noch nicht genau, 
o diese Gemeinschaften ans ssig urden. Es geh rte aber die Erlaubnis der R mer 

dazu, f r die diese sesshafte Bev lkerung Stabilit t bedeutete. Das erkl rt auch die 
N he am mittleren all, der in diesem Abschnitt den s d estlichen Limes Dakiens 
markierte. 

Die arch ologischen Funde aus dem Raum z ischen Thei  und mittlerem 
all im S d esten Dakiens belegen diese Situation. Die dako-r mische Siedlung 

von Freidorf–Temes ar liegt ca. 1000 m estlich des r mischen alls, hrend 
die von Dumbrăviţa kaum 500 m davon entfernt ist. 

Infolge der Markomannenkriege mussten die R mer auf die terra deserta bis 
zur Thei , vor dem mittleren all entlang der estgrenze Dakiens verzichten, so 

ie das bereits zum eitpunkt der Eroberung zu geschehen hatte. Bislang gibt es 
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erst Ende des 2. ahrhunderts datierbare iedlungen, die diese nnahme belegen. 
kzeptiert urde diese Lage eben unter dem Druck solcher t mme ie der 

sarmatischen, die auch andere, keltisch-pannonische und dakische Bevölkerungen 
dieses Territoriums vertrieben haben, ie die iedlung von urug. 

Die D nastie der Severer markiert eine positive endung in der Existenz 
der Provinz. Die Truppen aus Dakien, so ohl die Legionen als auch die ilfstruppen, 
haben unter eptimius everus, Caracalla und everus lexander an den Feldz gen im 
Orient und im esten des Reiches teilgenommen. Diese so ie jene aus den 
Provinzen s dlich der Donau urden als die der neuen D nastie getreuesten betrachtet. 
Im d esten Dakiens sind die Munizipien Dierna und Tibiscum mit eigenen 
Territorien entstanden, die aus dem Territorium von Ulpia Traiana armizegetusa 
stammten. Neben den st dtischen Territorien im d esten Dakiens gab es auch 
einen Minenbe ir , der vermutlich die iedlungen aus dem Banater Bergland 
umfasste, die anders, von der zentralen Ver altungsbehörde aus Dacia pulensis 
abh ngig organisiert aren. Nach den bisherigen Funden befand sich der auptsitz 
vielleicht bei Moldova Nouă. 

In der anater ie ebene urden ab der Regierungszeit von Commodus aus 
einem Gebiet nördlich der mittleren onau, o sie neben anderen Völkerschaften 
lebten, Daker in den s d estlichen Teil Dakiens umgesiedelt. Die Ver altung der 
Provinz ollte ver andte t mme neben die einheimische Bevölkerung Dakiens in 
die N he der Grenze bringen, um sie zu besch tzen. Es handelte sich um eine 
friedliche, sesshafte Bevölkerung, die das teil eise trockene Gebiet ie die Tiefebene 
des Banats oder der Crişana bevölkern sollte. Es sollte auch das Gebiet bis zur 
Thei  kontrolliert und das Treiben der Rinder z ischen Dakien und der Provinz 
gesichert erden. Es zeichnen sich drei be ohnte Gebiete in der Banater Tiefebene ab  

1. Entlang der Donau, vor Moesia uperior, o es ivilbauten aus tein und 
Backstein gibt, manche mit dem tempel der Legio IIII Flavia und VII Claudia, 

ie z.B. Pantsche o, Cuvin, Gaj, Banatska Palanka, Bela Crkva und erschetz 
vor dem z eiten all. 

2. Ein Gebiet von den andd nen von Deliblata bis zur Marosch mit in den 
eiten Rahmen des 3.–4. ahrhunderts datierbaren Dörfern, in deren Fundinventar 

da isc e andgearbeitete erami  und feine, graue La T ne- und römische Import-
keramik existiert. In Rum nien gab es iedlungen bei Temes ar, Cioreni, Temes ar–
Freidorf (I), Dumbrăviţa, Foeni und Liebling, in erbien bei ubotica, Becej, 

ovačica us . 
3. Das Gebiet in der N he des alten Maroschlaufes mit der iedlung im Punkt 

S li te bei Gro sanktnikolaus.  
Diese iedlungen erden aufgrund der gemeinsamen Organisierung und des 

Inventars den Geto-Dakern zugeordnet. Es handelt sich um Dörfer mit irtschaften 
( bfall- und Vorratsgruben) und erkst tten (Töpfereien bei Dolovo, erschetz, 
Freidorf–Temes ar ( chicht I) und odoni, rad, Ceala us .). Das gemeinsame 

eramikinventar l sst die Dörfer und die esshaftigkeit der Ein ohner vermuten. 
Die enigen in eise auf die Verarbeitung von Metallen betreffen Luftohre von 
den Reduktionsöfen f r Eisen (bei Dragşina und Billed) oder kleine chmelztiegel 
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f r Bronze (Cioreni, Freidorf). Die r mischen Importe sind sp rlich und bestehen 
vor allem aus Bronzeschmuc  (Armreifen, Fibeln), Glas (Perlen) und seltener 
r mischen M nzen. In der Banater Ebene sind im aufe der eit auch einige 
Schatzfunde ie bei Billed (2000 St c ), Temes ar (z ei Depots), Palan a und 
Re asch erschienen.  

as r misc e e rs stem im S esten akiens im  a r un ert. 
Nach der Eroberung unter Trajan urde das ehrs stem der Provinz organisiert, 

o der s d estliche Abschnitt durch seine geografische age eine besondere Rolle 
hatte. Er sicherte eine dire te Verbindung mit dem brigen Reich, den ichtigsten 

egen zur Versorgung und zur Armee, also auch zu Italien. An den ichtigsten 
inneren Ver ehrs egen ederata–Tibiscum und Dierna–Tibiscum, sp ter an den 
anderen beiden entlang der Donau und der Marosch urden ca. 20 voneinander 
entfernt Erd astelle errichtet. Urspr nglich befanden sich da ein egionslager 
( er obis) und mehrere Auxiliarlager an den er hnten inien. Im ahr 118 urde 
die egio IIII Flavia Felix s dlich der Donau zur c gezogen und sp ter, unter 
Antoninus Pius, urden mehrere Auxiliareinheiten nach Moesia Superior und 
Inferior zur c gezogen.  

Einige ahrzehnte sp ter bildet sich unter Antoninus Pius ein ehrs stem an 
der estgrenze Da iens, das aus je 2–3 gro en steinernen Anlagen mit 2–3 Auxiliar-
truppen in der Garnison und agern mit je einer Einheit bestand. Die drei 
Befestigungsanlagen aren: das ager von s um in der Mitte, a an der 
Marosch im Norden und l ssum im nord estlichen ipfel des Banats. Dieses 

ehrs stem ar haupts chlich auf der Reiterei begr ndet. 
Es gibt eine s stematischen und eit angelegten Forschungen f r jede 

r mische Anlage und deshalb ist es sch er, das Fun tionieren dieses S tems zu 
er ennen. Alle Sch ierig eiten bei fast jedem ager lassen ein ehrs stem vermuten, 
das vor eventuellen Angriffen der Barbaren sehr labil dastand. umindest nach 118 
hat sich das ehrs stem an der u eren inie vor allem auf die ager von Vărădia 
und Berzobia gest tzt, an der inneren auf die ager von Dierna (vermutliches 

ager?), Praetorium (Mehadia) und auf das milit rische entrum von Tibiscum, an 
der inie der Marosch auf das gro e ager von Micia. Die Verteidigung des 
n rdlichen Donauufers ar mit jener des s dlichen verbunden und erm glichte die 

ber achung der zivilen Schifffahrt. 
Die geringe Anzahl der Truppen, davon viele versetzt, hat die Verteidigung 

der Provinz in diesem Abschnitt anders organisieren lassen, eil die estliche 
ehrlinie den h geligen Teil der Gegend abgrenzte. Vielleicht gab es da zur 

Verst r ung ein anderes Element, das aus dem ersten all und dem raben 
bestand, die die Ausrichtung der ager bis zur Marosch (die ager von Micia und 
Bulci am s dlichen Maroschufer) verfolgen. 

Das ehrs stem urde bis 118 auf den Abteilungen der egio IIII Flavia 
Felix begr ndet, deren Stempel so ohl in den agern von Surducu Mare, Tibiscum, 
Aradul Nou, Vărădia (im Pun t Chilii), vielleicht Mehadia als auch in den ivilsied-
lungen der Berg er e von Bocşa Română und Eftimie Murgu vor ommen. Viele 
Auxiliartruppen aren anfangs im S d esten Da iens stationiert, aber ab Hadrians 
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1. Entlang der Donau, vor Moesia uperior, o es ivilbauten aus tein und 
Backstein gibt, manche mit dem tempel der Legio IIII Flavia und VII Claudia, 

ie z.B. Pantsche o, Cuvin, Gaj, Banatska Palanka, Bela Crkva und erschetz 
vor dem z eiten all. 

2. Ein Gebiet von den andd nen von Deliblata bis zur Marosch mit in den 
eiten Rahmen des 3.–4. ahrhunderts datierbaren Dörfern, in deren Fundinventar 

da isc e andgearbeitete erami  und feine, graue La T ne- und römische Import-
keramik existiert. In Rum nien gab es iedlungen bei Temes ar, Cioreni, Temes ar–
Freidorf (I), Dumbrăviţa, Foeni und Liebling, in erbien bei ubotica, Becej, 

ovačica us . 
3. Das Gebiet in der N he des alten Maroschlaufes mit der iedlung im Punkt 

S li te bei Gro sanktnikolaus.  
Diese iedlungen erden aufgrund der gemeinsamen Organisierung und des 

Inventars den Geto-Dakern zugeordnet. Es handelt sich um Dörfer mit irtschaften 
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eramikinventar l sst die Dörfer und die esshaftigkeit der Ein ohner vermuten. 
Die enigen in eise auf die Verarbeitung von Metallen betreffen Luftohre von 
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f r Bronze (Cioreni, Freidorf). Die r mischen Importe sind sp rlich und bestehen 
vor allem aus Bronzeschmuc  (Armreifen, Fibeln), Glas (Perlen) und seltener 
r mischen M nzen. In der Banater Ebene sind im aufe der eit auch einige 
Schatzfunde ie bei Billed (2000 St c ), Temes ar (z ei Depots), Palan a und 
Re asch erschienen.  

as r misc e e rs stem im S esten akiens im  a r un ert. 
Nach der Eroberung unter Trajan urde das ehrs stem der Provinz organisiert, 

o der s d estliche Abschnitt durch seine geografische age eine besondere Rolle 
hatte. Er sicherte eine dire te Verbindung mit dem brigen Reich, den ichtigsten 

egen zur Versorgung und zur Armee, also auch zu Italien. An den ichtigsten 
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truppen in der Garnison und agern mit je einer Einheit bestand. Die drei 
Befestigungsanlagen aren: das ager von s um in der Mitte, a an der 
Marosch im Norden und l ssum im nord estlichen ipfel des Banats. Dieses 

ehrs stem ar haupts chlich auf der Reiterei begr ndet. 
Es gibt eine s stematischen und eit angelegten Forschungen f r jede 

r mische Anlage und deshalb ist es sch er, das Fun tionieren dieses S tems zu 
er ennen. Alle Sch ierig eiten bei fast jedem ager lassen ein ehrs stem vermuten, 
das vor eventuellen Angriffen der Barbaren sehr labil dastand. umindest nach 118 
hat sich das ehrs stem an der u eren inie vor allem auf die ager von Vărădia 
und Berzobia gest tzt, an der inneren auf die ager von Dierna (vermutliches 

ager?), Praetorium (Mehadia) und auf das milit rische entrum von Tibiscum, an 
der inie der Marosch auf das gro e ager von Micia. Die Verteidigung des 
n rdlichen Donauufers ar mit jener des s dlichen verbunden und erm glichte die 

ber achung der zivilen Schifffahrt. 
Die geringe Anzahl der Truppen, davon viele versetzt, hat die Verteidigung 

der Provinz in diesem Abschnitt anders organisieren lassen, eil die estliche 
ehrlinie den h geligen Teil der Gegend abgrenzte. Vielleicht gab es da zur 

Verst r ung ein anderes Element, das aus dem ersten all und dem raben 
bestand, die die Ausrichtung der ager bis zur Marosch (die ager von Micia und 
Bulci am s dlichen Maroschufer) verfolgen. 

Das ehrs stem urde bis 118 auf den Abteilungen der egio IIII Flavia 
Felix begr ndet, deren Stempel so ohl in den agern von Surducu Mare, Tibiscum, 
Aradul Nou, Vărădia (im Pun t Chilii), vielleicht Mehadia als auch in den ivilsied-
lungen der Berg er e von Bocşa Română und Eftimie Murgu vor ommen. Viele 
Auxiliartruppen aren anfangs im S d esten Da iens stationiert, aber ab Hadrians 
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eit urden die meisten olzlager mit steinernen Lagerum ehrungen versehen 
und die nzahl der Truppen nimmt stark ab, denn sie urden in den Norden 
Dakiens oder in andere Provinzen abkommandiert. In den Lagern von i iscum aren 
Cohors I Thracum agittarioru, Cohors I Vindelicorum, Numerus Palm renorum 
Tibiscensium, Numerus Maurorum Tibiscensium stationiert; bei icia la I ispanorum 
Campagonum, Cohors II Commagenorum, Numerus Maurorum Miciensium; bei 

raetorium Cohors III Delmatarum; bei o e ena Cohors V Gallorum; bei 
erego a Cohors VIII Raetorum; bei Arcida a Cohors I Vindelicorum. F r eine 

kurze eit haben auch andere Einheiten oder bteilungen den d esten Dakiens 
verteidigt, ie die bteilungen der Legio III Gemina im Maroschtal hrend der 
Markomannenkriege. eit eilig haben bteilungen der uxiliartruppen vor allem 
an den Feldz gen der everer im Orient teilgenommen. Gegen Ende der römischen 

errschaft in Dakien stand eine gemeinsame Vexillation der Legio III Gemina 
und V Macedonica im Milit rlager von Mehadia. 

irtscha tliche Aspe te. Die Eroberung Dakiens und das Gr nden der 
Provinz haben die Ver altung des Gebietes grundlegend ver ndert. Infolge der 
amtlichen Erhebung ist das Land ager publicus im Besitz des römischen taates 
ge orden und die Bodensch tze gingen in den Besitz des Reiches ber. Von den 
alten dakischen Besitzt mern sind keine erkennbaren puren geblieben und ir 
verf gen diesbez glich ber keinerlei Informationen. us diesem Grund erden 
f r Dakien ohl kaum trukturen der einheimischen Bevölkerung ie civitates 
er hnt (bekannt sind nur civitas Sucidavensis und civitas rcobadarensis bei 
Ilişua). Der tatus des Bodens als ager publicus hat im 2.–3. ahrhundert nderungen 
erfahren, da die staatlichen Behörden (Minenbezirke, die Ver altung der Provinz, 
die rmee) daran Teil hatten. Erst nachher urde der Boden an kolonisierende 
Veteranen verteilt. 

Im d esten der Provinz Dakien ist die Lage ziemlich sch ierig, vor allem 
egen den enigen Untersuchungen in diesem Bereich. Unl ngst hat O. Bozu 

versucht, in einer rbeit die entlang der Reichsstra en entdeckten öffentlichen oder 
privaten Bauten zu beschreiben. Bei diesen Entdeckungen sollte man eine genauere 

elektion vornehmen und deshalb beziehen ir uns blo  auf die Bauten, die 
unseres Erachtens aus Dörfern stammen. 

Die Untersuchungen haben in az, Caransebeş (im Punkt ăhala), am 
angierbahnhof Caransebeş, in rebu und vielleicht Criciova (?) so ie auf dem 

Gebiet des Munizipiums Tibiscum Farmbauten aufgezeigt. inzu könnte man auch 
eine neuere Entdeckung, ein teil eise freigelegtes Geb ude von ucoşniţa neben 
der auptsta e Orscho a–Caransebeş z hlen. 

F r den d esten Dakiens sind enige Dörfer bekannt; die meisten urden 
durch Untersuchungen an der Oberfl che identifiziert und in enigen F llen hat 
man auf ihrem Gebiet Probegrabungen durchgef hrt. 

Eine einzige kartografische Information nach der Tabula eutingeriana er hnt 
die Ortschaft d annonios (bei Teregova identifiziert). Eine andere Dorfsiedlung 
könnte die an der Reichsstra e Dierna–Tibiscum gelegene namens Tibiscum sein, 
also gleich benannt ie die iedlung am linken Ufer des Timiş und die eine bislang 
unbekannte Lokalsiedlung sein könnte. 
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In den letzten ahrzehnten urde in unmittelbarer N he des Milit rlagers von 
Tibiscum ca. 600 m n rdlich bei ăgu eni im Pun t Conducta de gaz  eine 
Dorfsiedlung mit Holzbauten und einem bescheidenen Fundinventar identifiziert. 

