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1. Numele sitului: Potaissa, castrul legiunii V Macedonica (Castrul roman de la Turda 

[Potaissa]) 

2. Cod RAN/Cod LMI: 55268.01.01  / CJ-I-s-A-07210 

3. Nr. Autorizaţie cercetare arheologică: 47/20.04.2018 

4. Localizare administrativă: Turda, jud. Cluj 

5. Cauza cercetării: completarea planului sitului arheologic «Castrul legiunii V 
Macedonica» în vederea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare și introducerea 
în circuitul turistic a Castrului Legiunii V  Macedonica, Potaissa-Turda” finanțat prin: 
„Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 5 

6. Investitor: Municipiul Turda 

7. Data începerii cercetării: 1 octombrie 2018 

8. Nr. Contract: 17795/07.09.2018 

9. Valoare contract: 287385 lei 

10. Data încheierii cercetării: 28 noimebrie 2018 

11. Responsabil: Conf. dr.  Sorin Nemeti 

12. Instituţia organizatoare a cercetării: Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 

13. Descriere tehnică: Cercetări arheologice non-invazive în perimetrul castrului în 
vederea delimitării celorlalte complexe arheologice necercetate și a relației acestora cu 
intervențiile propuse prin proiect. Cercetările non-invazive au constat în scanarea 
subsolului cu sistem GPR (Ground Penetrating Radar) şi evaluarea magnetometrică şi 
de electrorezistivitate. Prelucrarea datelor s-a făcut în software-uri specifice, rezultând 
de aici o serie de planuri utilizabile în cadrul proiectului. Aceste sarcini au 
efectuate de un colectiv de specialiști din cadrul unui centru de cercetare al 
Universității, Centrul de Studii Romane, care dispune de echipamentele 
necesare și de specialiști calificați în cercetări non-invazive. Suprafața 
identificată în perimetrul castrului liberă de construcții (bazine de apă, 
case), ruine conservate, șanțuri și movile de pământ rezultate din  
cercetările arheologice anterioare este de 8,5 ha.   

14. Suprafaţa afectată de proiect: 23 ha 

15. Suprafaţa supravegheată: 8.5 ha 

16. Rezultate: Planul cunoscut din cercetările arheologice anterioare a fost completat prin 
înregistrarea urmelor incintei (prin profilele de electrorezistivitate) și prin apariția mai 
multor edificii necunoscute anterior (în zonele care nu au fost cercetate arheologic 
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până în prezent). Clădiri cu funcționalitate necunoscută au fost identificate în 
praetentura sinistra, în latus praetorii sinistrum, în retentura dextra, în timp ce în 
retentura sinistra și dextra au fost identificate cinci complexe de centuriae (dintre care 
unul singur era identificat ca atare până acum). De asemenea, în retentura dextra, s-a 
identificat o mare construcție cu un plan aparte, care poate fi interpretată drept un 
praetorium sau valetudinarium 

17. Instituţia unde se depune Raportul de supraveghere: Municipiul Turda, 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. 

18. Nr. aviz cu condiţia supravegherii arheologice/Instituţia emitentă:- 

 

 

Confirm exactitatea informaţiilor de mai sus. Orice 

informaţie falsă este sancţionabilă conform legilor 

penale în vigoare. 

 

 

Data completării 28.11.2018    Semnătură arheolog 

        Conf. dr. Sorin Nemeti 
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FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC 
 

1. Denumirea sitului arheologic: Potaissa, castrul legiunii V Macedonica (Castrul roman 
de la Turda [Potaissa]) 

 
2. Denumirea sectorului arheologic: Nu este cazul. 

 
3. Codul RAN al sitului arheologic: 55268.01.01 

 
4. Judeţ: Cluj 

 
5. Localitatea (oraş / sat, etc.): Turda 

 

6. Comuna: - 
 

7. Punct: castrul legiunii V Macedonica, Dealul Cetății 
 

8. Adresa: str. Castrului roman, str. Cetatea romană. 
 

9. Reper: Dealul Viilor – Dealul Cetății 
 

10. Altitudine: 375 m 
 

11. Repere geografice:  
 

12. Repere hidrografice: râul Arieș, valea Sândului 
 

13. Data primei cercetări a sitului: 1971 
 

14. Perioada de desfăşurare: 1 octombrie – 28 noiembrie 2018 
 

15. Încadrare cronologică: 170-271 p. Chr. ; sec. V-VI p. Chr.; sec. XI-XII p. Chr. 
 

16. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific: Conf. dr. Sorin Nemeti, responsabil – 
arheolog expert  

 
17. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare:  

  
Centrul de Studii Romane, UBB: 
Dr. Felix Marcu - arheolog expert 

 Dr. George Cupcea - arheolog expert 
 Drd. Ioniță Petiș- arheolog specialist 
 Drd. Bajusz Matyas - arheolog specialist 

 
18. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice:  
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Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de 
Studii Clasice, Centrul de Studii Romane. 

 
19. Instituţii partenere în cadrul proiectului de supraveghere arheologică:  

 Muzeul de Istorie Turda. 
 
20. Beneficiarul supravegherii arheologice:  
    Municipiul Turda 
 
21. Finanţatorul supravegherii arheologice:  
 Municipiul Turda 
 
22. Obiectivul supravegherii arheologice: completarea planului sitului arheologic 
«Castrul legiunii V Macedonica» în vederea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare și 
introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V  Macedonica, Potaissa-Turda” finanțat 
prin Programul Operational Regional 2014-2020. 
 

23. Scurtă descriere a supravegherii arheologice:  
 
Cercetări arheologice non-invazive în perimetrul castrului în vederea delimitării celorlalte 
complexe arheologice necercetate și a relației acestora cu intervențiile propuse prin proiect. 
Cercetările non-invazive au constat în scanarea subsolului cu sistem GPR (Ground Penetrating 
Radar) şi evaluarea magnetometrică şi de electrorezistivitate. Prelucrarea datelor s-a făcut în 
software-uri specifice, rezultând de aici o serie de planuri utilizabile în cadrul proiectului. 
Aceste sarcini au efectuate de un colectiv de specialiști din cadrul unui centru de cercetare al 
Universității, Centrul de Studii Romane, care dispune de echipamentele necesare și de 
specialiști calificați în cercetări non-invazive. Suprafața identificată în perimetrul castrului 
liberă de construcții (bazine de apă, case), ruine conservate, șanțuri și movile de pământ 
rezultate din  cercetările arheologice anterioare este de 8,5 ha.   
 

24. Tipul cercetării: 
   Diagnostic arheologic non-intruziv. 
 
    25. Referinţe bibliografice:  
 
M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la 
Potaissa (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987) 
M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic (Muzeul de istorie Turda, 1994)  
M. Bărbulescu, Das Legionslager von Potaissa (Turda). Castrul legionar de la Potaissa 
(Turda). (Führer zu den archäologischen Denkmälern aus Dacia Porolissensis, 7), Zalău, 1997 
Cornelia Bărbulescu, Arhitectura militară şi tehnica de construcţie la romani. Castrul de la 
Potaissa, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004. 
M. Bărbulescu, Mormântul princiar germanic de la Turda / Das germanische Fürstengrab von 
Turda, Cluj-Napoca, 2008. 
Mariana Pâslaru, The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town, 
Cluj-Napoca, 2009. 
M.Bărbulescu – Cornelia Bărbulescu, Poarta principală a basilicii castrului de la 
Potaissa, în Studia Historica et    Archaeologica in honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara, 
2004, p. 27-33. 
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M.Bărbulescu – Mariana Pîslaru, Numismatică şi arheologie. Etape constructive şi demolarea 
castrului de la Potaissa în lumina descoperirilor monetare, în Identităţi culturale locale şi 
regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică. In memoriam 
Alexandri V. Matei (ed. H. Pop, I. Bejinariu, S. Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan), Ed. Mega 
– Ed. Porolissum, Cluj-Napoca, 2010 (2012), p. 443 – 453 
M.Bărbulescu, Castrul roman de la Turda în Evul Mediu și în epoca modernă, în Istoria ca 
datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (coord. I. 
Bolovan, O. Ghitta), Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 
331-342. 
 
 
 
Data                                                                        Semnătură arheolog 
28 noiembrie 2018       Conf. dr. Sorin Nemeti 
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RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC 

 

 

Introducere. Cercetarea arheologică a castrului de la Potaissa 

 
 1. În 1958 s-a efectuat de către I.H.Crișan (Institutul de Istorie și Arheologie al 
Academiei din Cluj) un sondaj arheologic, în colțul de sud-est al castrului, în vederea 
amplasării unei case. În următorii 50 de ani au apărut casele care formează străzile Castrului 
Roman, Cetatea Romană, case care sunt așezate pe incinta de nord și est a castrului, ori în 
fostul șanț al castrului pe respectivele laturi. 
 În 1971, prilejuite de descoperirile făcute cu ocazia excavărilor pentru construirea 
rezervoarelor de apă ale orașului, au început săpăturile arheologice sistematice, care au 
continuat de atunci anual, neîntrerupt. Responsabilul acestor cercetări a fost, în 1971-1972 
Constantin Daicoviciu, iar din 1973-2014 a fost Mihai Bărbulescu.  

Fondurile necesare acestor săpături au venit de la Academia Română, Ministerul 
Culturii și Cultelor, Universitatea Babeș-Bolyai. Fondurile pentru lucrările de conservare a 
vestigiilor descoperite și înlăturarea pământului rezultat din săpături au venit de la instituțiile 
menționate, cu contribuții din partea Consiliului Județean Cluj și a Primăriei și Consiliului 
Local Turda, prin Muzeul de Istorie Turda. 
 
 2.  Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că avem a face cu un castru 
legionar tipic pentru cele construite în epoca împăratului Marcus Aurelius. S-au respectat 
regulile de amplasare în teren, castrul ocupând un platou întins și, practic, orizontal (panta 
maximă 2 %), având o poziție dominantă față de teritoriul din jur (cota 375 m), cu cca 40 m 
deasupra așezării antice civile, cu o bună vizibilitate în jur (se putea ușor supraveghea drumul 
spre Napoca până la Aiton și drumul spre Apulum până în lunca Mureșului). Terenul este ferit 
de torente și inundații, dar nu lipsit de apă potabilă (prin săparea de puțuri). 
 Castrul este orientat cu laturile lungi aproximativ pe nord și sud. Laturile lungi ale 
castrului măsoară cca 573 m, iar laturile scurte 408 m. Cu suprafața de 23, 37 ha castrul de la 
Potaissa se înscrie în dimensiunile obișnuite castrelor de legiune. Este mai mare decât castrele 
legionare de la Haltern, Novae, Noviomagus, Lauriacum, aproximativ egal cu cele de la 
Chester și Albing, mai mic decât cele de la Lambesis, Novaesium, Bonna și, bineînțeles, 
Vetera. 
 Deoarece terenul permitea, arhitecții și tehnicienii militari romani au realizat o 
construcție exemplară, după toate normele epocii. După 45 de ani de cercetări, constatăm 
astăzi precizia cu care proiectul a fost pus în operă. S-a folosit cu acribie pes monetalis ca 
unitate de lungime (0, 2957 m) și iugerum ca unitate de suprafață. Dimensiuni care revin (de 
pildă lungimi ale unor spații de 29,5 m, adică 100 de picioare romane) atestă proiectul antic. 
În foarte rare cazuri am constatat erori de execuție, care însă au fost corectate. Mai mult, după 
cercetarea clădirii comandamentului, s-a observat că dreptunghiurile descrise de incinta 
castrului și de clădirea comandamentului sunt de temă √2, respectiv √3, adică avem în ele 
începutul seriei dreptunghiurilor dinamice ale lui Hambidge. Secțiunea de aur a fost aplicată 
cu rigurozitate, de pildă la stabilirea locului gromei pe axa lungă a castrului, respectiv a 
porților principales pe laturile lungi ale castrului. Trasee regulatoare se observă la toate 
edificiile importante cercetate. 

Ca materiale de construcție și tehnici s-au folosit: 
a) piatra de carieră (roci calcaroase și conglomerate, foarte rar alabastru, de la 

Sândulești, Cheia și, rar, Podeni), spartă,  pentru zidurile realizate în tehnica opus incertum, 
ori fasonată pentru zidurile realizate în tehnica opus quadratum 

b) piatra de râu, la fundații și substrucții de podele 
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c) marna argiloasă, la substrucțiile drumurilor 
d) lemnul, la podele și șarpante 
e) mortarul impermeabil (opus signinum), la terme și alte spații încălzite cu hipocaust 
f) materiale de construcție din ceramică, produse în cărămidăriile legiunii: cărămizi de 

diferite dimensiuni și forme (pentru ziduri în tehnica opus latericium ori opus mixtum, ziduri 
de hipocaust, pile de hipocaust, pardoseli), țigle, olane, conducte pentru apă, tuburi pentru 
conducerea aerului cald la terme, tuburi pentru cofrajele pierdute la bolțile din „beton“ la 
terme. 