Vorl ufig sind enige Siedlungen arch ologisch do umentiert. Er ennbar 
sind aber Siedlungen in der N he der ager und vici militares ie bei Tibiscum, 
Praetorium, ohl auch erzobis.  

In anderen F llen, vor allem im Almăjului–Gebiet, gibt es enige verstreute 
D rfer, eil da egen der ung nstigen ohnbedingungen nur Viehzucht betrieben 

erden onnte. 
Der S d esten Da iens ist meist h gelig und f r die eit angelegte 

and irtschaft nicht so g nstig. F r die lo alen Bedarfs irtschaft ar das gut, 
aber nicht f r die Ausfuhr. Durch die Viehzucht onnten aber die Abgaben der 
Provinz an den r mischen Staat und der Austausch gesichert erden. Die beiden 
Filialen der conductores bei Tibiscum und Micia sprechen daf r und be eisen die 
unmittelbare Kontrolle ber diese Besch ftigung und die eiden. Dalboşeţ und 
vielleicht auch ăpuşnicel onnten Sitz der aiserlichen G ter oder sogar gro er 
Senatoren ge esen sein, f r die es bislang eine epigrafischen Belege gibt, ie  
I. Piso voraussetzt. 

Das leine und mittlere Gut bildete die Grundlage der and irtschaft in der 
Provinz, die auf der Kolonisierung mit Veteranen basierte. Das er l rt die gro e 
Anzahl der Ritter in den gro en St dten der Provinz ie Ulpia Traiana (17) und 
Apulum (17), ob ohl als Senator nur P. Aelius Gemellus in Apulum er hnt ird. 

Im Banater Gebirge gib es r e iete, die ie folgt gruppiert sind: Reschitza 
(Semenic–Gebirge), Bocşa–Ocna de Fier–Dognecea, Ora itza–Sasca–Moldova 
Nouă ( ocvei–Gebirge), Ruşchiţa (Poiana Ruscă–Gebirge) und Bozovici. Diese Gebiete 
sind reich an isen, up er, lei, ilber und in leineren Mengen an old u.a. 

Die R mer sind fr h auf die Banater Bodensch tze aufmer sam ge orden. 
Gleich nach der Gr ndung der Provinz ist ihr F rdern unter r mische Ver altung 
ge ommen. Es gibt eine Hin eise auf das F rdern in vorr mischer eit. 

Der esten a iens bildete einen p e en inen e ir . Er umfasste 
z ei gro e Gebiete mit reichen Bodensch tzen. Das erste, ohne epigrafische 
Belege, lag um die jetzigen Ortschaften Bocşa, Ocna de Fier, Eftimie Murgu und 
vielleicht auch Dognecea. Der bei Surducu Mare identifizierte Ortsname Centum 
Putea ist besonders. Da der anti e Ort an der ehrlinie der ager von ederata–
Tibiscum erscheint, ie auf der Tabula Peutingeriana gezeigt ird, hat das die 
Gr ndung dieses Milit rzentrum mit dem Bergbau-Namen bei Surducu Mare be ir t. 

V. ollmann hat behauptet, der Ortsname beziehe sich auf die Siedlung von 
Moldova Nouă, o es deutliche Spuren des Bergbaus gibt. Sp ter ird der Ortsname 
in der Tabula Peutingeriana er hnt, obei eine Ver echslung z ischen den beiden 
Ortschaften vorliegen nnte. Diese Behauptung ist interessant und ir halten das 
f r m glich. Dabei nnte auch das entrum von Bocşa oder Ocna de Fier n her 
an dieser Gegend ge esen sein und damals diesen Namen getragen haben. 

Das z eite Gebiet liegt im den des anats bei Moldova Nouă (Eisen, 
Silber, Blei), Sasca Montană (Kupfer, Blei, Eisen, Gold), Ciclova Română (Eisen). 
Die ichtigsten Funde gibt es bei Moldova Nouă im Pun t Ogaşul Băieşului. 
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ier urde eine erkstatt zur Erzreduktion aufgedeckt. Vorl ufig ist das die 
einzige Ortschaft mit besonderen Einrichtungen zur Metallge innung. Die Dar-
stellung ist nicht eindeutig genug. Daraus geht nicht hervor, ob Eisen, Blei, upfer 
oder andere Metalle ge onnen urden. Die Entfernung der Bauten voneinander 
ver eist auf ein mögliches Bergbauzentrum. ir sind aus z ei Gr nden daf r  
Erstens urden in n chster N he Minensch chte entdeckt und z eitens gibt es 
z ei fragmentierte iegelsteine mit dem tempel der Legio VII Claudia, die den 
amtlichen Bau kennzeichnen. 

Ganz anders sind die Funde in den Dörfern, o die Eisenverarbeitung in 
runden und kleinen chmelzöfen geschah, die an die La T ne- eit erinnern.  

uf dem Gebiet mehrerer Dörfer im mittleren Banat urden kleine, runde fen  
zur Eisenreduktion entdeckt. Diese stammen aus einer sp teren eit, gegen das  
3.–4. ahrhundert. ie kommen in mehreren Punkten vor, ie Şoşdea, Fizeş, 
Reschitza, Criciova us .  

Man vermerkt chmuck erkst tten f r Goldverarbeitung bei Tibiscum 
(mehrere aus dem 2.–3. ahrhundert) und bei Dierna. Die Vielfalt der Erzeugnisse 
ist meist sch er zu erkennen, aber sie umfasste von leidungszubehör bis zu 
ge öhnlichem chmuck (Ringe, etten, rmreifen us .). o ohl Dierna als auch 
Tibiscum lagen an der auptstra e zur Provinz und hierher kamen auch 
Import aren, die als solche oder vor allem als Muster benutzt erden konnten.  

Im d esten Dakiens ar haupts chlich der Durchgangshandel (vermutlich 
der lokalen ndler) der Mitte der zu Provinz beg nstigt. Das erkl rt die Entfaltung 
der Ortschaften von Praetorium (Mehadia) und Tibiscum, die in der N he der 

ichtigsten Verkehrs ege lagen. andel urde bei Dierna, Tibiscum und Micia 
betrieben (die beiden ersten aus dem 2. ahrhundert), t dte mit einer zahlreichen 

ivilbevölkerung und öffentlichen Ver altungsbehörden ( oll mter, itze der 
conductores us .), die dazu beigetragen haben. Das hat auch die Wirtschafts-
beziehungen mit dem an Dakien grenzende Barbaricum angeregt. Dieser andel 
betraf nicht nur die Grundstoffe ie alz und bestimmte Metalle, sondern auch den 
Handel mit Wein und Öl, terra sigillata, römische Keramik, Metall- und Glasschmuck 
(Perlen, Email, Fibeln us .). ll diese rtefakte sind in den einheimischen 

iedlungen in der Banater Ebene und sogar in der Crişana arch ologisch belegt. 
Die Siedlungen im Südwesten Dakiens: Dörfer, Militärvici, Städte. Das 

Erforschen des antiken ohnraumes ist aus mehreren, zum Teil objetiven und 
sogar subjektiven Gr nden viel langsamer erfolgt als in anderen Gegenden der 
Provinz. Deshalb sind die Informationen ber die ohnst tten oder eine ganze 

iedlung sp rlich. Die bedeutendsten aren in Dakien die Siedlungen neben den 
uxiliar- oder Legionslagern (canabae). rch ologisch besser kennzeichnet ist die 

Lage f r die iedlungen dieser rt. 
Die Vici in der N he der Lager lagen nahe der Verkehrs ege oder mit 

direktem und schnellem ugang zu diesen. ie lagen z ischen der porta praetoria 
und der porta principalis sinistra des römischen Lagers. Ein Milit rvicus entfaltete 
sich meistens entlang des ugangs ins Lager je nach den Gel ndebedingungen. Bei 
Tibiscum aren die Baracken urspr nglich entlang des ugangs eges zum 
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Nordtor des kleinen Lagers mit einer Abzweigung zum Südtor errichtet. Später 
wurde der Vicus ca. 20–24 m nach Osten erweitert, nachdem der wichtigste 
Zugangsweg geändert und anstelle der Holzwohnungen andere aus Flusssteinen 
und Mörtel errichtet wurden. Der Plan dieser Siedlungen war im Voraus festgelegt 
und doch anders als der einer Stadt. Die Untersuchungen von Tibiscum haben 
gezeigt, dass der erste Vicus eine Fläche von ca. 150 x 150 m hatte, also fast so 
groß war wie das kleine Lager. 

Bei Tibiscum wurden die den Einwohnern zugewiesenen Parzellen auf ca. 
32 lang und 8–9 m breit geschätzt, also für ein Wohnhaus und Nebenbauten 
(Töpfereien, Schmieden, zur Metallverarbeitung). Die ursprünglich aus Holz 
errichteten Gebäude hatten wegen ihrer Position eine schmale Front zur Straße und 
verliefen nach hinten. Dadurch boten sie Wohn- und Arbeitsraum für Werkstätten 
und Läden, aber nicht für die Landwirtschaft. Im Allgemeinen weiß man wenig 
über die öffentlichen Bauten im Militärvicus. 

Die Badeanstalten (Thermen) der vici militares waren die der Armee, die 
auch die Ortsbewohner benutzten. 

In einem Militärvicus gab es, wie in jeder Siedlung, einen der Schutzgottheit 
des Lagers und der Ortschaft geweihten Tempel. Die oberste Gottheit war Iuppiter 
mit der Kapitolinischen Trias als amtlicher Staatskult. Selbst wenn der Tempel 
ursprünglich von der Armee errichtet wurde, haben später auch die allgemein 
veterani et cives consistentes genannten Einwohner in Inschriften die Kapitolinische 
Trias angesprochen. In dieser Hinsicht sind die wichtigsten Entdeckungen die von 
Micia, woher mehrere Jupiter gewidmete Inschriften stammen, obwohl der Tempel 
bislang noch nicht entdeckt wurde.  

In Tibiscum hingegen wurden im Gebäude III des Vicus der Kopf einer 
Jupiter geweihten Statue und eine fragmentierte kleine Votivsäule entdeckt, also 
der Bau kann ein Tempel gewesen sein. Das Gebäude war 16 x 16,5 m groß und 
bestand aus drei Räumen im westlichen Teil mit einem Hof im Osten. Der Eingang 
zum Gebäude war zur Straße. 

Außerhalb des großen Militärlagers stand im Nordwesten ein kleines Jupiter 
geweihtes sacellum.  

Die bisjetzt in den Vici entdeckten Kultstätten aus dem Südwesten Dakiens 
weisen als Besonderheit die ethnische Zugehörigkeit der Einheit und implizite 
eines Teils der Einwohner im Vicus auf. So gibt es bei Tibiscum einen Tempel des 
Apollo Conservator (für cohors I Thracum Sagittariorum) und bei Praetorium 
(Mehadia) einen (für cohors III Delmatarum), eine mit dem Balkanraum verbundene 
Gottheit, woher beide Auxiliareinheiten stammten. Bei Micia ist ein Tempel der 
Götter des Vaterlandes der Mauren für numerus Maurorum bekannt, der unter 
Septimius Severus und Caracalla repariert worden war. Ein der syrischen Gottheit 
IOM Hierapoliotanus geweihter Tempel oder fanum wurde bei Micia im Hotar 
genannten Punkt entdeckt. Die wenigen einfachen Tempel belegen trotzdem die 
Existenz der Kultstätten in den Militärvici. Andere öffentliche Bauten sind im 
Südwesten Dakiens noch nicht bekannt. 
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Götter des Vaterlandes der Mauren für numerus Maurorum bekannt, der unter 
Septimius Severus und Caracalla repariert worden war. Ein der syrischen Gottheit 
IOM Hierapoliotanus geweihter Tempel oder fanum wurde bei Micia im Hotar 
genannten Punkt entdeckt. Die wenigen einfachen Tempel belegen trotzdem die 
Existenz der Kultstätten in den Militärvici. Andere öffentliche Bauten sind im 
Südwesten Dakiens noch nicht bekannt. 



 424

Vici sind außer Micia und Tibiscum neben den Lagern von Praetorium 
(Mehadia), Pojejena, Arcidava (Vărădia) (vielleicht?), Ad Pannonios (Teregova) 
und eventuell Dierna (Orschowa) bekannt.  

Die neben den römischen Wehrbauten gegründeten Siedlungen haben sich 
dank der Beziehungen mit der Armee und der festen Handelsbeziehungen mit 
Einheimischen und dem benachbarten Barbaricum entfaltet. Sie waren die 
wichtigsten römischen Kulturzentren in der Gegend. 

Die Dörfer. Im südwestlichen Teil Dakiens sind wenige Dörfer bekannt; die 
meisten wurden durch Oberflächengrabungen identifiziert und nur bei wenigen hat 
man geringe Untersuchungen durchgeführt. 

 In einem einzigen Fall gibt es eine kartografische Information auf der Tabula 
Peutingeriana, die die Ortschaft Ad Pannonios (bei Teregova) erwähnt. 

Ein Dorf könnte die Siedlung an der Reichsstraße Dierna–Tibiscum namens 
Tibiscum sein, die den Ortsnamen vom linken Ufer des Timiş wiederholt und die 
eine einheimische, archäologisch noch nicht untersuchte Siedlung sein könnte. Der 
Ort wurde auf dem Gelände identifiziert. Die Siedlung lag an der erwähnten Reichs-
straße nahe am Grenzpunkt mit der Reichsstraße Lederata–Tibiscum. 

Nahe am großen Militärlager von Tibiscum am linken Timiş–Ufer wurden 
ca. 550 m von der nördlichen Umfassungsmauer der Wehranlage entfernt im Punkt 
Zăguieni (Gemeinde C. Daicoviciu, Kreis Caraş-Severin) in einer Dorfsiedlung 
Untersuchungen durchgeführt und in mehreren, aus Holz errichteten Oberflächen-
wohnungen wurde ein zwar geringfügiges, jedoch römisches Fundinventar entdeckt. 

In der Nähe einer Dorffarm bei Criciova im Punct “Tramnic” wurde ca 1500 m 
nordwestlich entfernt bei “Râtul lui Mocrean” am Timiş–Ufer eine dako-römische 
Siedlung bestehend aus Grubwohnungen mit spezifischem Inventar entdeckt. Bei 
Greoni wurde im Punkt “Valea Budoviţei” im Jahr 1964 ein Dorf mit Oberflächen-
wohnungen aus Strohlehm und Holz entdeckt, de in die Provinzzeit datierbar sind. 

Eine besondere Stellung nimmt innerhalb der antiken Wohnlandschaft der 
Badeort von d Mediam (Băile Herculane) ein, der durch zahlreiche Inschriften 
der damals wichtigen Persönlichkeiten der Provinz und benachbarter Gegenden 
sowie weniger wichtigen Personen zu identifizieren ist. Die meisten Widmungen 
richten sich an Herkules, die bekannte Schutzgottheit der Thermalgewässer im 
Allgemeinen. Ein kartografisches Dokument aus dem 18. Jahrhundert ließ zwei 
Badeanstalten und einen oder sogar zwei Herkules oder anderen Gottheiten geweihte 
Tempel erkennen. Der Badeort war durch den Schutzgott Herkules für die Wanderung 
der Schafherden wichtig. 

In den römischen Provinzen hatten die in die Mitte des Grundstücks platzierten 
Farmen der Veteranen oder auch Zivilisten eine besondere Stellung. Nach 106 
wurden viele Soldaten entlassen und sie erhielten Boden auf dem gesamten Gebiet 
Dakiens, also auch im Südwesten. Derartige Farmen (villae rusticae) wurde bislang 
in der Nähe wichtiger Siedlungen der Armee und auf dem Gebiet der späteren Städte 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Drobeta, Tibiscum und Dierna entdeckt. Es handelte 
sich um einfache Bauten, die eigentlichen Wohnhäuser, die aus 3–5 Räumen 
bestanden. 
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Die bedeutendsten villae rusticae wurden in der Nähe von Tibiscum bei Iaz 
(1), Caransebeş (2), Rangierbahnhof Caransebeş (1); Criciova (1), Brebu (1), 
vielleicht je eine bei Dalboşeţ und Lăpuşnicel entdeckt. 

Ein anderes Gebiet mit möglichen Farmen gibt es um das Lager von 
raetorium. Diese sind archäologisch nicht belegt, aber ein paar Grabinschriften 

erwähnen da Magistrate oder Amtsträger aus den ersten Jahrzehnten des 2. 
Jahrhunderts in der Führung der olonia Dacica; die Veteranen und Zivilisten, die 
sich da niederließen, erhielten Güter in der Gegend.  

Isoliert wurden in der Almăjului–Senke bei u nicel, r unari, vielleicht 
Petnic (im Punkt “Seli te”) und Prigor (im Punkt “la i”) Agrarbauten identifiziert. 