Cantitatea folosită de piatră, de material tegular etc. este impresionantă. Numai pentru 
incintă a fost nevoie de 20.000 mc de piatră.  

3.  Cercetările din cele 45 de campanii au vizat: 
a. cunoașterea elementelor de fortificație, prin sondarea zidului de incintă,  a valului pe care 
se sprijină zidul, a șanțului. Incinta era groasă, la nivelul fundației, de 2 m. Un singur șanț 
înconjura castrul, săpat în formă de ic, lat de 12 m și adânc de 3 m. 
b. cunoașterea drumurilor din castru, prin sondaje la via praetoria¸via principalis, drumuri 
secundare; observarea racordării castrului la sistemul rutier din provincia, mai ales prin 
drumurile care ieșeau din castru prin porta principalis dextra  și prin porta decumana 
c. unul din canalele deversoare, suprins lângă colțul nord-estic al castrului 
d. cercetarea porții de pe latura de vest (porta decumana), cu deschiderea de 12,5 m, împărțită 
printr-un zid median în două culoare, flancată de două turnuri cu plan patrulater. 
e. cercetarea unui turn de curtină, cu plan patrulater, pe latura vestică a incintei 
f. cercetarea turnului din colțul nord-vestic al castrului, cu plan cvasitrapezoidal, cu exteriorul 
semicircular 
g. cercetarea parțială a cazărmii cohortei I miliaria, din latus praetorium dextrum; cercetarea 
parțială a unor cazărmi de cohortes quingenariae din latus praetorium sinistrum, praetentura 
dextra și din retentura dextra și sinistra 
h. cercetarea parțială a unui complex de grânare (horrea) situate în latus praetorium sinistrum 
i. cercetarea integrală a clădirii comandamentului (Principia), aflată în zona centrală a 
castrului, dincolo de intersecția drumurilor principale 
j. cercetarea integrală a termelor, situate în pretentura dextra. 
k. cercetarea curții clădirii comandamentului. 
l. cercetarea parțială a unor cazărmi de cohortes quingenariae aflate în praetentura sinistra. 

4.  Au fost acoperite cu pământ cazărmile și complexul de grânare. Au fost executate 
lucrări de conservare (mici completări ale zidurilor, șapă protectoare, rostuire) și sunt, prin 
urmare, vizitabile,  clădirea comandamentului (Principia), termele,  porta decumana, 
bastionul de colț și bastionul de curtină. Este vizibil și canalul deversor, acoperit cu o 
construcție protectoare din plăci de beton. Primele lucrări de conservare au fost executate de 
noi (la bastionul din colțul nord-vestic al castrului) în 1976, când puține ruine antice erau 
conservate în România. Acea conservare a rezistat până astăzi. În ultimele campanii anuale de 
săpături arheologice, am ajuns la zi cu conservarea primară a ruinelor care rămân vizibile.  

5. Edificiul comandamentului (Principia) are formă dreptunghiulară (124,60 m x 72 
m), ocupând o suprafață de 0,89 ha, ceea ce înseamnă 3,8 % din suprafața castrului, procentaj 
comparabil cu cel ocupat de clădirile de comandament de la Noviomagus și Lambaesis. Ca 
suprafață, clădirea comandamentului de la Potaissa este întrecută numai de principia de la 
Vetera (1,13 ha).  

În jurul unei curţi cu portice, se dispun încăperi pe trei laturi; în locul celei de-a patra, 
se află o mare sală acoperită (basilica), din care se trece în ultimul şir de încăperi, cu 
sanctuarul castrului (aedes Principiorum) la mijloc. Curtea mare a edificiului măsoară 41,50 x 
73 m (fără portic). Porticele erau susţinute cu coloane toscane, înalte de cca. 2,6 m. Ţinând 
seama de înălţimea stilobatului se poate aprecia înălţimea porticului la streaşină de cca 3,60 
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m. În colţul sud-estic al curţii s-a descoperit un canal de cărămidă, care evacua probabil apele 
pluviale din curte. În curte, o substrucţie dreptunghiulară (4,60 x 3 m) susţinea un mare altar 
sau o statuie. De altfel, în curte s-au găsit fragmente de statui din bronz aurit, de mari 
dimensiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru intrarea în Principia, în mijlocul laturii de răsărit s-a lăsat o deschidere de 17, 

80 m (60 pedes). Acest spaţiu se închidea la frontul porticului estic din curte printr-un „arc de 
triumf” cu trei deschideri, similar ca dimensiuni cu cele trei porţi ale gromei din Lambaesis. 

Edificiul are fundaţia construită în tehnica opus incertum, iar elevația este din mari 
blocuri de piatră fasonată. Zidurile dintre încăperi sunt construite în aceeași tehnică opus 
incertum, dar nu lipsesc nici zidurile din cărămidă. Acoperișul era din țigle, iar nivelul de 
călcare din încăperile neîncălzite îl consituia o podea de scânduri. 

În latura de răsărit, flancând intrarea, s-au descoperit două abside simetrice. Ele sunt 
probabil fundațiile unor nișe boltite care se deschideau spre spațiul intrării. În centrul lor se 
mai păstrează niște baze, poate de la statui. Cele două aripi ale laturii de răsărit au avut inițial 
un plan simetric. Fiecare era alcătuită din două încăperi mari și una mică spre spațiul intrării. 
Nici una din cele șase camere nu era încălzită și nu cunoaștem destinația lor. La un moment 
dat s-a renunțat la cele două abside, respectiv nișe: peste fundația lor s-a amenajat un pavaj de 
cărămidă. S-au produs și alte modificări. Cele două camere mari din aripa sudică au fost 
divizate în câte două încăperi mai mici și s-a introdus în toate patru încălzirea cu hipocaust. 
Aceste modificări de planimetrie și amenajări datează sigur din sec. III, poate spre mijlocul 
acestui veac. În camera din extremitatea sudică a laturii de răsărit s-a descoperit o fântână, cu 
diametrul de 1,2 m. În aripa sudică s-a demantelat zidul dintre cele două încăperi și s-a 
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amenajat o mare sală (20,3 x 9,5 m), cu tavanul sprijinit pe patru stâlpi. Această sală a servit 
drept depozit de amfore. 