Die Dorfsiedlungen ist archäologisch wenig belegt.  
5. Die Städte im Südwesten Dakiens. Die wirtschaftliche Entwicklung der 

Provinz und die soziale Lage der Bevölkerung sowie das Kulturleben haben unter 
Septimius Severus zur Errichtung mehrerer munici ia geführt. Im Südwesten der 
Provinz Dakien gab es die Städte Tibiscum und Dierna, jede mit ihrem eigenen 
Werdegang. Die Entwicklung der ersten war auf der Armee begründet, deren 
Bedürfnisse die Entwicklung und den Wohlstand der Stadt gesichert haben. Die 
andere, Dierna, war ein wichtiges Handelszentrum Dakiens und hatte, wie die 
bisherigen Entdeckungen uns zeigen, nur im zivilen Bereich eine Entwicklung. 

Tibiscum. Die Fachleute sind sich über die Gründung der antiken Stadt 
Tibiscum noch nicht einig. Die eher allgemeine Variante besagt, der Militärvicus 
oder die Siedlung sei am linken Ufer des Timiş im Punkt “Peste ziduri” entstanden. 
Einer älteren, von Tivadar Ortvay vertretenen Meinung nach ist die Zivilsiedlung 
am Kreuzpunkt der beiden Reichsstraßen entstanden. Aufgrund mehrerer Infor-
mationen haben wir uns dieses Meinung angeschlossen. 

Die anti e ivilsie lung ist entlang der Reichsstraße Dierna–Tibiscum 
entstanden. Hier ist im Laufe der Zeit eine Zivilgemeinschaft ansässig geworden. 
Die epigrafischen oder archäologischen Informationen fehlen noch. Anfangs ist die 
Siedlung an der rechten Seite der Straße gewachsen, wo die Wohnspuren viel 
dichter sind. Es gibt keine Hinweise auf eine einheimische Siedlung, aber die 
dakischen Elemente sind durch mehrere Untersuchungen auf em gesamten e iet 

er Sta t Ti iscum belegt, sowohl in den Lagern (I, III und das große Lager) als 
auch in verschiedenen Häusern und Werkstätten; in diesen gibt es große Mengen 
an römischer handgearbeiteter und a ischer Keramik.  

Dierna. Die antike Zivilsiedlung ist entlang der Donau im relativ engen 
Raum zwischen dem Strom und den hohen Hügeln in der Nähe entstanden. Das 
Areal der Stadt wurde aufgrund der Lesefunde rekonstruiert, die im Museum des 
Gymnasiums aufbewahrt werden. Es gibt keine Spuren einer römischen Befestigungs-
anlage, obwohl einige Militärstempel aus älteren Funden bekannt sind. Das Fehlen 
einer solchen römischen Anlage ist schwer zu fassen und zu glauben! R. Ardevan 
hat mit Recht behauptet, es habe auch einen Milit rvicus gegeben, für den es aber 
keinen handfesten Beweis gibt. Dieser Vicus habe zur gleichen Zeit existiert wie 
die Zivilsiedlung. 
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Die größtenteils unveröffentlichten archäologischen Untersuchungen stammen 
aus den Jahren 1966–1969, als das Wasserkraftwerk vom Eisernen Tor gebaut 
wurde. Zurzeit liegen das gesamte Areal der Stadt Orşova Veche und folglich auch 
die Ruinen von Dierna unter dem Wasser des Stausees. Die wichtigsten Abschnitte 
waren die aus dem Inneren der spätrömischen Befestigungsanlage, Teile der Türme 
und die Umfassungsmauer des Lagers. 

Die bisherigen Funde aus dem Südwesten Dakiens können noch lange kein 
komple es Bild der Wohnlandschaft im 2.–3. Jahrhundert bieten, teils wegen der 
geringen Anzahl der s stematischen Feldforschungen. Zudem sind die Bergbausied-
lungen aus dem Minenbezirk des Banater Berglands fast überhaupt nicht bekannt. 

Aspekte der römischen Zivilisation im Südwesten Dakiens. Die Eroberung 
durch die Römer hat in den nördlichen Donauraum sichbare Formen der politischen 
Gründung der Provinz gebracht. Es handelt sich um die Verwaltungsbehörden, das 
Militär und an den neuen Territorien interessierten Zivilisten, die unter optimalen 
Bedingungen und schnell das Gebiet unterwerfen konnten. Zahlreiche Elemente 
betrafen das Privatleben, den Glauben und die Aberglauben der Menschen, nicht 
nur der römischen Welt, sondern auch der Provinzen des Römischen Reiches, aus 
denen diese Menschen stammten. 

Besonders wichtig war der Ausbau der Gewässerläufe in der Provinz Dakien. 
Dazu gehörte auch das Eindämmen des Timiş–Ufers an der Südseite des großen 
Militärlagers um die Mitte des 2. Jahrhunderts durch steinerne Kais aus mehreren 
Reihen von Flusssteinen (Abb.). 

Infolge einer Probegrabung von A. Ardeţ aus dem Jahr 1990 wurde der Kai, 
die befestigte Ostseite des Timiş, identifiziert, der genauso wie der im südwestlichen 
Eck des Lagers identifizirte bis zum Fluss hinabführte (bis zu 1,40 m). Der Bau 
bestand aus einem Abhang aus Flusssteinen in mehreren Reihen, der diesen 
Abschnitt des Ufers schützte. Es ist ein aus zwei mit Mörtel gebundenen Blöcken 
bestehender “Gehsteig” erhalten (Abb.). Dieser Ausbau des Flusslaufes wird auch 
im Abschnitt des Lagers verzeichnet und beweist wichtige Arbeiten zur Fluss-
regularisierung an beiden Ufern auf dem besetzten Gebiet (Abb.). 

Außerdem hat es vielleicht auch eine Brücke über den Timiş gegeben. Am 
linken Ufer war in der Vorkriegszeit noch ein Brückenpfeiler zu sehen (Abb.). 

Entlang der Donau muss es Häfen für das Anlegen der Schiffe gegeben 
haben. Es gibt keine Hinweise auf einen Hafen bei Dierna, aber eine Inschrift 
erwähnt einen Magistrat in der Leitung des Hafens. Wichtige Häfen gab es 
vermutlich auch bei Gornea, Moldova Veche, Pojejena und Banatska Palanka. 

Eine besondere Rolle hatte für den Südwesten Dakiens die Befestigung der 
Wehrlinie Lederata–Tibiscum durch eine Grenzlinie (bestehend aus Wall und 
Gräben), die westlich davon erbaut wurde und nach Norden bis zur Marosch 
verläuft. Später, unter Antoninus Pius, wurde 18–25 km westlich davon ein mit 
Palisaden und Gräben verstärkter Wall als eine zweite Grenzlinie gebaut. 

ber die Art der Ausführung dieser Anlagen und ihre Datierung ist man sich 
weder in der rumänischen noch in der fremden Fachliteratur einig. Gebaut wurden 
sie zur Verteidigung der Provinz auf der Seite der Ebene, die zu Beginn der 
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Römerzeit noch unbewohnt war und um das Gebiet bis zur Theiß zu überwachen. 
Dieser Abschnitt der Befestigungsanlage ist typisch für dieses Gebiet der Provinz. 
Besonders wichtig waren die Militär  Hil sla er  und ivilbauten entlang der 
bedeutendsten Verkehrswege. Zu den öffentlichen Gebäuden gehören auch die hier 
errichteten Tem el zahlreicher Gottheiten  offizielle des römischen Staates, griechisch-
römische wie Apollo und emesis oder orientalische wie IOM  olichenus, IOM  
Hierapolitanus, ol Invictus u.a. Hinzu kamen die Gottheiten aus der Heimat der 
irregulären Auxiliartruppen als spezifisches Element. Die Kultstätten sind meist in 
der Nähe des militärischen Milieus von Tibiscum, Micia und Praetorium, aber auch 
in zivilen Ortschften wie Ad Mediam, vielleicht Marga usw. 

ini e Aspe te des eistlichen ebens im d esten der r mischen Provin  
a ien  ahrhundert . Eine der interessantesten Komponenten des geistlichen 

Lebens in Dakien stellt der religiöse Glaube der Bevölkerung des Gebietes dar. Wir 
beziehen uns sowohl auf die ivile ev l erung als auch auf die im Rahmen der 
Armee oder der Verwaltung stationierten Menschen. Am wichtigsten waren natürlich 
die Weihungen an die apitolinische Trias (Jupiter, Juno, Minerva) an der Spitze 
der griechisch-römischen Gottheiten als offi ielle eligion des Staates. Außerdem 
gab es in Dakien eine ers nliche eligion, eine individuelle, die eine Reihe 
ethnischer Merkmale und die Akzeptanz der Kulte, für die jemand zu einem gegebenen 
Zeitpunkt Interesse zeigte, voraussetzte. 

Die anti e eligionslan schaft im Südwesten Dakiens scheint aufgrund der 
spärlichen Untersuchung der Lager und der Siedlungen und im Vergleich zur 
restlichen Provinz bescheiden zu sein. Man erkennt jedoch die e eutung des 
milit rischen oder ivilen Milieus in der Verbreitung und der Akzeptanz religiöser 
Kulte, denen gegenüber sich die römische Religion als tolerant erwiesen hatte. Die 
kurze Darstellung bestimmter Gottheiten soll nur den gegebenen Rahmen darstellen, 
denn das Problem wurde unter diversen Gesichtspunkten anderwärts untersucht. 

Eine religiöse Besonderheit war der Schutz des Hauses und vor allem des 
Herdes, der an den römischen Tonlampen in den Mauern der öffentlichen oder 
privaten Bauten als Kult der aren, der Haus- und Schutzgötter, vielmehr der auf 
em euer u ereiteter S eisen zu erkennen ist. Das liegt dem Kult der Göttin 

Vesta nahe. Die einfachen Tonlampen, die keine Abnutzung aufweisen, in oder 
unter den Mauern dienten demselben Zweck  den Schutz der Götter ( aren) zu 
sichern. Der apotropäische Charakter des Platzes mit solchen Lampen (Lager, 
private Wohnhäuser, öffentliche Bauten und natürlich Tempel) erklärt auch die 
verschiedenen Orte mit solchen Funden. 

Ein besonderes Element ist das itual es un eo fers unter dem Gebäude I 
(Glaswerkstatt) aus Tibiscum, am selben Platz wo später der Schmelzofen errichtet 
wurde. Bei den Geto-Dakern wurde der Hund als Beschützer es er es in oder 
außerhalb des Hauses betrachtet. In der Banater Ebene stammt ein solcher Fund 
von Temeswar–Freidorf aus dem 3. Jahrhundert. In beiden Fällen weisen Keramik, 
Knochen usw. auf einen Leichenschmaus hin. 

Im römischen Kult stand der er  unter dem Schutz der Göttin Vesta, deren 
wichtigster Begleiter der un  war  das lässt die ritualischen Erscheinungen der 
antiken Welt leichter verstehen. 



 426

Die größtenteils unveröffentlichten archäologischen Untersuchungen stammen 
aus den Jahren 1966–1969, als das Wasserkraftwerk vom Eisernen Tor gebaut 
wurde. Zurzeit liegen das gesamte Areal der Stadt Orşova Veche und folglich auch 
die Ruinen von Dierna unter dem Wasser des Stausees. Die wichtigsten Abschnitte 
waren die aus dem Inneren der spätrömischen Befestigungsanlage, Teile der Türme 
und die Umfassungsmauer des Lagers. 

Die bisherigen Funde aus dem Südwesten Dakiens können noch lange kein 
komple es Bild der Wohnlandschaft im 2.–3. Jahrhundert bieten, teils wegen der 
geringen Anzahl der s stematischen Feldforschungen. Zudem sind die Bergbausied-
lungen aus dem Minenbezirk des Banater Berglands fast überhaupt nicht bekannt. 

Aspekte der römischen Zivilisation im Südwesten Dakiens. Die Eroberung 
durch die Römer hat in den nördlichen Donauraum sichbare Formen der politischen 
Gründung der Provinz gebracht. Es handelt sich um die Verwaltungsbehörden, das 
Militär und an den neuen Territorien interessierten Zivilisten, die unter optimalen 
Bedingungen und schnell das Gebiet unterwerfen konnten. Zahlreiche Elemente 
betrafen das Privatleben, den Glauben und die Aberglauben der Menschen, nicht 
nur der römischen Welt, sondern auch der Provinzen des Römischen Reiches, aus 
denen diese Menschen stammten. 

Besonders wichtig war der Ausbau der Gewässerläufe in der Provinz Dakien. 
Dazu gehörte auch das Eindämmen des Timiş–Ufers an der Südseite des großen 
Militärlagers um die Mitte des 2. Jahrhunderts durch steinerne Kais aus mehreren 
Reihen von Flusssteinen (Abb.). 

Infolge einer Probegrabung von A. Ardeţ aus dem Jahr 1990 wurde der Kai, 
die befestigte Ostseite des Timiş, identifiziert, der genauso wie der im südwestlichen 
Eck des Lagers identifizirte bis zum Fluss hinabführte (bis zu 1,40 m). Der Bau 
bestand aus einem Abhang aus Flusssteinen in mehreren Reihen, der diesen 
Abschnitt des Ufers schützte. Es ist ein aus zwei mit Mörtel gebundenen Blöcken 
bestehender “Gehsteig” erhalten (Abb.). Dieser Ausbau des Flusslaufes wird auch 
im Abschnitt des Lagers verzeichnet und beweist wichtige Arbeiten zur Fluss-
regularisierung an beiden Ufern auf dem besetzten Gebiet (Abb.). 

Außerdem hat es vielleicht auch eine Brücke über den Timiş gegeben. Am 
linken Ufer war in der Vorkriegszeit noch ein Brückenpfeiler zu sehen (Abb.). 

Entlang der Donau muss es Häfen für das Anlegen der Schiffe gegeben 
haben. Es gibt keine Hinweise auf einen Hafen bei Dierna, aber eine Inschrift 
erwähnt einen Magistrat in der Leitung des Hafens. Wichtige Häfen gab es 
vermutlich auch bei Gornea, Moldova Veche, Pojejena und Banatska Palanka. 

Eine besondere Rolle hatte für den Südwesten Dakiens die Befestigung der 
Wehrlinie Lederata–Tibiscum durch eine Grenzlinie (bestehend aus Wall und 
Gräben), die westlich davon erbaut wurde und nach Norden bis zur Marosch 
verläuft. Später, unter Antoninus Pius, wurde 18–25 km westlich davon ein mit 
Palisaden und Gräben verstärkter Wall als eine zweite Grenzlinie gebaut. 

ber die Art der Ausführung dieser Anlagen und ihre Datierung ist man sich 
weder in der rumänischen noch in der fremden Fachliteratur einig. Gebaut wurden 
sie zur Verteidigung der Provinz auf der Seite der Ebene, die zu Beginn der 

 42  

Römerzeit noch unbewohnt war und um das Gebiet bis zur Theiß zu überwachen. 
Dieser Abschnitt der Befestigungsanlage ist typisch für dieses Gebiet der Provinz. 
Besonders wichtig waren die Militär  Hil sla er  und ivilbauten entlang der 
bedeutendsten Verkehrswege. Zu den öffentlichen Gebäuden gehören auch die hier 
errichteten Tem el zahlreicher Gottheiten  offizielle des römischen Staates, griechisch-
römische wie Apollo und emesis oder orientalische wie IOM  olichenus, IOM  
Hierapolitanus, ol Invictus u.a. Hinzu kamen die Gottheiten aus der Heimat der 
irregulären Auxiliartruppen als spezifisches Element. Die Kultstätten sind meist in 
der Nähe des militärischen Milieus von Tibiscum, Micia und Praetorium, aber auch 
in zivilen Ortschften wie Ad Mediam, vielleicht Marga usw. 

ini e Aspe te des eistlichen ebens im d esten der r mischen Provin  
a ien  ahrhundert . Eine der interessantesten Komponenten des geistlichen 

Lebens in Dakien stellt der religiöse Glaube der Bevölkerung des Gebietes dar. Wir 
beziehen uns sowohl auf die ivile ev l erung als auch auf die im Rahmen der 
Armee oder der Verwaltung stationierten Menschen. Am wichtigsten waren natürlich 
die Weihungen an die apitolinische Trias (Jupiter, Juno, Minerva) an der Spitze 
der griechisch-römischen Gottheiten als offi ielle eligion des Staates. Außerdem 
gab es in Dakien eine ers nliche eligion, eine individuelle, die eine Reihe 
ethnischer Merkmale und die Akzeptanz der Kulte, für die jemand zu einem gegebenen 
Zeitpunkt Interesse zeigte, voraussetzte. 

Die anti e eligionslan schaft im Südwesten Dakiens scheint aufgrund der 
spärlichen Untersuchung der Lager und der Siedlungen und im Vergleich zur 
restlichen Provinz bescheiden zu sein. Man erkennt jedoch die e eutung des 
milit rischen oder ivilen Milieus in der Verbreitung und der Akzeptanz religiöser 
Kulte, denen gegenüber sich die römische Religion als tolerant erwiesen hatte. Die 
kurze Darstellung bestimmter Gottheiten soll nur den gegebenen Rahmen darstellen, 
denn das Problem wurde unter diversen Gesichtspunkten anderwärts untersucht. 

Eine religiöse Besonderheit war der Schutz des Hauses und vor allem des 
Herdes, der an den römischen Tonlampen in den Mauern der öffentlichen oder 
privaten Bauten als Kult der aren, der Haus- und Schutzgötter, vielmehr der auf 
em euer u ereiteter S eisen zu erkennen ist. Das liegt dem Kult der Göttin 

Vesta nahe. Die einfachen Tonlampen, die keine Abnutzung aufweisen, in oder 
unter den Mauern dienten demselben Zweck  den Schutz der Götter ( aren) zu 
sichern. Der apotropäische Charakter des Platzes mit solchen Lampen (Lager, 
private Wohnhäuser, öffentliche Bauten und natürlich Tempel) erklärt auch die 
verschiedenen Orte mit solchen Funden. 

Ein besonderes Element ist das itual es un eo fers unter dem Gebäude I 
(Glaswerkstatt) aus Tibiscum, am selben Platz wo später der Schmelzofen errichtet 
wurde. Bei den Geto-Dakern wurde der Hund als Beschützer es er es in oder 
außerhalb des Hauses betrachtet. In der Banater Ebene stammt ein solcher Fund 
von Temeswar–Freidorf aus dem 3. Jahrhundert. In beiden Fällen weisen Keramik, 
Knochen usw. auf einen Leichenschmaus hin. 

Im römischen Kult stand der er  unter dem Schutz der Göttin Vesta, deren 
wichtigster Begleiter der un  war  das lässt die ritualischen Erscheinungen der 
antiken Welt leichter verstehen. 



 428

Die geistlichen Beziehungen zwischen der Banater Ebene und dem Bergland 
stellt ein wichtiges Forschungsthema dar, das noch nicht genügend beachtet wurde. 
Die bisherigen Funde begünstigen ein solches Vorhaben auch nicht. 

Die epigrafisch oder archäologisch belegte demografische Situation im 
Südwesten Dakiens entspricht den allgemeinen Angaben für die Provinz. Die nur 
durch Probegrabungen belegten dakischen Dorfsiedlungen Criciova oder Grădinari 
werden aufgrund des Inventars ins 3. Jahrhundert datiert. 

Die Römer haben sich bemüht, das bewohnte Gebiet in die römische Welt zu 
integrieren; das beginnt mit den entsprechenden Verkehrswegen und verläuft über 
die Schaffung geeigneter Wohnbedingungen für die Bevölkerung. Auf dem Gebiet 
der Provinz haben sich ethnische Gruppen (z.B. norisch-pannonische) niedergelassen, 
die zusammen mit den einheimischen Dakern das Wirtschaftsleben in jeder Hinsicht 
gefördert haben. 

Die Banater Ebene aus dem Barbaricum westlich des mittleren Walls weist 
zwei Teile auf. Das erste Gebiet grenzte an die Donau in der Nähe von Moesia 
Superior und stand zum Teil unter der Kontrolle dieser Provinz. Da wurden 
deutliche römische Elemente verzeichnet, Importe von Waren und Schmuck, aber 
auch geistlichen Einfluss wie den “Obolus des Charon” als Grabbeigabe oder den 
möglichen bergang der lokalen Bevölkerung (Kelten, Daker) von der Erd- zur 
Brandbestattung. Wir beziehen uns hauptsächlich auf die Entdeckungen von 
Pantschewo, Werschetz usw. 

Die militärische Anarchie Mitte des 3. Jahrhunderts hat die Beziehungen 
zwischen der Provinz und dem Reich beeinträchtigt, was in einigen Jahrzehnten 
zum Rückzug zahlreicher Au iliartruppen aus Dakien geführt hat. Die Verteidigung 
der Provinz war bloß auf die Infanterie einiger Lager beschränkt, was hier eine 
besondere Situation gesc affen hat. Daher stammt auch die Meinung der spät-
römischen Geschichtsschreibung, es habe die amissa Daciae, also das Verlassen 
zur Zeit Gallienus  stattgefunden. Das könnte das Fehlen einiger Au iliartruppen in 
der ehemaligen Provinz erklären, die nach 2 1 oder 2 4 2 5 auf dem Gebiet des 
Reiches nicht mehr erscheinen, da sie mit den mobilen Reitertruppen des Gallienus 
“verschmolzen” sind. Die Bedeutung der römischen mobilen Reitertruppen für das 
Reich nimmt in den kommenden Jahrzehnten bis zur Einführung des Dominats 
dauernd zu. Aus der Reihe ihrer Führer wurden die meisten Kaiser gewählt, die 
Gallienus gefolgt sind. 

Die Regierung der Kaiser Gallienus und Aurelianus (268–2 5) umfasste 
einige Jahre, die zur konkreten dee des ufgebens der Provinz nördlich der Donau 
und implizite zum Rückzug des Militärs an die Donau geführt hat. Die Rekonstruktion 
dieser Periode, die den Rückzug der römischen Verwaltung und Armee markiert, 
ist in ihren gesamten Ausmaßen kaum zu erfassen. 

Um die literarischen uellen mit allen dazu gehörenden Elementen wurde 
unzählige Male diskutiert. Die wenigen epigrafischen uellen sind in der Fachliteratur 
sehr gut bekannt; bloß zwei Inschriften von Potaissa sind unlängst hinzugekommen. 
Das Römische Reich blickte damals den heftigen Angriffen der Barbaren entgegen, 
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die aus dem östlichen Schwarzmeerraum kamen. Die militärischen Zusammenstöße 
waren häufig, fast alljährlich, aber sie haben nicht Dakien, sondern nur benachbarte 
Gebiete betroffen. 

Die Thronbesteigung Aurelianus  im Jahr 2 0 brachte eine neue Stabilisierung 
des Militärs im Reich. Die Reiterei, deren Anführer Aurelianus bis zu seinem 
Kaiseramt gewesen war, hat sich später als wichtigster Teil der Armee erwiesen. 
Meines Erachtens bestand sie aus der Mehrheit der früheren Truppen aus Dakien 
und diese haben in den Auseinandersetzungen den Erfolg gesichert. Vor dem Orient-
feldzug war Aurelianus jedoch gezwungen, zwei- oder dreimal gegen Barbaren auf 
dem Gebiet der Provinz nördlich der Donau auszuschreiten. Es handelte sich 
nacheinander um Taifalen, freie Daker aus dem Westen ( ) und Karpen. 

Der Angriff der Goten fand 2 2 im Osten des unteren Donaulaufes statt, wo 
sie die Armee des Aurelianus auf ihrem Weg nach Palmyra überraschte. Nach dem 
Sieg vom 24. Juni 2 2 bekam Aurelianus den kaiserlichen Ehrennamen Gothicus 
Maximus. Gemäß der Information aus SHA, Vita Divi Aureliani, 22,2 hat der 
Kaiser eigenhändig den Gotenführer Canabas oder Cannabaudes umgebracht. 
Dieser Sieg der Römer hat die Goten für eine Zeit beruhigt. 

Der Hauptfaktor der römischen Politik in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahr-
hunderts betraf die innere Stabilität des Reiches und die Ruhe an den Grenzen des 
römischen Staates, da die Angriffe – vor allem der Goten zusammen mit den 
Karpen – periodisch und nach kurzen Zeitabständen stattfanden. 

Die spätrömischen literarischen uellen Aurelius Victor, Eutropius, Rufius 
Festus, Historia Augusta, Orosius und Iordanes sind antike Belege für den Rückzug 
der Römer aus Dakien. Sie erwähnen in fast identischen Texten, wie das Militär 
und die Bewohner der Provinz Dakien verlassen und südlich der Donau zwischen 
die beiden Mösien gezogen sind. 

Im Jahr 2 5 hat Aurelianus nach der Rückkehr der Armee aus dem Orient 
und dem Besuch im Illyricum beschlossen, die Provinz Dakien zu verlassen und 
zwischen Moesia Superior bzw. Inferior eine neue Provinz mit demselben Namen 
zu gründen. 

Die verlassenen römischen Befestigungsanlagen weisen keine Brandspuren 
auf, wie in den Fällen, wenn sich die Römer zurückgezogen haben. In der zivilen 
Umgebung gibt es weder in den Städten noch in den Dörfern der ehemaligen 
Provinz Zeichen der Gewalt. Das Benutzen der Gebäude, zwar in eingeschränktem 
Maße, wird bei Porolissum, Tibiscum, Ulpia Traiana usw. bemerkt und es zeigt, 
dass die eventuell weniger zahlreiche dako-römische Bevölkerung in den Siedlungen 
gewohnt hatte. Bei Tibiscum arbeiten die Töpfereien und die Glaswerkstätten 
weiter, im Lager von Praetorium (Mehadia) die Töpfereien und die zur Metall-
verarbeitung. Die relativ zahlreichen spätrömischen Münzfunde auf dem Areal der 
Städte verweisen auf das Integrieren des Gebietes in die Marktwirtschaft. 

Die ersten beiden Jahrzehnte bis zur Tetrarchie sind wichtig, um die Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen dem Römischen Reich und der ehemaligen 
Provinz Dakien zu verstehen. Zur Bevölkerung gehörten viele Veteranen und 
einheimische Daker, die aufgrund der geltenden römischen Gesetze Immobilien 
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die aus dem östlichen Schwarzmeerraum kamen. Die militärischen Zusammenstöße 
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erhalten hatten (Grundstücke). Die verlassenen römischen Militärlager waren 
unversehrt und konnten bei Bedarf und Gefahr von den Einwohnern der benachbarten 
Orte benutzt werden. Die Wohnspuren sind in ihrem Inneren mit Ausnahme der 
späten Keramik nicht häufig, was darauf hinweisen kann, dass sie nur bei edarf 
benutzt wurden. Sonst wohnte die Bevölkerung in den umliegenden Siedlungen. 
Eigentlich war das die Folge der Militärreform des Septimius Severus einige 
Jahrzehnte bevor er den Soldaten erlaubt hat, zusammen mit ihren Familien zu 
wohnen und nur tagsüber im Militärlager anwesend zu sein. Einige Generationen 
später nach dieser Reform war das bereits etwas Gewöhnliches. 

Schlussbemerkun en. Die Wehrlinie des Römischen Reiches an der Donau 
hat neue politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem ehemaligen 
Gebiet Dakiens und den Provinzen südlich der Donau bewirkt. 

Infolge der neuen administrativen und militärischen Reformen Diokletians 
wurde das südwestliche Gebiet Dakiens (das antike Banat zwischen Theiß, Marosch 
und Donau) unter zwei römischen Provinzen aufgeteilt  oesia rima, der die 
Banater Ebene zukam und Dacia ipensis, der das Hügel- und Bergland des 
östlichen Gebietes zugeteilt wurde, das bis zu Aurelian zur Provinz Dakien gehört 
hatte. Diese Situation spiegelt meines Erachtens eine andere Entwicklung wider, 
sowohl in der militärischen Organisierung als auch in der wirtschaftlichen und 
sogar geistlichen Entfaltung. Sogar im Hinblick auf die Geldversorgung hing 
Moesia Prima vom Zentrum aus iscia ab, während Dacia Ripensis vom Zentrum 
in irmium abhängig war. Scheinbar bedeutet das nur, dass die Gebiete nördlich 
der Donau (das Banat) unmittelbar von den betreffenden Provinzen des Reiches 
abhingen, die diese Münzanstalten benutzten. Das antike Banat als geografische 
Einheit befand sich in direktem Kontakt zum Römischen Reich.  

Nach der Wahl Diokletians im Jahr 284 und der Einführung der Tetrarchie 
als Regierungsform hat das Reich versucht, die Barbaren durch Strafen aufzuhalten 
und durch Friedensverträge die Gefahr von der Linie der Donau fernzuhalten. 
Diese Verträge betrafen vor allem die östlichen und westlichen Gebiete der früheren 
Provinz Dakien, die nacheinander von freien Dakern, Karpen und neuerdings von 
Goten, in der Tiefebene zwischen Theiß und Donau von jaz gischen Sarmaten und 
germanischen Stämmen bewohnt wurden. Die häufigen Kriegszüge des Galerius 
als aesar aus seiner Hauptstadt Sirmium gegen die jaz gischen Sarmaten in den 
Jahren 285, 289, 294, 299 und später danach sind ein Beweis dafür. Die resolute 
Politik der Kaiser der I. Tetrarchie ging in den folgenden Jahrzehnten weiter, um 
die tabilität der römischen Staatsgrenzen zu sichern. Es war offensichtlich, dass 
der Schwerpunkt des römischen Staates sich aus dem Süden Mitteleuropas in den 
Südwesten des Kontinents verlagert hatte und so hielt die Regierung die benach-
barten Gebiete des Kaisersitzes von Galerius in Sirmium unter Beobachtung. Das 
Banat war aufgrund der geografischen ähe und der vielfachen Boden- und 
Naturschätze davon betroffen. Die Römer waren bemüht, diese Gebiete militärisch 
fest im Griff zu halten. Ende des 3. Jahrhunderts und Anfang des 4. werden in den 

uellen keine Angriffe der Barbaren auf das Gebiet der ehemaligen Provinz 
Dakien verzeichnet. Constantinus wollte nach der Beseitigung seines Rivalen 
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Licinius im Jahr 324 Dakien wieder erobern und hat unseres Erachtens zu diesem 
Zweck ein richtiges Programm entwickelt. Die Untersuchung der Münzfunde aus 
den römischen Befestigungsanlagen am Nordufer der Donau bekräftigen diese 
Feststellung durch die Münzen der anfänglichen Wohnperiode in den uadriburgia 
gegen Ende der Regierungszeit von Constantinus I. (325–33 ). 

In diesen Kontext gehört auch der Wiederaufbau der großen Militärlager von 
Mehadia, Teregova und ibiscum am Timi –Cerna–Zugangsweg zum Inneren des 
Karpatenbogens. Die gleiche Situation gibt es auch beim Bau neuer Befestigungs-
anlagen im Olt–Tal und im Südosten Transsilvaniens bei Comal u, die das Gebiet 
der Südkarpaten überwachen sollten. 

Die folgende Etappe in der Wiedereroberung Dakiens war der Bau der langen 
steinernen Donaubrücke bei Oescus Sucidava, die im Jahr 328 eingeweiht wurde, 
deren Bau aber 1–2 Jahre davor begonnen haben musste. Dieser Bau markiert das Ende 
der eigentlichen Wiedereroberung des Gebietes der früheren Provinz. Die Reparatur 
der Reichsstraße entlang des Oltes hat ebenfalls zu diesem Zweck stattgefunden. 

All diese archäologischen, literarischen und sogar epigrafischen Informationen 
verweisen auf die unmittelbare Kontrolle des Territoriums der ehemaligen Provinz 
bis zu ihrer Nordgrenze bei Porolissum in den Jahren 324 325–328 und danach. So 
schwer es auch jetzt zu verstehen ist, es werden immer wieder Elemente auftauchen, 
die diese Annahme unterstützen. 

Constantius II. (33 –361) hat die Politik seines Vaters fortgesetzt, sodass 
während seiner Regierungszeit sich nördlich der Donau sehr viele Römer aufhielten. 
Davon hat vor allem das Banat profitiert, das ugangstor zu ranssilvanien auf der 
Donau, Marosch oder auf Landwegen. 

Eine stabile Periode mit gewissen Schwierigkeiten gab es auch in den kommenden 
Jahrzehnten bis Theodosius I., weil die spätrömischen Befestigungsanlagen nördlich 
der Donau ihre Tätigkeit Ende des 4. oder im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts 
eingestellt haben. 

Nach den beinahe ununterbrochenen Kriegen im Reich um gewisse Dynasten 
auf den Thron zu bringen folgten in dieser Gegend militärische Konflikte mit den 
Barbaren. Ihr Versuch, Subsidien zu erlangen oder sich sogar im Reich nieder-
zulassen haben das 4. Jahrhundert eine Zeit werden lassen, in der die militärischen 
und politischen Ereignisse den Ruin des Wirtschaftslebens veranlasst haben. Die 
Gesetze ab Constantius I. und später Valens haben beim Versuch, diesen Prozess 
des wirtschaftlichen Ruins aufzuhalten, extreme Maßnahmen eingeführt (das Binden 
der Kolonisten an die Scholle, der Verbieten den Bergleuten ihre Arbeitsplätze zu 
verlassen, die Pflicht der Handwerker an ihrem Wohnort zu bleiben, die Weiter-
führung des Handwerks in der Familie usw.). 