Laturile de nord și sud ale clădirii, care flanchează curtea sunt împărțite în câte 14 
camere. Încăperile nu comunicau între ele; în fiecare se intra din portic. Lumina pătrundea 
prin ferestre situate, probabil, deasupra acorperișului porticului. S-au găsit mai multe 
fragmente de sticlă de geamuri. În ambele laturi era câte o singură cameră încălzită cu 
hipocaust, cea vestică, lipită de basilica. Acestea sunt cele mai mari camere (7,5 x 10 m). 
Celelalte încăperi au dimensiunile de 7 x 4,5 m. Cele două camere încălzite, ca și camerele 
încălzite în a doua perioadă de funcționare din latura estică, serveau drept birouri ori scholae. 
Restul camerelor din laturile lungi, neîncălzite, erau depozitul de echipament și armament al 
castrului (armamentaria). Această identificare se bazează nu doar pe materialele arheologice 
găsite acolo, ci și pe descoperirea unui altar închinat Geniului protector al depozitului de 
armament (Genius armamentarii) de subofițerul responsabil al depozitului de armament 
(custos armorum). Unele încăperi aveau probabil și alte destinații.  

Spre vest se află basilica, lată de 16,60 m și lungă cât lățimea principiei. Nu este 
împărțită în nave. Se intra din curte, prin (probabil) cinci porți. S-au descoperit mai multe 
blocuri ornamentate de la arcele acestor porți. Se intra în basilica și din porticele lungi. În 
basilica s-au descoperit urmele unor monumente cu inscripții în onoarea împăraților din 
dinastia Severilor și fragmente de statui din bronz aurit. La extremitățile de nord și sud ale 
basilicii erau două construcții patrulatere, simetrice (tribunalia ?), care susțineau podiumuri 
(suggestus). 

Latura care închide spre vest întregul edificiu cuprinde, în centru, sanctuarul castrului 
(Aedes Principiorum). Este o cameră cu plan pătrat (11,80 x 11,60 m) în care se înscrie absida 
cu o rază de 6 m. La subsolul sanctuarului se află camera tezaurului (aerarium), cu o 
suprafață de apr. 60 mp. De o parte și alta a sanctuarului se află câte trei camere și un coridor. 
O dispunere similară a camerelor și coridoarelor se află în castrele legionare de la Vindonissa 
și Lambaesis. Coridoarele, care sunt în dreptul porticelor lungi și a intrărilor pe sub acele 
portice în basilica, permit accesul lesnicios în spatele edificiului, în zona depozitării lemnelor 
pentru încălzire. Cu excepția sanctuarului și a coridoarelor, cele șase camere sunt încălzite cu 
sistemul de hipocaust, având fiecare cuptor propriu. În aceste spații funcționau cele mai 
importante birouri ale legiunii. 

6. Termele ocupă o suprafață de peste 2000 mp în praetentura dextra. Edificiul 
măsoară 66 m pe axa nord-sud, fără accesul dinspre via praetoria şi 37 m lărgimea maximă. 
La câţiva metri spre est de terme se găseşte o construcţie parţial cercetată, care seamănă cu un 
edificiu termal, dar a cărei destinaţie este necunoacută. Această construcţie se sprijină pe 
palestra, un mare edificiu rectangular de 1800 mp. 

Accesul în terme se făcea dinspre via praetoria, printr-un drum lat de 4 m, mărginit de 
câteva construcții prost conservate. Spre terme, patru pilaștri marcau intrarea. 

Considerând ansamblul termelor, se constată că edificiul are un plan non-simetric, 
adică, de o parte și de alta a axului longitudinal nu se regăsesc aceleași amenajări. Trebuie 
recunoscut mai degrabă un itinerariu decât o disciplină geometrică, itinerariu constând din 
accesul dintr-o sală în alta, în ordinea apodyterium – frigidarium – tepidarium – caldarium și 
revenirea la apodyterium. 

Pentru un secol de folosire se disting la terme trei faze principale, fără să putem data 
transformările. 

În prima fază a utilizării se intra printr-un mare vestibul (23 x 9 m). În această 
dimensiune de 9 m, adică 30 pedes, trebuie să vedem modulul aplicat în construcție, căci se 
repetă și în alte săli.  Vestibulul era pavat cu cărămizi mari. 
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La intrare, față în față, se găsea apodyterium la dreapta și latrinele la stânga. Prin 

mijlocul latrinelor rectangulare (9 x 6 m) trecea un canal de cărămidă. Apodyterium era o 
cameră pătrată (9 x 9 m). Vestiarul era încălzit prin două coridoare.  

Pe partea dreaptă urma o serie de săli: două de același plan și aceeași suprafață (9 x 9 
m), care trebuie interpretate ca tepidaria. În spate, o sală pentru baia fierbinte, caldarium, era 
mai mare (9 x 12 m). În cele trei săli se trecea din una în alta. Bazinul caldariumului era 
montat spre sud, într-o exedră cu diametrul de 5 m, lângă cuptor, pentru ca să primească multă 
căldură. 

Încălzirea era asigurată printr-un sistem de cuptoare și prin hipocaust. Praefurnia erau 
instalate la fațadele laterale, eventual într-o galerie deschisă spre exterior pentru facilitarea 
aprovizionării cu lemne. Hipocaustul este prezent peste tot: aerul cald circula printre pilele 
construite din cărămizi pătrate, interaxul pilelor fiind de apr. 60 cm. În felul acesta, pe patru 
pile se putea așeza o cărămidă pătrată de două picioare care suporta solul de mortar, un sol 
suspendat – suspensura. Încălzirea celor două tepidaria se făcea prin cuptoare situate spre 
vest, în timp ce la caldarium căldura venea de la două cuptoare, amplasate spre vest și sud. O 
anumită reglare a temperaturii se obținea prin deschiderile aflate în subsolul încăperilor, între 
tepidaria și caldarium. S-au descoperit, de asemenea tegulae mammatae și tubuli cu secțiune 
rectangulară. Lipite de zid, aceste tuburi din ceramică erau fixate cu un strat de mortar și 
ancorate cu crampoane metalice în forma literei T. 

Partea stângă era rezervată frigidarium-ului. Din caldarium se revenea în al doilea 
tepidarium pentru a intra în frigidarium. Exista un bazin rectangular, iar un al doilea 
bazin,semicircular, cu diametrul de 6,5 m, cu apă rece, era orientat spre est. Această dispoziție 
a frigidariumului permitea celor curajoși sau mai sportivi să evite toate sălile încălzite și să 
acceadă direct la apa rece. 
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În a doua etapă a fost adăugată la intrare o mare sală (basilica) de 29 x 10,5 m. De 
acolo se pătrundea în vestibul, perpendicular pe basilica. Apodyterium-ul nu mai este încălzit. 
În colțul sud-estic al sălii centrale s-a amenajat un mic bazin rectangular pentru spălarea 
picioarelor.  