Folglich war die Wirtschaft im Römischen Reich am Untergehen, aber die 
militärische Macht hatte sich den neuen, von den Barbaren aufgezwungenen Kampf-
formen angepasst, die hauptsächlich auf der Reiterei basierten. Gerade das konnte 
im Laufe des 4. Jahrhunderts die Kontrolle über fast alle barbarischen Stämme 
sichern, die an den Grenzen durch Subsidien in Form von Geld oder Gütern 
beschwichtigt wurden. 
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Das antike anat hat weiterhin eine aparte Struktur bewahrt, meines Erachtens 
weil im östlichen, von Dako-Römern und Dakern bewohnten Teil (die Siedlungen 
von Grădinari, Mehadia, Jabăr usw.) der spätrömische Lebensraum durch Münzfunde 
belegt ist, die eine auf Austausch begründete Wirtschaft anzeigen. Es handelt sich 
vor allem um die Siedlungen, die aus der vorigen Epoche bestehen (siehe die Lage 
von Tibiscum, Mehadia, sogar Mehadia). An der Marosch wurde eine ähnliche 
Situation in der Siedlung von Arad–Ceala und in anderen benachbarten verzeichnet. 
Die wirtschaftlichen Kontakte mit den Römern ist an Artefakten, Keramik, 
Gebrauchsgegenständen und vielen Bronzemünzen zu erkennen. 

Die reichen Münzfunde, die aus Hunderten von Münzen bestehen, wie die 
von Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti, Pojejena, Radimna, Dalboşeţ, 
Dierna (2), Tibiscum (1) usw. im westlichen Banat sind beeindruckend. Sie 
könnten von Raubzügen südlich der Donau herrühren, aber eher der Gegenwert 
von Waren oder die Bezahlung der Militärdienste sowie Subsidien der Römer (?) 
sein. Jede dieser Möglichkeiten klingt glaubwürdig. 

In der anater bene, dem Territorium vor der Provinz Moesia Prima, ist 
die Lage kaum anders. Das Gebiet wurde von freien Dakern, Kelten und Norico-
Pannoniern bewohnt und in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts sind aus 
der Ebene zwischen Theiß und Donau jaz gische Sarmaten eingedrungen. Es 
liegen wenige Untersuchungen vor, aber mit Hilfe der Münzfunde können zwei 
wichtige Aspekte hervorgehoben werden. Die römischen Bronzemünzen sind nur 
neben der Donau häufig, vor allem bei erschetz  Pantschewo und Bela rkva, auf 
einem Gebiet vor der Provinzhauptstadt Viminacium und der Stadt ingidunum  
was historisch betrachtet logisch und selbstverständlich ist. Hier gibt es isoliert 
entdeckte zahlreiche Bronzemünzen aus dem 4. Jahrhundert neben Depotfunden 
aus derselben Zeit. Das beweist die konstanten wirtschaftlichen Beziehungen.  
50 km nördlich der Donau nimmt die Anzahl der Fundstücke deutlich ab und nach 
100 km gibt es nur Streufunde, die nicht mit einer Siedlung in Verbindung gesetzt 
werden können. In diesem Fall kommen die römischen Münzen spärlich vor und 
wir bemerken hier seltene Kontakte zum Reich.  

Die Siedlungen aus der Nähe der Marosch pflegten diese Kontakte, weil es 
von der Theiß und der Marosch Zugang zum Inneren des Karpatenbogens gab. 
Leider gibt es keine Untersuchungen der Münzfunde von Micia, die manche 
Fragen bezüglich des nördlichen Banats klären könnten. 

Zu diesem S stem gehörten auch die Beziehungen des Reiches zum Gebiet 
nördlich der Donau, das die konstantinischen Kaiser wegen des Tributs verteidigt 
und beherrscht haben. Dieser bestand in Produkten aus dem Banat, vor allem Eisen 
und u fer aus dem Gebirge, auch alz aus Transsilvanien. Hinzu kamen tierische 
Produkte und Getreide. Oft haben die Barbaren, vor allem die Goten, solche Produkte 
in den mit dem Reich geschlossenen Friedensverträgen beansprucht. Daher kam es 
auch, dass jedesmal, wenn das Reich in diesen Verträgen die eigenen Bedingungen 
durchsetzen konnte, es die Ausfuhr der Gebrauchsgegenstände und der metallenen 
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Waffen verbot. Bestimmte römische Exporte wie ein, l oder Fischso e waren 
nach den Gesetzen von Valentinianus, Valens und Gratianus (364–3 8) zur Ausfuhr 
ins Barbaricum verboten. 

Wir können keineswegs sagen, ob der Abbau der Edelmetalle damals 
betrieben wurde. 

Diese doppelte, politische und wirtschaftliche Beziehung wurde durch die 
geistliche zusätzlich verstärkt, als die christliche Religion als Staatsreligion an-
genommen wurde und die Verbindungen mit dem Reich dadurch beeinflusst 
wurden. Obwohl bisher die entdeckten christlichen Kultstätten größtenteils in älteren 
Bauten aus vorchristlicher Zeit identifiziert wurden, beweisen sie den praktizierten 
Glauben. Die ziemlich vielen Keramikfragmente mit dem Kreuz aus der Banater 
Ebene und den dako-römischen Siedlungen im östlichen Teil beweisen das Eindringen 
des Christentums unter der starken Beeinflussung seitens der traditionellen Kulte 
der jeweiligen Volkschaften. 

Die Bedeutung des Reiches lässt nördlich der Donau nach dem Tod 
Constantius  II. im Jahr 361 nach. Seine Herrschaft hat ein Aufblühen und Festigen 
der Wirtschaft in den Gebieten nördlich der Donau ermöglicht. Das antike Banat 
hat davon profitiert und dadurch eine stabile und ruhige Existenz gehabt, ohne die 
besondere Einwirkung der Barbaren. 

S. Dumitra cu hat die entsprechende Situation in der Cri ana untersucht, also 
in den Gebieten im Westen und im Nordwesten Dakiens und ein iederaufleben 
der alten dakischen Gundlage festgestellt. hnliches hat H. Thaller-Stiglitz in den 
Provinzen Noricum und Raetia (von den Römern ungefähr zur selben Zeit verlassen, 
2 1–2 2 oder 254, wie man neuerdings meint) gemacht, wo die Orts-, Fluss- und 
sogar Flurnamen nach dem Rückzug vorrömische Namen erhalten haben.  

Hat die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts stabile und direkte Beziehungen 
zwischen den Einheimischen und den Neukömmlingen (jazygische Sarmaten, 
Germanen) gebracht, die vom Römischen Reich überwacht wurden, so haben in 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts und vielleicht auch beginnend mit der 
Herrschaft der beiden Brüder Valentinianus und Valens (364–3 8) bis Ende des  
4. Jahrhunderts  Anfang des folgenden bestimmte ethnische Veränderungen die 
Wohnspuren auf dem Gebiet des antiken ibiscum verschwinden lassen. Ganze 
Dörfer sind verschwunden und ihre Einwohner mussten sich in geschütztere Gegenden 
zurückziehen, die von den römischen Verkehrswegen entfernt waren und das ber-
leben sichern konnten. Die Wirkung der Hunnen hat das ganze Reich erschüttert, 
umso mehr die Bevölkerung außerhalb der Grenzen. 

Die Romanität nördlich der Donau hat trotz dieser Erschütterung die 
unmittelbare Beziehung mit der römischen elt s dlich der Donau bewahrt, die 
ebenfalls beeinträchtigt und zerstreut war. 

Im 5. Jahrhundert ist das Römische Reich infolge des tiefen Verfalls zusammen-
gebrochen  Städte sind verschwunden und zwischen ihren Trümmern lebte eine 
verarmte Bevölkerung, die in Grubwohnungen wohnte. 
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Das antike anat hat weiterhin eine aparte Struktur bewahrt, meines Erachtens 
weil im östlichen, von Dako-Römern und Dakern bewohnten Teil (die Siedlungen 
von Grădinari, Mehadia, Jabăr usw.) der spätrömische Lebensraum durch Münzfunde 
belegt ist, die eine auf Austausch begründete Wirtschaft anzeigen. Es handelt sich 
vor allem um die Siedlungen, die aus der vorigen Epoche bestehen (siehe die Lage 
von Tibiscum, Mehadia, sogar Mehadia). An der Marosch wurde eine ähnliche 
Situation in der Siedlung von Arad–Ceala und in anderen benachbarten verzeichnet. 
Die wirtschaftlichen Kontakte mit den Römern ist an Artefakten, Keramik, 
Gebrauchsgegenständen und vielen Bronzemünzen zu erkennen. 

Die reichen Münzfunde, die aus Hunderten von Münzen bestehen, wie die 
von Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti, Pojejena, Radimna, Dalboşeţ, 
Dierna (2), Tibiscum (1) usw. im westlichen Banat sind beeindruckend. Sie 
könnten von Raubzügen südlich der Donau herrühren, aber eher der Gegenwert 
von Waren oder die Bezahlung der Militärdienste sowie Subsidien der Römer (?) 
sein. Jede dieser Möglichkeiten klingt glaubwürdig. 

In der anater bene, dem Territorium vor der Provinz Moesia Prima, ist 
die Lage kaum anders. Das Gebiet wurde von freien Dakern, Kelten und Norico-
Pannoniern bewohnt und in den letzten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts sind aus 
der Ebene zwischen Theiß und Donau jaz gische Sarmaten eingedrungen. Es 
liegen wenige Untersuchungen vor, aber mit Hilfe der Münzfunde können zwei 
wichtige Aspekte hervorgehoben werden. Die römischen Bronzemünzen sind nur 
neben der Donau häufig, vor allem bei erschetz  Pantschewo und Bela rkva, auf 
einem Gebiet vor der Provinzhauptstadt Viminacium und der Stadt ingidunum  
was historisch betrachtet logisch und selbstverständlich ist. Hier gibt es isoliert 
entdeckte zahlreiche Bronzemünzen aus dem 4. Jahrhundert neben Depotfunden 
aus derselben Zeit. Das beweist die konstanten wirtschaftlichen Beziehungen.  
50 km nördlich der Donau nimmt die Anzahl der Fundstücke deutlich ab und nach 
100 km gibt es nur Streufunde, die nicht mit einer Siedlung in Verbindung gesetzt 
werden können. In diesem Fall kommen die römischen Münzen spärlich vor und 
wir bemerken hier seltene Kontakte zum Reich.  

Die Siedlungen aus der Nähe der Marosch pflegten diese Kontakte, weil es 
von der Theiß und der Marosch Zugang zum Inneren des Karpatenbogens gab. 
Leider gibt es keine Untersuchungen der Münzfunde von Micia, die manche 
Fragen bezüglich des nördlichen Banats klären könnten. 

Zu diesem S stem gehörten auch die Beziehungen des Reiches zum Gebiet 
nördlich der Donau, das die konstantinischen Kaiser wegen des Tributs verteidigt 
und beherrscht haben. Dieser bestand in Produkten aus dem Banat, vor allem Eisen 
und u fer aus dem Gebirge, auch alz aus Transsilvanien. Hinzu kamen tierische 
Produkte und Getreide. Oft haben die Barbaren, vor allem die Goten, solche Produkte 
in den mit dem Reich geschlossenen Friedensverträgen beansprucht. Daher kam es 
auch, dass jedesmal, wenn das Reich in diesen Verträgen die eigenen Bedingungen 
durchsetzen konnte, es die Ausfuhr der Gebrauchsgegenstände und der metallenen 
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Waffen verbot. Bestimmte römische Exporte wie ein, l oder Fischso e waren 
nach den Gesetzen von Valentinianus, Valens und Gratianus (364–3 8) zur Ausfuhr 
ins Barbaricum verboten. 

Wir können keineswegs sagen, ob der Abbau der Edelmetalle damals 
betrieben wurde. 

Diese doppelte, politische und wirtschaftliche Beziehung wurde durch die 
geistliche zusätzlich verstärkt, als die christliche Religion als Staatsreligion an-
genommen wurde und die Verbindungen mit dem Reich dadurch beeinflusst 
wurden. Obwohl bisher die entdeckten christlichen Kultstätten größtenteils in älteren 
Bauten aus vorchristlicher Zeit identifiziert wurden, beweisen sie den praktizierten 
Glauben. Die ziemlich vielen Keramikfragmente mit dem Kreuz aus der Banater 
Ebene und den dako-römischen Siedlungen im östlichen Teil beweisen das Eindringen 
des Christentums unter der starken Beeinflussung seitens der traditionellen Kulte 
der jeweiligen Volkschaften. 

Die Bedeutung des Reiches lässt nördlich der Donau nach dem Tod 
Constantius  II. im Jahr 361 nach. Seine Herrschaft hat ein Aufblühen und Festigen 
der Wirtschaft in den Gebieten nördlich der Donau ermöglicht. Das antike Banat 
hat davon profitiert und dadurch eine stabile und ruhige Existenz gehabt, ohne die 
besondere Einwirkung der Barbaren. 

S. Dumitra cu hat die entsprechende Situation in der Cri ana untersucht, also 
in den Gebieten im Westen und im Nordwesten Dakiens und ein iederaufleben 
der alten dakischen Gundlage festgestellt. hnliches hat H. Thaller-Stiglitz in den 
Provinzen Noricum und Raetia (von den Römern ungefähr zur selben Zeit verlassen, 
2 1–2 2 oder 254, wie man neuerdings meint) gemacht, wo die Orts-, Fluss- und 
sogar Flurnamen nach dem Rückzug vorrömische Namen erhalten haben.  

Hat die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts stabile und direkte Beziehungen 
zwischen den Einheimischen und den Neukömmlingen (jazygische Sarmaten, 
Germanen) gebracht, die vom Römischen Reich überwacht wurden, so haben in 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts und vielleicht auch beginnend mit der 
Herrschaft der beiden Brüder Valentinianus und Valens (364–3 8) bis Ende des  
4. Jahrhunderts  Anfang des folgenden bestimmte ethnische Veränderungen die 
Wohnspuren auf dem Gebiet des antiken ibiscum verschwinden lassen. Ganze 
Dörfer sind verschwunden und ihre Einwohner mussten sich in geschütztere Gegenden 
zurückziehen, die von den römischen Verkehrswegen entfernt waren und das ber-
leben sichern konnten. Die Wirkung der Hunnen hat das ganze Reich erschüttert, 
umso mehr die Bevölkerung außerhalb der Grenzen. 

Die Romanität nördlich der Donau hat trotz dieser Erschütterung die 
unmittelbare Beziehung mit der römischen elt s dlich der Donau bewahrt, die 
ebenfalls beeinträchtigt und zerstreut war. 

Im 5. Jahrhundert ist das Römische Reich infolge des tiefen Verfalls zusammen-
gebrochen  Städte sind verschwunden und zwischen ihren Trümmern lebte eine 
verarmte Bevölkerung, die in Grubwohnungen wohnte. 
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Vor langer Zeit hat H. v. Petrikovits, ein rigoroser Anal tiker dieser spätrö-
mischen Erscheinungen, einen Vergleich zwischen den Siedlungen am Rhein und 
an der mittleren Donau im 5. Jahrhundert gemacht und dabei das Verschwinden der 
städtischen Zivilisation festgestellt. Für das Gebiet an der unteren Donau, zu dem 
auch das antike Banat bis Justinian (52 –565) gehört, gibt es sehr wenige und 
schwer rekonstruierbare archäologische und literarische Infiormationen.  

In der untersuchten Periode des 3.–4. Jahrhunderts hat die Geschichte die 
hance gewährt, den Schwerpunkt im Römischen Reich in die neue Hauptstadt 

Konstantinopel zu verlagern. Als Folge hat der nördliche Donauraum (die 
ehemalige Provinz Dakien sowie das östliche und das westliche Areal außerhalb 
dieser) ca. 480 km von der römischen Hauptstadt entfernt das erste Gebiet außerhalb 
seiner Grenzen dargestellt. Dieses Gebiet musste beschützt werden und deshalb 
wurde jede Regung der Barbaren im nördlichen Donauraum verfolgt und bekämpft. 
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84, 111, 112, 180, 19 , 226 
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Diocletianus, 310, 312, 313, 319, 321, 322, 323, 

325, 330, 334, 338, 354, 355, 360, 361 
Domitianus, 12, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 3 , 104, 

11 , 140, 16  
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Eusebius, 30, 6 , 323, 324, 326, 32  
Eutropius, 95, 102, 305, 306, 323, 338 
Eut ches, 63, 232, 252 
 

 
 
F. Cl(audius) sacerdos, 12 
Faustina Junior, 2 6 
Faustina Senior, 62 
Feli , 1 , 22, 33, 36, 40, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 

55, 63, 128, 132, 139, 142, 143, 153, 155, 

15 , 158, 16 , 1 0, 1 2, 1 3, 1 4, 184, 
193, 239, 252, 253 

Filip Arabul, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 126, 146, 
152, 208, 209, 210, 255, 314 

Firmus 
Aeli(ae) Firmae, 342 
Fl. Aper, 211 
Fl. Postumus, 82 
Flavius Martinus, 159, 198 
Flavius Soterius, 240 
 

G 
 
Gaius Gaurius Gaurianus, 240 
Galerius, 322, 323, 324, 325, 334, 362 
Gallienus, 94, 95, 96, 9 , 98, 100, 101, 102, 103, 

114, 152, 153, 192, 206, 209, 210, 211, 
212, 2 1, 303, 304, 306, 308 

Germanicus, 34, 2, 92 
Geta, 8, 83, 85, 92, 203, 204, 205 
Gordianus III, 89, 91, 92, 208, 286, 309, 345 
Gratianus, 331, 345, 364 
 

H 
 
Hadrianus, 18, 3 , 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 

5 , 58, 59, 66, , 83, 85, 106, 113, 114, 
126, 131, 138, 139, 140, 145, 149, 151, 
155, 15 , 1 0, 1 4, 1 6, 1 9, 180, 181, 
182, 185, 186, 18 , 192, 198, 200, 239, 
241, 242, 280, 281, 29 , 300, 346 

Heliogabalus, 8, 85 
Hermandio, 231 
Hermes, 63, 233 
Hermogenes, 313 
Herodian, 86 
H ginus, 130 
 

 
 
I. uadratus Bassus, 50, 51 
Iasdius Domitianus, 85 
Ibliomarii, 253 
Ingenuus, 95, 99 
Iordanes, 32, 95, 305, 306 
Iulia Domna, 9, 83, 235, 2 0, 286 
Iulia Maesa, 85 
Iulia Mammaea, 86, 8  
Iulian Apostata, 329, 336, 345, 353 
Iuliei Surilla, 342 
Iulius Carus, 64 
Iulius Liberalis, 191 
Iulius Martialis, 139 
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Iulius Paternus, 235 
Iulius Sabinus, 50 
Iulius Saturninus, 63, 252, 253 
Iulius Terentianus, 82, 203 
IVLIVS SEMPR NIanVs, 140 
Ivonerco Molaci f., 147 
 

 
 
L(ucius) Apul(eius) Marcus, 69 
L. Aemilius Carus, 73 
L. Marius Maximus, 79 
L. Marius Perpetuus, 82, 83, 84, 206, 285 
L. ctavius Iulianus, 82, 204 
L. Paconius Proculus, 51 
Licinius, 23, 36, 64, 95, 172, 326, 330, 362 
Lollius Urbicus, 60 
Longinus, 41, 43, 50 
Lucilius Felix, 233 
Lucius Verus, 66, 67, 69, 92, 106, 190, 286 
Lupus tribunus, 354 
 

M 
 
M. Aur. Secundus, 231 
M. Aurelius Veteranus, 102 
M. Cuspidius Flaminius Severus, 88 
M. Papirius, 47, 48, 54 
M. Publicianus Rhenus, 211 
M. Statius Priscus, 62, 189 
M. Titius Maximus 
M. Titius M. F. Papiria Maximus, 227 
M. Turranius Dil (Dius), 231 
M. Turranius Patroclus, 231 
Macrianus, 99, 100 
Marcellinus 
Ammianus, 11, 12, 22, 39, 109, 130, 160, 327, 

328, 329 
Marcius Claudius Agrippa, 84 
Marcus Aurelius, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 

85, 92, 111, 113, 114, 121, 126, 153, 171, 
177, 190, 191, 194, 198, 199, 200, 226, 
252, 255, 262, 263, 270, 275, 276, 286 

Marcus Aurelius Claudius, 95 
Marcus Licinius Crassus, 23 
Marcus Sedatius Severianus, 64 
Marcus Statius Priscus, 64, 66 
Marcus Statius Priscus Licinius Italicus, 64 
Marcus Ulpius Celerinus, 115 
Marius Aurelianus 
MAR(ius ).AUREL(ius), 289 
Marius Valens, 64 
Martius Macer, 28 

Mar ial, 34 
Maximianus, 322, 355 
Maximinus 
C. Iulius, 82, 196 
Thrax, 85, 88 
MERCVRIVS, 234 
Mucatra, 312 
 

N 
 
Nero, 29, 62, 85 
 

O 
 

C(tavius). L (nginus), 125 
ppius Iulianus, 345 
ppius Sabinus, 30 
rosius, 305, 324 
tho, 28, 85 

 
P 

 
P. Ael Strenuus, 225 
P. Aelius Antipater, 63, 225, 232, 233 
P. Aelius Ariortus, 273, 275 
P. Aelius Euphorus, 233 
P. Aelius Gemellus, 206, 237, 285 
P. Aelius Genialis, 233, 237 
P. Aelius Hammonius, 93 
P. Aelius Marus, 225, 231, 232, 233 
P. Aelius Servius, 205 
P. Furius Saturninus, 66 
P. Mevius Surus, 80 
P. Septimius Geta, 79, 80 
Pacatianus, 93 
Pacorus al II-lea, 43 
Paulus, 217, 267 
Pertinax, 78 
Pescennius Niger, 78, 79, 201 
Piperas Timostrati, 241 
Plautianus, 191, 203 
Plautilla, 191 
Plinius cel T n r, 43 
Pompeius Haemus, 64 
Pomponius, 80 
Pomponius Liberalis, 191, 205 
Postumus, 95, 100 
Primus Aelius Ionicus negotiator, 254 
Priscianus, 40, 131 
Priscus Panites, 12 
Probus, 114, 309, 330 
Procopius, 48, 314 
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. Aurelius Pollius Terentinianus, 9 

. A ius Aelianus, 88 

. Baebius Macer, 50 

. Canius Restitutus, 21 , 26  

. Iulius Licinianus, 88 

. Marcius Turbo, 54, 180, 185 

. Petronius Novatus, 183 

. Sabinus Veranus, 252 

. Vibius Donatus, 183 
 

 
 
Rasparaganus, 54, 1 9 
Regalianus, 95, 9 , 30  
Rhaos, 2 
Rhaptos, 2 
Rufus Festus, 95, 305, 338 
Rutilius Rufinus, 234 
 

S 
 
Salonina, 102, 212, 2 1 
Sapor I, 89, 90 
Septimius Diomedes, 200, 285 
Septimius Severus, 59, 8, 9, 81, 82, 85, 92, 

13 , 200, 201, 202, 203, 204, 246, 250, 
252, 260, 261, 268, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 
2 5, 285, 30 , 339 

Severus Ale ander, 16, 8, 85, 86, 8 , 92, 100, 
145, 1 6, 192, 20 , 250, 255, 262, 286 

Se . Aelius Catus, 24 
Se . Cornelius Clemens, 1 
Se tus Vibius Gallus, 2 
Silia Valeria, 290 
Sterius, 358 
Strabon, 24, 26, 32 
S ntrophus, 235 
 

 
 
T. Calpurnius Proculus, 66 
T. Flavius Priscus Gallonius Fronto uintus 

Marcius Turbo, 60 
T. Flavius Valentinus, 214 
T. Flavius Pap(iria) Valentinus, 22  
T. Licinius Rufinus, 36 
Tacitus, 22, 2 , 28, 29 
Teodosius I, 329, 35  
Tettius Iulianus, 32, 42 

Ti. Claudius Ma imus, 43 
Ti. Iulius Flacinus, 6  
Ti. Manlius Fuscus, 201 
Ti. Pollienus Auspe , 85 
Tib. Claudius Claudianus, 9, 201 
Tib. Claudius enophon, 252 
Tib. Plautius Silvanus Aelianus, 28, 30 
Tiberius, 12, 2 , 53, 126, 140 
Timesitheus, 89 
Traian, 11, 12, 18, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 46, 4 , 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 
105, 106, 126, 128, 131, 135, 13 , 139, 
140, 143, 145, 148, 150, 151, 155, 16 , 
1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 5, 1 6, 1 , 1 9, 
180, 182, 189, 213, 215, 228, 239, 252, 
2 5, 2 6, 28 , 294, 29 , 308, 314, 348, 
349, 353 

Traianus, 13, 88, 95, 114, 126, 140 
Traianus Decius, 88, 93, 126 
Trebonianus Gallus, 94, 95, 210 
Tullius Menophilus, 89 
Turrani, 231, 253 
 

 
 
Ulpius Antonius uintus, 63, 253 
Ulpius Secundinus, 64 
 

 
 
Valens, 329, 331, 363, 364, 365 
Valentinianus I, 329, 331 
Valerianus, 94, 95, 9 , 98, 99, 102, 210 
Valerius Valens, 64 
Vaternus Cassianus, 0, 196 
Venustus, 100 
Vespasianus, 28, 29, 53, 85, 114, 126, 140 
Vetranio, 319 
Vitellius, 28, 9 
Vitruvius, 130 
Vizina, 32 
Vlpius Fronto, 159 
Vologeses al III-lea, 66 
Volusianus, 94, 210 
 

Z 
 
Zenobia a Palm rei, 304 
Zizais, 328 
Zosimus, 90, 91, 98, 325 
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II. ARMA A 

A 
 
agens bis vice praesides, 87 
Ala I Batavorum 
I Batavorum, 51, 82, 182, 201, 202, 209 
Ala I Bosporanorum 
I Bosporanorum, 156, 179, 185 
Ala I Claudia nova miscellanea 
I Claudia, 133 
I Claudia nova miscellanea, 51 
Ala I Flavia Augusta Britannica 
I Flavia Augusta Britannica, 181 
Ala I Frontoniana 
I Frontoniana, 85 
Ala I Hispanorum Campagonum 
Al(ae) Campagonum, 200 
I Campagonum, 82, 199, 201, 202, 259 
I Hispanorum Campagonum, 83, 156, 179, 181, 

185, 191, 199, 200, 201, 202 
Ala I Ituraeorum 
I Ituraeorum, 156 
Ala I Montanorum 
I Montanorum, 181, 186 
Ala I Thracum c.R. 
I Thracum c.R., 181 
Ala I Tungrorum Frontoniana 
I Tungrorum Frontoniana, 177 
Ala II Pannoniorum 
II Pannoniorum, 43, 51, 133, 173, 177 
annona militaris, 226, 236 
Auxilium I Daciscorum, 351 
auxilium primorum Daciscorum, 318 
 

B 
 
beneficiarius, 179 
beneficiarius consularis, 228 
 

C 
 
canabae, 46, 51, 79, 230, 256, 270 
castellum, 17, 41, 90, 128, 149 
castellum Carporum, 90 
centurio, 12, 180 
classis Flavia Germanica, 39 
Classis Flavia Pannonica, 39 
Cohors I Alpinorum 

I Alp(inorum), 200 
I Alpinorum, 82, 148, 176, 201 
Cohors I Antiochensium Sag. 
Coh. I Ant. sag., 186 
Cohors I Bracaraugustanorum 
I Bracaraugustanorum, 187 
Cohors I Britannica 
I Britannica, 199 
Cohors I Britonum milliaria Ulpia 
I Britonum milliaria Ulpia, 143, 146 
Cohors I Cretum 
Coh. I Cretum, 186 
I Cretum, 177 
Cohors I Pannoniorum 
I Pannoniorum, 47, 186 
Cohors I Sagittariorum 
I Sagittariorum, 52, 83, 88, 150, 152, 175, 176, 

177, 184, 185, 191, 198, 200, 201, 202, 
204, 206 

I Thracum Sagittariorum, 149, 150, 152, 175, 
176, 198, 253, 258, 259, 268, 271, 283, 
285, 295 

Cohors I Thracum S riaca 
Cohors I Thracum S riaca, 187 
I Thracum S riaca, 187 
Cohors I Vindelicorum 
coh(ort.) I Vind(elicorum), 200 
I Vindelicorum, 82, 83, 85, 88, 138, 152, 176, 

177, 182, 185, 191, 198, 201, 202, 204, 
206, 259, 262, 278, 283, 287 

Cohors II Flavia Commagenorum 
II Flavia Commagenorum, 82, 156, 172, 173, 

174, 177, 179, 185, 191, 199, 201, 202, 
205, 335 

Cohors II Gallorum Dacica 
II Gallorum Dacica, 146, 177, 183 
Cohors II Gallorum Macedonica 
II Gallorum Macedonica, 142, 146, 173, 176, 

177, 183, 184, 185, 186 
Cohors II Gallorum Pannonica 
II Gallorum Pannonica, 176, 177, 182, 191, 198 
Cohors II Hispanorum 
II Hispanorum, 37, 49, 51, 88, 133, 134, 138, 

169, 173, 175, 176, 177, 186, 192, 198 
Cohors III Campestris 
III Campestris, 51, 173, 176, 186, 191 
III-a Campestris, 192 
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Cohors III Delmatarum 
III Delmatarum, 62, 85, 89, 101, 146, 148, 154, 

183, 184, 185, 189, 191, 198, 199, 204, 
205, 206, 20 , 208, 209, 239, 245, 258, 
285 

Cohors III Gallorum 
Coh. III. Gallorum, 186 
Cohors III Gallorum Pannonica 
III Gallorum Pannonica, 191 
Cohors IIII Hispanorum 
IIII Hispanorum, 88, 148, 1 6 
Cohors IV C pria 
IV C pria, 1 6, 18  
Cohors V Gallorum 
V Gallorum, 83, 153, 154, 1 6, 1 9, 180, 181, 

182, 184, 185, 186, 191, 199, 204 
Cohors VIII Raetorum 
VIII Raetorum, 146, 148, 1 6, 1 , 183, 184, 

185, 191, 198 
corona muralis, 8, 200 
cuneus e uitum Dalmarum Divitensium, 351 
cuneus e uitum Dalmatarum Divtiensium, 318 
curator pontis, 4 , 48, 54 
curator pontis Augusti, 4 , 48 
 

D 
 
decurion, 43 
du , 1, 8, 99 
du  Ill rici, 98, 99, 100 
 

 
 
Epitete imperiale 
Armeniacus, 2 
Carpicus Ma imus, 91, 303, 322 
Dacicus, 34, 41, 2, 8 , 92, 96, 209, 303 
Germanicus, 34, 2, 91, 321 
Gothicus Ma imus, 303 
Medicus, 2 
Parthicus, 2 
Sarmaticus Ma imus, 8 , 321, 323, 332 
e ues 
e (ues), 69, 193 
e uites Dalmatae, 9  
e uites Mauri, 9  
e uites singulares, 81, 180 
e ploratores, 159 
 

H 
 
hasta pura, 8, 200 

 
 
interpres Dacorum, 114 
 

 
 
Legio I Adiutri  
I Adiutri , 39, 46, 51, 66, 84, 114, 12 , 142, 1 0 
Legio I Italica 
I Italica, 30, 40, 8, 128 
Legio III Gallica 
III-a Gallica, 28, 29 
Legio III Italica 
III-a Italica, 94 
Legio IIII Flavia 
Flavia, 18, 56, 104, 105, 133, 134, 140, 154, 

188, 23  
Flavia Feli , 1 , 22, 33, 36, 40, 45, 46, 49, 51, 

52, 53, 55, 12 , 131, 138, 141, 152, 154, 
155, 15 , 166, 168, 169, 1 0, 1 1, 1 2, 
1 8, 182, 191, 23  

III I Flav(iae) , 12 
IIII-a Flavia feli , 42 
Legio IIII Sc thica 
IIII-a Sc thica, 2 , 28 
Legio V Macedonica 
V Macedonica, 30, 40, 5, 83, 199 
V-a Macedonica, 2 , 28, 66, 0, 5, 85, 88, 90, 

96, 9 , 99, 101, 111, 188, 205, 206, 20 , 
209, 210, 301, 308, 319 

Legio VI Ferrata 
VI-a Ferrata, 29 
Legio VII Claudia 
Claudia, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 50, 51, 56, 9, 

91, 92, 104, 105, 128, 133, 134, 142, 154, 
1 2, 1 3, 182, 190, 195, 199, 200, 206, 
234, 239, 242, 245, 308, 309, 310, 311, 
34  

Claudia p.f., 28, 29, 142 
Claudia pia fidelis, 28, 40, 1 3 
VII C l(audiae)  p(iae) f)idelis), 12 
VII. CLAVDIA, 154 
Legio VIII Augusta 
VIII-a Augusta, 2 , 28, 29 
Legio I Claudia 

I Claudia, 40 
Legio III Gemina 

III Gemina, 6 , 83, 90, 156, 15 , 1 2, 181, 
191, 194, 195, 20 , 264 

III-a Gemina, 39, 46, 51, 64, 6 , 1, 85, 88, 96, 
9 , 98, 99, 101, 113, 12 , 132, 134, 136, 
142, 143, 146, 14 , 15 , 169, 1 0, 1 1, 
1 4, 194, 195, 196, 19 , 199, 205, 206, 
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207, 209, 210, 215, 217, 230, 234, 253, 
264, 265, 270, 301, 308, 313, 314, 318 