Esența transformărilor din a doua etapă constă în mărirea spațiilor pentru baia fierbinte 
(caldaria). Bazinul semicircular al primei instalații de caldarium a dispărut, pentru a face loc 
la două mici încăperi rectangulare, cu destinație necunoscută. S-a păstrat praefurnium-ul de la 
vest de fostul caldarium și s-a mărit spațiul cald în fostul frigidarium. Un nou prefurniu a fost 
deschis spre sud, încălzind două caldaria și, parțial, un tepidarium. Vechiul bazin 
semicircular pentru apă rece a devenit acum bazin pentru apă caldă, după ce, în spat ele 
bazinului s-a amenajat un cuptor. Blocuri uriașe de piatră, găsite in situ susțineau marele 
cazan metalic de unde apa cladă era vărsată în bazin. 

În această etapă s-a adăugat un tepidarium, iar pentru partea rece a termelor s-au 
construit două bazine, unul rectangular (7,5 x 4 m), celălalt semicircular, cu diametrul de 6 m. 

În a treia etapă, frigidarium s-a mărit, prin transformarea unui tepidarium în bazin 
pentru apă rece. Prefurniul de la vest de caldarium nu mai funcționează; în schimb, un nou 
praefurnium, foarte mare, s-a deschis spre sud. 

Cu aceste ultime modificări, raportul între spațiile calde, călduțe și reci a devenit mai 
echilibrat. Caldaria ocupă 228 mp, tepidaria ocupă 216 mp, iar frigidaria ocupă 90 mp. 

Toate spațiile încălzite erau boltite. Bolțile, construite din „beton“ roman (opus 
caementicium), foloseau un cofraj din tuburi ceramice asemănătoare cu buteliile de sticlă 
actuale care, așezate unele în altele, dădeau curbura necesară. Sistemul este propriu regiunilor 
mediteraneene (în Africa de nord romană, Sicilia, sudul Italiei, sudul Galliei, mai rar în alte 
provincii ale Imperiului roman, inclusiv Dacia). 

Canale de evacuare a apei pleacă din toate bazinele și de la latrine spre un mare canal 
deversor. 
 

V.2. Obiectivele diagnosticului arheologic 

 Completarea planului sitului arheologic «Castrul legiunii V Macedonica» în vederea 
fundamentării soluţiilor de proiectare pentru proiectul “Restaurarea, punerea în valoare și 
introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V  Macedonica, Potaissa-Turda” 
finanțat prin: „Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 5 - Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiții 5.1.- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural,  

 

V.3. Scurtă descriere a metodologiei de cercetare. Echipamente. 
 

În desfășurarea proiectului, s-au folosit următoarele echipamente: 

 

Instrumente profesionale pentru măsurători topografice: 

 

1. Dispozitiv topografic profesionist GPS, cu următoarele 

caracteristici tehnice: 
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Controller Carlson Supervisor, ALG7 

Antena South S82-V, GPS/GLONASS  

Baterie GEB211, Lithium-Ion, 2Ah, reîncărcabilă. 

Secţiune inferioară stâlp aluminiu. 

Secţiune superioară stâlp aluminiu cu şurub  “5/8”. 

Mâner cu bulă de aer şi suport de prindere. 

Susţinător Seco Claw, pentru controller. 

Conexiune Bluetooth. 

Modem GFU14-0, Satellite 3AS radio (433.525 MHz, 25.0 kHz channel spacing, 0.5 W), se 

potrivește pe GPS Receiver. 

Antenă radio TQX GSM-TNC, 400-435 MHz. 

GPS900 RTK staţie de referinţă. 

GPS900 RTK trepied staţie de referinţă. 

 

 

2. Stație totală Leica TCR 805: 

Metoda de măsurare: absolută, continuă, diametrică 

Deviaţie standard: 2” 

Zoom telescop: 30x 

Câmp vizual: 1°30′ (27 m la 1 km) 

Distanţa minimă de măsurare: 1,7 m 

Display luminat, 5 nivele de luminozitate 

Afişaj: 160 x 280 pixeli 

Rezoluţie afisare: 1” / 0.1 mgon/0.01 mil 

Compensator electronic cu ulei pe patru axe 

Acurateţe compensator: 0,5 “ 

Distanţa maximă de măsurare cu prismă rotundă GPH1: 

3.500 m 

Distanţa de măsurare variază în funcţie de condiţiile atmosferice 

Distanţa maximă cu folie reflectorizantă (60mm x 60 mm): 250 m 

Acurateţe / timp de măsurare: 

– Standard: 1,5 mm + 2 ppm / 2,4 s 

– Fast: 3 mm + 2 ppm / 0,8 s 

– Tracking: 3 mm + 2 ppm / <0,15 s 

Distanta maxima de măsurare cu laser, fără prismă: 500 m 

Mărime punct laser: la 30 m=7×10 mm, la 50 m=8×20 mm 

Acurateţe măsurare fără reflector: 2 mm+2 ppm / normal 3 s 

Capacitate memorie internă: 100.000 puncte fixe, 60.000 măsurători 

Format standard de descărcare a datelor în calculator: DXF, GSI, LandXML 

Programe încorporate: drumuire cu radiate, retrointersecţie, trasare, transferul înălţimii, 

construcţii, calcul suprafaţă/volum, diferenţa de înălţime, măsurare distanţă, punct ascuns, 

paralela, linie de referinţă, arc de referinţă, plan de referinţă, Cogo, Drumuri 2D 

Tastatura alfanumerică 

Interfaţă RS 232 – dotare standard 
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Sistem de operare: Windows CE 5.0 Core 

Greutate: 5,1 Kg 

Temperatură de funcţionare: de la -20°C până la +50°C 

Factor de protectie la apa si praf: IP 55. 

 

Instrumente profesionale pentru măsurători geofizice: 

 

3. ARES Sistem automat de măsurare a rezistivității solului, cu următoarele 

caracteristici tehnice: 

- sistem de rezistivitate şi 

imagini IP  

bine echipat, din a treia 

generaţie, 

proiectat de GF Instruments.  

- paleta largă de operare, 

folosirea uşoară (fără PC), 

clasa economică de consum 

(necesită doar o baterie de 12 

V)  

- compatibilitatea cu o paletă 

largă 

de software de interpretare de 

date 

- util şi economic pentru munca 

echipelor de cercetare 

Aplicaţii posibile: 

- explorări la nivelul solului şi al apei, investigaţii geotehnice, măsurători pe diguri, 

baraje şi şanţuri, studii ale mediului înconjurător, investigaţii geologice, prospecţii 

mineralogice, arheologice şi alte multiple aplicaţii 

Caracteristici tehnice: 

- unitate rezistentă la şocuri şi apă alcătuită dintr-un emiţător de mare putere, un 

receptor de înaltă sensibilitate şi un program computerizat complex pentru o gamă 

largă de măsurători 

Parametrii şi caracteristicile emiţătorului:  

- putere până la 300 W 

- curent până la 2,0 A 

- voltaj: 10 – 550 V (1000p-p) 

- protecţie electronică 

completă 

- precizie: 0,1 % 

Caracteristici de măsurare: 

- sistem de control autoadaptor 

- reglare şi calibrare automată 
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- verificare automată a valorilor măsurate 

- întrerupere facilă a procesului de măsurare 

- capacitate de prelungire a profilului prin utilizarea rolei de cablu multi-electrod 

- IP polarizare indusă (capacitate de încărcare): compatibil pentru toate metodele 

1D/2D/3D 

- până la 10 ferestre IP reglabile, fiecare de maxim 30 secunde, cadenţă 20/16,66 ms 

- puls 0,3 s – 30 s, cadenţă 0,1 s 

- stocare manuală sau automată (cu setări  autoadaptabile), voltaj optim măsurat reglabil 

şi eroare de măsurare maxim acceptată 

- valori stocate: poziţia punctului de măsurat, curentul de ieşire, voltajul de intrare 

acceptat, SP, rezistivitatea aparentă, abaterea standard, capacitatea de încărcare cu 

abaterile standard pentru toate cele 10 ferestre IP  

- formatul data la ieşire: RES2DINV / RES3DINV, Surfer (şi altele) 

- număr maxim de electrozi: 200 într-o desfăşurare 

- lungimea maximă a profilului pentru cablul ME (multi-electrod): 10 km. 

4. Ground Penetrating Radar (GPR), aparat de scanare georadar. 

 

Model 5103 Antenna (400 MHz) 

- rezistent la şocuri şi la apă 

- uşor de utilizat, manevrat şi transportat de către o singură persoană 

- ecran color cu rezoluţie fină 

- baterie internă Li-ION 

- compatibil GPS  

- capacitate mare de stocare a datelor 

- port USB pentru transfer flexibil de date 

- colectare şi vizualizare date 3D 

- meniu multilingv 

- card pentru salvare şi transfer de date   

- localizează utilităţile metalice și nemetalice din 

sol în timp real, prevenind posibilele accidente 

ulterioare din timpul execuţiei unor lucrări 

invazive 

- oferă date exacte 3D ale  structurilor industriale 

supraterane 

- util în inspecţia şi analiza structurilor suspendate 

(ex. poduri), fiind economic prin  acurateţea 

estimării anticipate a costurilor de intervenţie, 

reparaţie şi întreţinere 

- identificarea şi documentarea privind caracteristicile subsolului, date necesare în 

analiza şi planificarea site-urilor (se pot analiza inclusiv straturile de gheaţă sau de 

zăpadă) 

  Parametrii sistemului: 

- antenă compatibilă la întreg sistemul GSSI de antene la sol 
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- nr.canale: 1 (unu) 

- capacitate de stocare date: card de memorie internă 1GB; port pentru card de memorie 

standard de până la 2 GB 

- procesor 32-bit Intel StrongArmTM  Risc 

- ecran: 8.4” TFT, rezoluţie 800x600, 64K culori, uşor de citit inclusiv în zilele însorite 

- modulele ecranului: Linescan, O-scope, 3D 

Parametrii de funcţionare recomandați: 

- format data RADAN (dzt) 

- exemple privind rata scanărilor: 220 scanări/sec. la 256 eşantioane/scanare, 16 bit; 120 

scanări/sec. la 512 eşantioane/scanare, 16 bit 

- dimensiunea eşantioanelor: 8-bit sau 16-bit, selectabil 

- interval de scanare selectabil 

- număr de eşantioane per scanare: 256, 512, 1024, 4096, 8192 

- mod de operare: liber, controlat, pe puncte 

- interval de operare selectabil pe o scară completă între 0-8,000 nanosecunde 

filtre: verticale (Low-Pass şi High-Pass IIR şi FIR) şi orizontale (Stacking, Background 

Removal). 

 

 

5. Magnetometru Geometrix G-858 MagMapper (cu vapori de Cesiu), cu următoarele 

caracteristici tehnice: 

- consola pentru înregistrare date, pentru display poziţie şi date 

- Cărucior cu 2 senzori de Cesiu (ne-radioactiv Cs133), cabluri de interconectare, 

inclusiv RS-232, 

- harnaşament, acumulatori GelCell (2), încărcător AC/DC, 

- Raza de acțiune între de 17,000 nT și 100,000 nT. Raza de operare: pentru măsurători 

mai sensibile, axa lungă trebuie să fie orientată la 45 grade, +/- 30 grade. Sensibilitatea 

trebuie să fie de: 0.05nT at 0.1 sec cycle rate;  0.03nT at 0.2 sec cycle rate; 3. 0.02nT 

at 0.5 sec cycle rate; 4. 0.01nT at 1.0 sec cycle rate.  

- Software de bază pentru download, corecţie diurnală, navigare şi editare date, 

calculare gradient, conturare şi caroiere. 

- Caracteristici tehnice: 

- Capacitate memorie sporită. 

- 4 porturi input/output serial  

pentru referinţe de date externe. 

- posibilitatea de a sincroniza magnetometrul 

cu GPS 

- Interfaţa cu RT1 OhmMapper 

- MagMap96 cu suportul pentru Ohm-mapper, 

GPS.  

- Sistemul de operare permite 0.05 gamma 

la 10 sample-uri pe secundă; 



 

- Sistemul standard conține:

1.5 MB RAM spaţiu de depozit date, suficient pentru 

20 de ore de înregistrare sau 7.5 ore de măsurători 

gradiometricesi DGPS.

 

6. Software specific  necesar fiecăruia din instrumentele descrise mai sus:

a. Leica Geo Office Combined 

b. ARES, Res2DInv şi Res3Dinv

c. RADAN pentru prelucrare şi export date rezistivitate;

d. MAGMAP și MAGPick pentru prelucrare şi export date

 

 

Metodologic, au fost adoptate următoarele strategii:

1. Pentru măsurătorile georadar 

zag, la 1 m distanță între linii, cu 0.50 m distan

magnetometrului. 

Pentru măsurători de rezistivitate electrică 

m, respectiv 1 m între electrozi.

 

 

 

V.4. Prezentarea rezultatelor imediate ale 

 
POTAISSA. CASTRU. MĂSURĂTORI GEOFIZICE.