Legio II Primigenia 
II Primigenia, 92 
II-a Primigenia, 91 

 
M 

 
Maurii gentiles, 61 
 

N 
 
Numerus Campestrorum 
[N(umer.) Cam- ]/ [p/estr(orum)], 200 
Campestrorum, 82, 201 
Numerus Germanicianorum 
Germanicianorum, 82, 201, 240, 245 
N(umer.)/ [G]erm (anicianorum ], 200 
Numerus Maurorum Miciensium 
Maurorum Miciensium, 156, 189, 191, 199, 259, 

286, 335 
Numerus Maurorum Tibiscensium 
Maurorum Tibiscensium, 82, 189, 191, 198, 201, 

253, 259, 335 
N(umerus) M(aurorum) Tib(iscensium), 200 
Numerus Palm renorum Tibiscensium 
Palm renorum Tibiscensium, 152, 184, 191, 

198, 253, 259, 335 
Numerus Singularium 
Singularium, 70, 169, 193 
Numerus Surorum 
N(umeri) S(urorum), 69, 193 
Numerus Surorum, 69, 193 
 

P 
 
praef(ectus) alae, 209 
praefectus 
[praefect ]us, 200 
praefectus castri 
praefectus al castrului, 141 
praefectus classs(ium) Pann(onicae) et Germ(anicae), 

39 
praefectus cohortis, 47 
praefectus fabrum, 39 
praefectus legionis, 101, 312 
Praefectus ripae, 47 
praefectus ripae Danuvii Tibissi, 47 
praepositus, 78, 199, 209, 309, 310, 311 
praesidia, 23 

 
 

uadriburgium, 20, 143, 309, 310, 311, 319, 356 
 

S 
 
signifer, 134, 178, 228 
stationes, 14, 55, 132, 197, 205, 215, 228 
statio, 55, 131, 132, 153, 199, 206, 228 
 

 
 
tribunus, 181, 199 
Turmae 
T(urmae), 69, 193 
 

 
 
veteran, 203, 215, 265 
veterani, 46, 51, 58, 213, 216, 235, 257, 258, 

262, 264, 299, 305 
veterani et cives consistentes, 257 
veterani et cives Romani Consistentes, 262 
Veteranii, 213, 255 
vexila iei, 209 
vexillarii Africae et Mauretaniae Caesarensis, 

61, 189 
vexillatio, 51, 191, 199, 287, 314 
Vexillatio Daciscarum 
Daci i scarum, 199 
vexillatio Daciscarum, 78 
Vexillatio Dacorum 
Vexillatio Dacorum, 200 
Vexillatio Dacorum Parthica 
Dacorum Parthica, 199 
vexillatio Dacorum Parthica, 78 
vexillatio Palm renorum, 184 
Vexillation Daciarum 
VE ILLATI  DACIARUM, 207 
vexilla ia, 210 
vexilla ie, 36, 51, 190 
vexilla ii, 28, 36, 40, 51, 59, 81, 86, 90, 95, 101, 

128, 171, 172, 173, 189, 190, 195, 208, 
301 

vexillum de argint, 78, 200 
vici militares, 46, 52, 79, 216, 217, 221, 246, 

257, 260, 266 
vicus militaris 
vicus militar, 178, 236, 256, 257, 272, 279 
 

 
 

 , 24 
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Cohors III Delmatarum 
III Delmatarum, 62, 85, 89, 101, 146, 148, 154, 

183, 184, 185, 189, 191, 198, 199, 204, 
205, 206, 20 , 208, 209, 239, 245, 258, 
285 

Cohors III Gallorum 
Coh. III. Gallorum, 186 
Cohors III Gallorum Pannonica 
III Gallorum Pannonica, 191 
Cohors IIII Hispanorum 
IIII Hispanorum, 88, 148, 1 6 
Cohors IV C pria 
IV C pria, 1 6, 18  
Cohors V Gallorum 
V Gallorum, 83, 153, 154, 1 6, 1 9, 180, 181, 

182, 184, 185, 186, 191, 199, 204 
Cohors VIII Raetorum 
VIII Raetorum, 146, 148, 1 6, 1 , 183, 184, 

185, 191, 198 
corona muralis, 8, 200 
cuneus e uitum Dalmarum Divitensium, 351 
cuneus e uitum Dalmatarum Divtiensium, 318 
curator pontis, 4 , 48, 54 
curator pontis Augusti, 4 , 48 
 

D 
 
decurion, 43 
du , 1, 8, 99 
du  Ill rici, 98, 99, 100 
 

 
 
Epitete imperiale 
Armeniacus, 2 
Carpicus Ma imus, 91, 303, 322 
Dacicus, 34, 41, 2, 8 , 92, 96, 209, 303 
Germanicus, 34, 2, 91, 321 
Gothicus Ma imus, 303 
Medicus, 2 
Parthicus, 2 
Sarmaticus Ma imus, 8 , 321, 323, 332 
e ues 
e (ues), 69, 193 
e uites Dalmatae, 9  
e uites Mauri, 9  
e uites singulares, 81, 180 
e ploratores, 159 
 

H 
 
hasta pura, 8, 200 

 
 
interpres Dacorum, 114 
 

 
 
Legio I Adiutri  
I Adiutri , 39, 46, 51, 66, 84, 114, 12 , 142, 1 0 
Legio I Italica 
I Italica, 30, 40, 8, 128 
Legio III Gallica 
III-a Gallica, 28, 29 
Legio III Italica 
III-a Italica, 94 
Legio IIII Flavia 
Flavia, 18, 56, 104, 105, 133, 134, 140, 154, 

188, 23  
Flavia Feli , 1 , 22, 33, 36, 40, 45, 46, 49, 51, 

52, 53, 55, 12 , 131, 138, 141, 152, 154, 
155, 15 , 166, 168, 169, 1 0, 1 1, 1 2, 
1 8, 182, 191, 23  

III I Flav(iae) , 12 
IIII-a Flavia feli , 42 
Legio IIII Sc thica 
IIII-a Sc thica, 2 , 28 
Legio V Macedonica 
V Macedonica, 30, 40, 5, 83, 199 
V-a Macedonica, 2 , 28, 66, 0, 5, 85, 88, 90, 

96, 9 , 99, 101, 111, 188, 205, 206, 20 , 
209, 210, 301, 308, 319 

Legio VI Ferrata 
VI-a Ferrata, 29 
Legio VII Claudia 
Claudia, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 50, 51, 56, 9, 

91, 92, 104, 105, 128, 133, 134, 142, 154, 
1 2, 1 3, 182, 190, 195, 199, 200, 206, 
234, 239, 242, 245, 308, 309, 310, 311, 
34  

Claudia p.f., 28, 29, 142 
Claudia pia fidelis, 28, 40, 1 3 
VII C l(audiae)  p(iae) f)idelis), 12 
VII. CLAVDIA, 154 
Legio VIII Augusta 
VIII-a Augusta, 2 , 28, 29 
Legio I Claudia 

I Claudia, 40 
Legio III Gemina 

III Gemina, 6 , 83, 90, 156, 15 , 1 2, 181, 
191, 194, 195, 20 , 264 

III-a Gemina, 39, 46, 51, 64, 6 , 1, 85, 88, 96, 
9 , 98, 99, 101, 113, 12 , 132, 134, 136, 
142, 143, 146, 14 , 15 , 169, 1 0, 1 1, 
1 4, 194, 195, 196, 19 , 199, 205, 206, 
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207, 209, 210, 215, 217, 230, 234, 253, 
264, 265, 270, 301, 308, 313, 314, 318 

Legio II Primigenia 
II Primigenia, 92 
II-a Primigenia, 91 

 
M 

 
Maurii gentiles, 61 
 

N 
 
Numerus Campestrorum 
[N(umer.) Cam- ]/ [p/estr(orum)], 200 
Campestrorum, 82, 201 
Numerus Germanicianorum 
Germanicianorum, 82, 201, 240, 245 
N(umer.)/ [G]erm (anicianorum ], 200 
Numerus Maurorum Miciensium 
Maurorum Miciensium, 156, 189, 191, 199, 259, 

286, 335 
Numerus Maurorum Tibiscensium 
Maurorum Tibiscensium, 82, 189, 191, 198, 201, 

253, 259, 335 
N(umerus) M(aurorum) Tib(iscensium), 200 
Numerus Palm renorum Tibiscensium 
Palm renorum Tibiscensium, 152, 184, 191, 

198, 253, 259, 335 
Numerus Singularium 
Singularium, 70, 169, 193 
Numerus Surorum 
N(umeri) S(urorum), 69, 193 
Numerus Surorum, 69, 193 
 

P 
 
praef(ectus) alae, 209 
praefectus 
[praefect ]us, 200 
praefectus castri 
praefectus al castrului, 141 
praefectus classs(ium) Pann(onicae) et Germ(anicae), 

39 
praefectus cohortis, 47 
praefectus fabrum, 39 
praefectus legionis, 101, 312 
Praefectus ripae, 47 
praefectus ripae Danuvii Tibissi, 47 
praepositus, 78, 199, 209, 309, 310, 311 
praesidia, 23 

 
 

uadriburgium, 20, 143, 309, 310, 311, 319, 356 
 

S 
 
signifer, 134, 178, 228 
stationes, 14, 55, 132, 197, 205, 215, 228 
statio, 55, 131, 132, 153, 199, 206, 228 
 

 
 
tribunus, 181, 199 
Turmae 
T(urmae), 69, 193 
 

 
 
veteran, 203, 215, 265 
veterani, 46, 51, 58, 213, 216, 235, 257, 258, 

262, 264, 299, 305 
veterani et cives consistentes, 257 
veterani et cives Romani Consistentes, 262 
Veteranii, 213, 255 
vexila iei, 209 
vexillarii Africae et Mauretaniae Caesarensis, 

61, 189 
vexillatio, 51, 191, 199, 287, 314 
Vexillatio Daciscarum 
Daci i scarum, 199 
vexillatio Daciscarum, 78 
Vexillatio Dacorum 
Vexillatio Dacorum, 200 
Vexillatio Dacorum Parthica 
Dacorum Parthica, 199 
vexillatio Dacorum Parthica, 78 
vexillatio Palm renorum, 184 
Vexillation Daciarum 
VE ILLATI  DACIARUM, 207 
vexilla ia, 210 
vexilla ie, 36, 51, 190 
vexilla ii, 28, 36, 40, 51, 59, 81, 86, 90, 95, 101, 

128, 171, 172, 173, 189, 190, 195, 208, 
301 

vexillum de argint, 78, 200 
vici militares, 46, 52, 79, 216, 217, 221, 246, 

257, 260, 266 
vicus militaris 
vicus militar, 178, 236, 256, 257, 272, 279 
 

 
 

 , 24 
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 AD S A  A  

A 
 
actor, 229, 230, 269 
aedilis, 63 
ager adsignatus, 226 
ager compascuus, 211, 222 
ager publicus, 44, 46, 211, 212, 213, 226, 255 
ager stipendiarius, 213 
Agri decumates, 306 
 

 
 
baridustae, 23  
 

 
 
cardo ma imus, 26 , 269 
centuriatio, 211, 23  
civitas, 211 
civitates, 211 
collegium centoariorum 
colegiu al centonarilor, 235 
collegium centonariorum 
colegiului centonarilor, 231 
collegium fabrum 
colegiul fabrilor, 230, 2 0 
collegium nautarum, 19  
collegium utricularium, 251 
colonia, 226, 2 3 
Colonia Augusta Dacica Sarmizegetusa, 68 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, 

1 1 
coloniae, 9 
Conductor Pascuui et Salinarum, 229, 231 
conductor Publicii Portorii, 250 
conductor publicii portorii Ill rici, 250 
conductor salinarum, 230, 232 
conductores, 63, 211, 22 , 228, 235, 244, 250, 

254 
conductores ferrariarum, 238 
 

D 
 
decumanus ma imus, 26 , 269 
decurio, 63, 215, 229, 265, 344 
decuriones, 230, 2 0, 299 
deductio, 1 1, 213 
dispensator vikarius, 239 
Duumvir 

IIvir, 4  
IIviral(i), 19  
IIviro, 4  
 

 
 
fabri, 212 
 

 
 
insulae, 26  
 

 
 
legatus Augusti pro praetore, 46, 5 , 0 
legati Augusti pro praetore, 50 
le  agraria, 222 
le  provinciae, 46 
 

 
 
maniates, 23  
Marcomannia, 3, 6, 110, 111 
municipia, 80, 205, 262, 266, 2 3 
municipium, 230, 269, 2 0, 2 1, 2 3, 2 4, 280 
 

 
 
ordo municipii, 101, 210, 269 
 

 
 
paralia, 223 
patronus, 4 , 212, 229, 231, 2 0 
pirustae, 23  
praeses, 58 
princeps loci, 232 
procurator Augusti, 58 
procuratores Aurariarum, 23  
publicum portorium Ill ricum, 249 
 

 
 

uaestoricius 
uaes- tor(icius), 281 
uartor vir 

IIII vir, 2 3 
vaestor, 63 
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S 
 
sardeates, 237 
Sarmatia, 73, 74, 76, 77, 110, 111, 112, 321 
scriptura censoria, 227 
servus vilicus, 231 
stationari, 227 
 

 
 
territorium, 80 

 
 
vilicus, 63, 233, 251 
villa rustica, 52, 214, 221, 228, 233, 236, 349 
villa suburbana, 219 
villae rusticae, 214, 218, 222, 223, 224, 245, 

255, 264, 265, 279 
vir consularis III (trium) Daciarum, 72 
vir praetorius, 58, 66 
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 AD S A  A  

A 
 
actor, 229, 230, 269 
aedilis, 63 
ager adsignatus, 226 
ager compascuus, 211, 222 
ager publicus, 44, 46, 211, 212, 213, 226, 255 
ager stipendiarius, 213 
Agri decumates, 306 
 

 
 
baridustae, 23  
 

 
 
cardo ma imus, 26 , 269 
centuriatio, 211, 23  
civitas, 211 
civitates, 211 
collegium centoariorum 
colegiu al centonarilor, 235 
collegium centonariorum 
colegiului centonarilor, 231 
collegium fabrum 
colegiul fabrilor, 230, 2 0 
collegium nautarum, 19  
collegium utricularium, 251 
colonia, 226, 2 3 
Colonia Augusta Dacica Sarmizegetusa, 68 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, 

1 1 
coloniae, 9 
Conductor Pascuui et Salinarum, 229, 231 
conductor Publicii Portorii, 250 
conductor publicii portorii Ill rici, 250 
conductor salinarum, 230, 232 
conductores, 63, 211, 22 , 228, 235, 244, 250, 

254 
conductores ferrariarum, 238 
 

D 
 
decumanus ma imus, 26 , 269 
decurio, 63, 215, 229, 265, 344 
decuriones, 230, 2 0, 299 
deductio, 1 1, 213 
dispensator vikarius, 239 
Duumvir 

IIvir, 4  
IIviral(i), 19  
IIviro, 4  
 

 
 
fabri, 212 
 

 
 
insulae, 26  
 

 
 
legatus Augusti pro praetore, 46, 5 , 0 
legati Augusti pro praetore, 50 
le  agraria, 222 
le  provinciae, 46 
 

 
 
maniates, 23  
Marcomannia, 3, 6, 110, 111 
municipia, 80, 205, 262, 266, 2 3 
municipium, 230, 269, 2 0, 2 1, 2 3, 2 4, 280 
 

 
 
ordo municipii, 101, 210, 269 
 

 
 
paralia, 223 
patronus, 4 , 212, 229, 231, 2 0 
pirustae, 23  
praeses, 58 
princeps loci, 232 
procurator Augusti, 58 
procuratores Aurariarum, 23  
publicum portorium Ill ricum, 249 
 

 
 

uaestoricius 
uaes- tor(icius), 281 
uartor vir 

IIII vir, 2 3 
vaestor, 63 
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S 
 
sardeates, 237 
Sarmatia, 73, 74, 76, 77, 110, 111, 112, 321 
scriptura censoria, 227 
servus vilicus, 231 
stationari, 227 
 

 
 
territorium, 80 

 
 
vilicus, 63, 233, 251 
villa rustica, 52, 214, 221, 228, 233, 236, 349 
villa suburbana, 219 
villae rusticae, 214, 218, 222, 223, 224, 245, 

255, 264, 265, 279 
vir consularis III (trium) Daciarum, 72 
vir praetorius, 58, 66 
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 A A G AS  

A 
 
Aesculap, 101, 209, 293, 342 
Amor, 294 
Apollo, 52, 58, 81, 83, 152, 190, 198, 204, 258, 