 

 

 

 

 

ține: 

MB RAM spaţiu de depozit date, suficient pentru 

20 de ore de înregistrare sau 7.5 ore de măsurători 

i DGPS. 

6. Software specific  necesar fiecăruia din instrumentele descrise mai sus:

Leica Geo Office Combined pentru export și prelucrare date GPS – topografice;

Res3Dinv pentru export și prelucrare date rezistivitate;

pentru prelucrare şi export date rezistivitate; 

pentru prelucrare şi export date magnetometrice.

Metodologic, au fost adoptate următoarele strategii: 

Pentru măsurătorile georadar și magnetometrice – măsurători paralele, în sistem 

ă între linii, cu 0.50 m distanță între cei doi senzori în cazul 

Pentru măsurători de rezistivitate electrică – profiluri de lungimi variabile, cu distan

m, respectiv 1 m între electrozi. 

a rezultatelor imediate ale diagnosticului arheologic

POTAISSA. CASTRU. MĂSURĂTORI GEOFIZICE. 
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6. Software specific  necesar fiecăruia din instrumentele descrise mai sus: 

topografice; 

date rezistivitate; 

magnetometrice. 

măsurători paralele, în sistem zig-

ă între cei doi senzori în cazul 

profiluri de lungimi variabile, cu distanța de 0,50 

arheologic 
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MĂSURĂTORI GEORADAR  (GPR). 

Georadar. Potaissa. Castru. Amplasament, perimetru și suprafața totală măsurată (m2). 

 

Georadar. Potaissa. Castru. Plan griduri. 
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Georadar. Potaissa. Castru. Plan general cu rezultatul măsurătorilor. 

 



23 
 

 

Georadar. Potaissa. Castru. Plan griduri (suprapunere pe OFP). 
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            Georadar. Potaissa. Castru. Plan general cu rezultatul măsurătorilor  

(suprapunere pe OFP). 
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Dimensiuni. Extindere: 

67 GRIDURI GEORADAR 
Dimensiune Cantitate Număr 
49 x 40 m 1 17 
40 x 40 m 43 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 68, 71, 72 

39 x 41 m 1 14 
35 x 40 m 1 11 
33 x 40 m 1 47 
30 x 40 m 3 29, 40, 52 
28 x 40 m 1 67 
28 x 35 m 1 51 
27 x 60 m 1 69 
27 x 40 m 2 20, 70 
25 x 40 m 3 2, 48, 64 
22 x 40 m 3 22, 23, 24 
19 x 40 m 1 33 
18 x 40 m 1 62 
15 x 40 m 2 61, 63 
15 x 26 m 1 65 
10 x 40 m 1 66 
Total suprafață măsurată = 92.937,00 m2 

 

Orientarea direcției de măsurare: 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția NNE (punctul de pornire) – SSV (punctul 

de închidere): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72. 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția NE (punctul de pornire) – SV (punctul de 

închidere): nr. 26, 27, 28, 35, 36, 37. 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția ESE (punctul de pornire) – VNV (punctul 

de închidere): nr. 17, 39, 63, 67. 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția VNV (punctul de pornire) – ESE (punctul 

de închidere): nr. 22, 23, 24, 61. 
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Coordonate (ST-70): 

Coordonate griduri GPR 
X (E) Y (N) 

405953.6221 564426.9696 
405917.5842 564444.3268 
405906.1644 564420.6163 
405870.1265 564437.9735 
405847.6028 564448.8218 
405830.2456 564412.7839 
405836.4953 564409.7739 
405837.9916 564412.8806 
405854.2656 564405.0424 
405852.7693 564401.9357 
405888.8072 564384.5785 
405924.8450 564367.2213 
405960.8829 564349.8642 
405974.4247 564343.4155 
405985.7081 564366.8398 
405972.1663 564373.2912 
405978.2401 564385.9019 
405942.2022 564403.2591 
405799.3742 564383.2550 
405805.8832 564396.7692 
405841.9211 564379.4120 
405835.4121 564365.8978 
405814.5427 564375.9504 
405797.1772 564339.8952 
405784.4682 564345.9530 
405767.1027 564310.0049 
405784.2991 564301.7224 
405766.9419 564265.6845 
405783.3405 564257.7842 
405778.1334 564246.9729 
405742.0955 564264.3301 
405729.9455 564239.1035 
405712.5883 564203.0657 
405748.6261 564185.7085 
405784.6640 564168.3513 
405800.5714 564201.3791 
405836.6093 564184.0219 
405853.9665 564220.0598 
405817.9286 564237.4169 
405802.0212 564204.3892 
405765.9833 564221.7464 
405783.3405 564257.7842 
405793.9690 564252.6638 
405819.3784 564240.4270 
405830.0078 564235.3085 

X (E) Y (N) 
405944.8492 564224.3933 
405962.0594 564216.1042 
405944.7022 564180.0663 
405927.4920 564188.3554 
405910.1348 564152.3176 
405963.5298 564170.9982 
405946.1726 564134.9604 
405928.8155 564098.9225 
405892.7776 564116.2797 
405856.7397 564133.6369 
405820.7019 564150.9941 
405816.8589 564108.4473 
405839.3825 564097.5990 
405875.4204 564080.2418 
405911.4583 564062.8846 
405926.6458 564094.4178 
405951.9548 564082.2280 
405936.7672 564050.6949 
405947.4961 564045.5274 
405930.1389 564009.4896 
405894.1011 564026.8468 
405858.0632 564044.2040 
405822.0253 564061.5612 
405755.3137 564062.9554 
405719.2758 564080.3126 
405683.2380 564097.6698 
405687.5773 564106.6792 
405651.5394 564124.0364 
405664.5573 564151.0648 
405670.9085 564148.0058 
405700.5952 564133.7076 
405736.6330 564116.3504 
405772.6709 564098.9932 
405790.0281 564135.0311 
405753.9902 564152.3883 
405717.9524 564169.7455 
405688.2657 564184.0437 
405711.6495 564202.7497 
405765.7063 564176.7139 
405801.7442 564159.3567 
406098.6178 564175.0137 
406062.1690 564191.4906 
406025.7203 564207.9675 
405989.2715 564224.4444 
405998.3537 564244.5353 
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405847.3650 564271.3464 
405811.3271 564288.7036 
405784.2985 564301.7227 
405801.6575 564337.7597 
405828.6860 564324.7407 
405864.7216 564307.3831 
405882.0794 564343.4221 
405846.0439 564360.7782 
405864.9410 564335.0264 
405900.9789 564317.6692 
405907.4878 564331.1834 
405943.5868 564313.7969 
405960.8829 564349.8641 
405969.8997 564345.5401 
405952.6036 564309.4728 
405926.1685 564277.7884 
405890.1306 564295.1456 
405872.7734 564259.1077 
405933.1458 564230.0301 
405950.5030 564266.0680 
405908.8113 564241.7505 
405891.4541 564205.7126 
405864.4899 564218.6996 
405868.7650 564227.7400 
405859.7556 564232.0793 
405855.4163 564223.0698 
405853.2466 564218.5651 
405862.3203 564214.1949 
405847.1327 564182.6617 
405874.0969 564169.6748 
406218.0122 564160.9252 
406249.6752 564136.4823 
406281.3381 564112.0394 
406193.5693 564129.2622 