259, 261, 2 1, 283, 284, 285, 288, 289, 
290, 291, 342, 344 

Apollo Conservator, 52, 152, 204, 258, 259, 261, 
2 1, 283 

augustalis, 215, 265, 282 
 

 
 
Belus, 286, 291 
 

 
 
Cavalerii danubieni, 289 
Cultores Hercul(is), 231 
 

D 
 
Dea Dardanica, 289 
Deus Invictus, 231 
Di A uarum, 290 
Diana, 64 
Diana, 58, 290 
Diana Augusta, 181 
Diana Mellifica, 289 
Dii Mauri, 285, 289 
Dis Patriis, 291 
Dis Patris, 289 
Domnus et Domna, 289, 291 
 

 
 
flamen, 80, 229, 230, 269, 2 0 
Fontes Calidae, 290 
Fortuna, 209, 24 , 336 
 

G 
 
Gen(io) ord(ini) mun(icipii), 352 
Genio populi Romani et commerci, 290 
 

H 
 
Hercules, 12, 63, 64, 81, 89, 230, 232, 233, 264, 

2 9, 288, 289, 290 

Hercule, 58, 64, 230, 231, 264, 288 
Hercules Augustus, 232 
Hercules Sanctus, 89, 230 
Herculis Sacrum, 36 
H gia, 101, 209, 293, 342 
 

 
 
Iunona, 63, 289 
 

 
 
Juppiter, 289, 349 
I(ovi) O(ptimo) M(a imo), 200 
I.O.M., 18 , 290 
I.O.M. Aeternus, 229, 2 0 
IOM, 6 , 69, 82, 1 5, 181, 201, 258, 259, 262, 

269, 2 0, 285, 289 
IOM Aeternus, 2 0 
IOM Dolichenus, 181, 2 0 
IOM Hierapoliotanus, 258 
IOM. Dolichenus, 269, 285, 289 
IOM. Hierapolitanus, 289 
IOMD, 281, 284 
IOVI  CORTALIS, 352 
Iuppiter, 36, 262, 291, 353, 356 
Iuppiter Dolichenus, 291 
Iuppiter Hierapolitanus, 291 
Iuppiter Optimius Ma imus, 36 
Iuppiter Turmazgades, 291 
Juppiter Dolichenus, 291 
 

 
 
lar, 294 
Lares, 293 
Liber Pater, 68, 184, 28 , 289, 291, 354, 356, 

35  
 

 
 
Malagbel, 286, 291 
Manavat, 291 
Mars 
Mars Ultor , 49 
Mars Augustus, 6 , 88 
Marte, 81 
Mercurius, 290 
Minerva, 203, 289, 356 
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Minerva Augusta, 203 
Mithras, 229, 231, 334, 354, 355, 357 
 

N 
 
Nemesis 
Nemesis Augusta, 252 
Nimfele, 58 
 

S 
 
sacerdos, 12, 284, 344 
Silvanus, 28, 30, 80, 231, 286, 289, 290 
Sol Iarhibolus, 291 
Sol Invictus, 231, 270, 289 

 
 
Terra Daciae, 290 
Terra Mater, 290 
 

 
 
Venus, 232, 247, 248, 290, 294, 354, 356, 357 
Venus pudica, 354 
Venus Pudica, 248 
Victoria 
Victoria Victrix, 69, 169, 194 
Victoriei Augusta, 64, 188 
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 A A G AS  

A 
 
Aesculap, 101, 209, 293, 342 
Amor, 294 
Apollo, 52, 58, 81, 83, 152, 190, 198, 204, 258, 

259, 261, 2 1, 283, 284, 285, 288, 289, 
290, 291, 342, 344 

Apollo Conservator, 52, 152, 204, 258, 259, 261, 
2 1, 283 

augustalis, 215, 265, 282 
 

 
 
Belus, 286, 291 
 

 
 
Cavalerii danubieni, 289 
Cultores Hercul(is), 231 
 

D 
 
Dea Dardanica, 289 
Deus Invictus, 231 
Di A uarum, 290 
Diana, 64 
Diana, 58, 290 
Diana Augusta, 181 
Diana Mellifica, 289 
Dii Mauri, 285, 289 
Dis Patriis, 291 
Dis Patris, 289 
Domnus et Domna, 289, 291 
 

 
 
flamen, 80, 229, 230, 269, 2 0 
Fontes Calidae, 290 
Fortuna, 209, 24 , 336 
 

G 
 
Gen(io) ord(ini) mun(icipii), 352 
Genio populi Romani et commerci, 290 
 

H 
 
Hercules, 12, 63, 64, 81, 89, 230, 232, 233, 264, 

2 9, 288, 289, 290 

Hercule, 58, 64, 230, 231, 264, 288 
Hercules Augustus, 232 
Hercules Sanctus, 89, 230 
Herculis Sacrum, 36 
H gia, 101, 209, 293, 342 
 

 
 
Iunona, 63, 289 
 

 
 
Juppiter, 289, 349 
I(ovi) O(ptimo) M(a imo), 200 
I.O.M., 18 , 290 
I.O.M. Aeternus, 229, 2 0 
IOM, 6 , 69, 82, 1 5, 181, 201, 258, 259, 262, 

269, 2 0, 285, 289 
IOM Aeternus, 2 0 
IOM Dolichenus, 181, 2 0 
IOM Hierapoliotanus, 258 
IOM. Dolichenus, 269, 285, 289 
IOM. Hierapolitanus, 289 
IOMD, 281, 284 
IOVI  CORTALIS, 352 
Iuppiter, 36, 262, 291, 353, 356 
Iuppiter Dolichenus, 291 
Iuppiter Hierapolitanus, 291 
Iuppiter Optimius Ma imus, 36 
Iuppiter Turmazgades, 291 
Juppiter Dolichenus, 291 
 

 
 
lar, 294 
Lares, 293 
Liber Pater, 68, 184, 28 , 289, 291, 354, 356, 

35  
 

 
 
Malagbel, 286, 291 
Manavat, 291 
Mars 
Mars Ultor , 49 
Mars Augustus, 6 , 88 
Marte, 81 
Mercurius, 290 
Minerva, 203, 289, 356 
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Minerva Augusta, 203 
Mithras, 229, 231, 334, 354, 355, 357 
 

N 
 
Nemesis 
Nemesis Augusta, 252 
Nimfele, 58 
 

S 
 
sacerdos, 12, 284, 344 
Silvanus, 28, 30, 80, 231, 286, 289, 290 
Sol Iarhibolus, 291 
Sol Invictus, 231, 270, 289 

 
 
Terra Daciae, 290 
Terra Mater, 290 
 

 
 
Venus, 232, 247, 248, 290, 294, 354, 356, 357 
Venus pudica, 354 
Venus Pudica, 248 
Victoria 
Victoria Victrix, 69, 169, 194 
Victoriei Augusta, 64, 188 
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 D  G G A  

A 
 
Acidava, 18  
Acumincum, 326 
Ad Mediam, 58, 63, 0, 83, 85, 228, 230, 232, 

233, 250, 264, 26 , 2 8, 288, 289, 290 
Băile Herculane, 16, 46, 50, 58, 0, 81, 83, 85, 

89, 93, 101, 20 , 208, 209, 210, 218, 232, 
264, 2 8, 288, 290 

Ad Pannonios, 20, 51, 52, 131, 14 , 1 3, 1 , 
185, 191, 213, 216, 251, 256, 262, 26  

Ada Kale, 319 
Ada Kö , 321 
Africa, 36, 8, 188 
Agnaviae, 2 0 
Aizis, 33, 40, 131, 142 
Aizisis, 128, 129, 131, 26  
Alburnus Maior, 51, 6 , 68, 192, 219, 23 , 240 
Ampelum, 9, 81, 83, 228, 23 , 2 0, 290 
Antiochia, 66, 330 
Antiohia, 253 
Apulum, 39, 46, 51, 68, 0, 9, 83, 84, 85, 8 , 

89, 90, 93, 9 , 101, 102, 132, 155, 1 2, 
18 , 192, 193, 195, 19 , 200, 202, 204, 
210, 212, 223, 228, 229, 230, 231, 235, 
238, 253, 269, 2 0, 2 6, 294, 299, 306 

Apus flumen, 12, 26  
A uae (Cioroiul Nou), 90, 338 
A uae (Prahovo), 90 
A uae Prahovo, 13 
A uileia, 8 , 88, 251, 330 
A uincum, 39, 4, 188, 301, 323, 35  
Arad-Ceala, 361 
Aradul Nou, 46, 50, 55, 15 , 169, 1 1 
Arcidava, 15, 16, 18, 46, 55, 129, 131, 132, 134, 

138, 152, 1 1, 1 6, 1 , 182, 184, 185, 
191, 198, 24 , 262, 264, 26  

Asia Mică, 36, 82 
 

 
 
Banatska Palanka, 39, 46, 50, 51, 53, 56, 104, 

105, 116, 123, 124, 131, 132, 133, 138, 
143, 153, 161, 1 1, 1 3, 1 5, 1 , 186, 
190, 195, 264, 2 4, 2 6, 2 , 309, 328, 
330, 332 

barbaricum, 24, 2 , 36, 38, 40, 62, 65, 1, 2, 
3, 6, 91, 110, 111, 113, 115, 118, 124, 

12 , 132, 139, 165, 193, 195, 19 , 201, 

206, 20 , 223, 224, 225, 233, 254, 280, 
296, 298, 299, 303, 322, 323, 325, 329, 
330, 332, 360, 362 

Bela Crkva, 16, 56, 69, 104, 116, 125, 193, 362 
Berzobis, 15, 1 , 18, 33, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 

55, 56, 80, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 
142, 154, 161, 166, 1 1, 182, 184, 191, 
198, 215, 21 , 220, 264, 265, 266, 2 1, 
2 8 

Berzovia, 1 , 18, 22, 131, 133, 140, 238, 243, 
244 

Bith nia, 43, 86, 205, 252, 253 
Bocşa, 1 , 46, 50, 51, 80, 93, 132, 1 1, 208, 

236, 23 , 238, 239, 241, 264, 2 1 
Bocşa Română, 46, 93, 132, 1 1, 208, 23 , 264 
Boljetin, 29, 31, 9, 296, 29 , 308, 311, 314 
Boljetin-Ravna, 9 
Bolvaşniţa, 143, 20 , 215, 245, 265, 2 1, 2 5, 

2 , 312 
Bononia, 323 
Borlova, 245 
Boutae, 33 
Bovianum, 22 , 228 
Bozovici, 91, 206, 20 , 236 
Brebu, 22, 55, 80, 214, 265, 2 1, 2 9 
Breţcu, 18  
Brigetio, 84, 8 , 114, 325, 32  
Britannia, 43, 65, 98, 114, 161, 162, 1 5, 209 
Brundisium, 43 
Bucium, 6 , 192 
Bulci, 55, 131, 132, 156, 158, 1 1, 191, 195, 19  
Bumbeşti, 81, 84, 90, 91, 95, 136, 1 3, 190 
Buridava, 295, 29  
 

 
 
Caput Bubali, 142, 26  
Caransebeş, 16, 20, 22, 58, 80, 149, 214, 21 , 

230, 252, 255, 259, 261, 265, 2 1, 2 9, 
282, 283, 31 , 353 

Carpia, 321 
Castellum Onagrinum, 323 
Căşeiu, 54, 82, 83 
Cenad, 55, 116, 132, 15 , 169, 1 2, 191, 195, 

196, 19 , 199 
Centum Putea, 129, 131, 132, 139, 1 1, 238, 26  
Surducu Mare, 20, 46, 51, 55, 139, 1 1, 238 
Ciclova Română, 80, 239, 241, 2 1 
Cladova, 41, 55, 132, 15 , 1 2, 195 
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Schela Cladovei, 128 
Colonia Ulpia Traiana, 45, 58, 66, 171, 255 
Constantinopolis, 324, 328 
Contra Margum, 309, 319 
Cornu el, 41, 46, 128, 131, 142 
Criciova, 22, 58, 80, 131, 214, 216, 217, 238, 

244, 245, 263, 265, 266, 269, 271, 279, 
299 

Cuppae, 79, 308, 311, 319 
Cuvin, 46, 56, 104, 122, 123, 124, 132, 161, 165, 

169, 205, 309 
C icus, 330 
 

D 
 
Dacia, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 32, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 106, 109, 110, 111, 112, 
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315, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 
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185, 191, 213, 216, 251, 256, 262, 26  

Ada Kale, 319 
Ada Kö , 321 
Africa, 36, 8, 188 
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Aizisis, 128, 129, 131, 26  
Alburnus Maior, 51, 6 , 68, 192, 219, 23 , 240 
Ampelum, 9, 81, 83, 228, 23 , 2 0, 290 
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2 8 

Berzovia, 1 , 18, 22, 131, 133, 140, 238, 243, 
244 

Bith nia, 43, 86, 205, 252, 253 
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Boutae, 33 
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Ciclova Română, 80, 239, 241, 2 1 
Cladova, 41, 55, 132, 15 , 1 2, 195 
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169, 205, 309 
C icus, 330 
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50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
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Dognecea, 132, 236, 238, 241, 264, 2 1 
Domneşti, 225, 229, 231, 238 
Drecon, 12 
Drobeta, 12, 21, 31, 34, 42, 46, 48, 51, 54, 58, 

60, 61, 9, 80, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 95, 
128, 132, 143, 144, 164, 1 3, 1 5, 1 6, 
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Dupljaja, 133 
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Eftimie Murgu, 46, 50, 1 1, 23 , 238 
Emesa, 253 
 

 
 
Fizeş, 243, 244 
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Gaj, 56, 104, 106, 109, 124, 330 
Galatia, 252 

Gallia, 59, 66, 8, 98, 99, 199, 209, 224, 233, 
235, 244, 251, 301, 303 

Gătaia, 116, 243, 244, 2 1 
Gherla, 51, 68, 1 4, 193, 305 
Gornea, 20, 55, 61, 9, 92, 105, 132, 153, 1 3, 

190, 195, 199, 205, 216, 21 , 218, 263, 
266, 2 , 30 , 310, 319, 328, 331, 341, 
343, 353, 356, 35 , 358 
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Grebenac, 131, 134 
Greoni, 21 , 263, 330 
Gropşani, 213 
 

H 
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Heracleea, 253, 330 
Hinova, 119, 30 , 319, 353, 354 
Hispania, 59, 235, 252 
 

 
 
Ilişua, 83, 84, 85, 86, 9 , 100, 1 9, 180, 211, 

225, 231, 305 
Ill ricum, 24, 2 , 98, 100, 249, 250, 304, 320 
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Italia, 28, 29, 59, 82, 92, 94, 22 , 228, 235, 252 
Italiei, 96, 98, 99, 235, 314, 31  
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Lederata, 13, 14, 18, 32, 36, 40, 41, 42, 49, 55, 
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Leptis Magna, 8 
Locusteni, 213 
Lozenetz, 349, 350, 351 
Lugio, 38 
L chnidus, 301 
L cia-Pamph lia, 2 
 

 
 
Macedonia, 24, 2  
Macedoniei, 24 
Marcianopolis, 253, 325 
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233, 250, 254, 304 

Moesiei Inferior, 40, 45, 60, 78, 88, 92, 199, 
225, 233, 249 

Moesia Prima, 311, 328 
Moesia Secunda, 344 
Moesia Superior, 12, 13, 18, 37, 39, 40, 41, 45, 

48, 50, 51, 55, 56, 60, 62, 70, 81, 82, 88, 
90, 92, 98, 102, 104, 127, 132, 154, 155, 
168, 170, 173, 174, 178, 180, 182, 185, 
186, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 199, 
204, 205, 206, 209, 210, 239, 250, 253, 
254, 274, 277, 292, 296, 302, 304, 320, 
321, 353 
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76, 77, 93, 105, 111, 112, 133, 142, 174, 
180, 182, 186, 187, 192, 194, 204, 206, 
299 

Mogontiacum, 39, 86 
Moldova Nou , 22, 51, 62, 79, 80, 81, 105, 132, 

154, 173, 190, 191, 195, 205, 217, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 245, 251, 266, 
319, 329, 331, 361 
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Naissus, 27, 31, 302, 325 
Napoca, 16, 20, 58, 91, 214, 221, 285 
Nicaea, 86, 253 
Nicopolis ad Istrum, 41 
Novae ( e ava), 29, 79, 136, 306, 308 
Novae, 13, 285, 319 
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175, 178, 179, 180, 181, 186, 188 
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Pannonia Superior, 71, 72, 156, 172, 179, 182 
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197, 358 
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 448

215, 216, 21 , 228, 232, 239, 24 , 248, 
249, 250, 251, 254, 262, 263, 264, 265, 
266, 26 , 268, 269, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 
2 4, 2 6, 2 , 299, 30 , 308, 309, 311, 
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