 

406034.7835 564228.0164 
406071.2323 564211.5395 
406107.6810 564195.0626 
406084.4243 564193.0465 
406100.3910 564230.9991 
406115.9605 564267.7649 
406131.5147 564304.6169 
406170.2093 564288.2851 
406154.6748 564251.4794 
406139.0661 564214.6210 
406136.4057 564215.7477 
406120.2143 564177.9406 
406163.7763 564256.4068 
406147.5316 564219.8539 
406131.2870 564183.3011 
406115.0423 564146.7482 
406098.7977 564110.1954 
406135.3505 564093.9507 
406151.5952 564130.5036 
406167.8398 564167.0564 
406184.0845 564203.6093 
406200.3291 564240.1621 
406211.1839 564235.3381 
406236.8820 564223.9175 
406220.6373 564187.3646 
406194.9393 564198.7852 
406186.3492 564185.3681 
406161.9063 564153.7051 
406137.4150 564121.9795 
406169.0776 564097.5368 
406200.7893 564073.1570 
406232.4520 564048.7137 
406256.8952 564080.3764 
406225.2308 564104.8174 

 

 

Amplasarea măsurătorilor în zona castrului: 

- praetentura sinistra (gridurile nr. 15, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 72); 

- via praetoria (gridurile nr. 34, 35, 36, 37); 

- latus praetorii sinistrum (gridurile nr. 6, 10, 14, 22, 23, 24); 

- raetentura sinistra (gridurile nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,16, 17, 18, 19, 20, 61, 62, 

64, 65, 66); 

- via decumana (gridurile nr. 29, 30, 31, 32, 33); 

- raetentura dextra (gridurile nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 67, 68, 69, 70, 71); 

- peste zidul de incintă de pe latura de nord (gridul nr. 2); 

- peste zidul de incintă de pe latura de vest (gridurile nr. 16, 47, 52, 63, 67, 68, 69); 

- peste (în zona) turnul din colțul de SV al castrului (gridurile nr. 52, 53). 
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Descriere: 

Măsurătorile s-au concentrat în câteva puncte cheie, urmărindu-se punctual identificarea 

prezenței unor structuri specifice de castramentație, a traseului, respectiv planimetriei 

acestora. Cercetările au vizat identificarea incintei castrului acolo unde a fost posibil (ziurile 

de pe laturile de nord, vest și sud), a turnului din colțul de SV, a traseului unor drumuri din 

castru (via praetoria, via decumana, via principalis, via sagularis), a planimetriei clădirilor pe 

o arie extinsă din raetentura sau zone mai restrînse din praetentura și latus praetorii 

sinistrum. 

Zidul de incintă. În nici unul din gridurile care suprapun zona zidului de incintă pe cele trei 

laturi nu a putut fi identificată concret urma zidului. Anomaliile înregistrate nu conturează 

prezența unei structuri care să poată fi asociată unui zid. Mai degrabă se remarcă absența sau 

lipsa acestuia, ca o urmă de scoatere (vezi griduriile 47 și 52). Se evidențiază totuși o 

anomalie, în colțul de SE al gridului 52, care poate fi asociată unei rămășite din zidul de 

incintă. Totuși, aceasta structură aparent liniară, este prea scurtă și oarecum incertă, raportat la 

restul anomaliilor din zonă. 

Turnul de colț. În extremitatea gridurilor 52 (colțul de SSE) și 53 (colțul de VSV) se remarcă 

o serie de anomalii care conturează parțial (cele trei laturi de interior) ceea ce ar putea fi 

amprenta turnului din colțul de SV al castrului. Și în acest caz trebuie subliniată incertitudinea 

în ceea ce privește interpretarea anomaliilor, dar în egală măsură nu trebuie ignorată prezența 

și forma acestora punctual în această zonă. Anomaliile sunt confirmate și de măsurătorile 

MAG (gridul nr. 53), respectiv ARES (profilele nr. 12 și 13). 

Drumuri. Căi de acces. Drumurile din interiorul castrului se conturează foarte clar în câteva 

zone: via praetoria (vezi gridurile nr. 34, 35, 36, 37), via decumana (vezi gridurile nr. 29, 30, 

31, 32, 33), aparent și via sagularis (vezi gridurile nr. 52, 53). 

Barăci. Clădiri cu alte destinații. Pe mare parte din suprafața cercetată au fost identificate 

structuri constructive a căror planimetrie indică faptul că avem de-a face cu barăci, orientate 

atât per strigas (vezi gridurile nr. 45, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57), cât și per scamna (vezi 

gridurile nr. 3, 4, 7, 8, 12, 38, 39, 43, 54, 61, 70, 71). Anomaliile din această zonă sunt 

confirmate în mare parte și de măsurătorile magnetometrice. O structură cu o planimetrie 

aparte se conturează în gridurile nr. 5 și 9. Pare o clădire cu încăperi pe cele patru laturi, 

având și o curte interioară cu portic (confirmată și de măsurătorile MAG, gridurile nr. 5 și 9). 

Au mai fost identificate o serie de structuri, a căror planimetrie nu se conturează clar, în zona 

latus praetorii sinistrum (vezi gridurile nr. 6, 10, 14, 22, 23, 24) și în zona raetentura sinistra 

(vezi gridurile nr. 15, 26, 27, 28, 35, 36, 37; cel puțin o parte probabil sunt barăci). O 

anomalie neobișnuită se evidențiază pe latura de vest a castrului, între porta decumana și 

colțul de SV lipită de zidul de incintă și peste zona via sagularis  (vezi gridurile nr. 47, 59, 68, 

69). Dimensiunile aproximative ale acestei structuri sunt 95 x 15 m. Posibil să fie o structură 

târzie. Și aceste din urmă elemente sunt confimate de măsurătorile magnetometrice (vezi mai 

jos). 

Adâncimile relative de la care încep să apară majoritatea anomaliilor remarcate mai sus se 

încadrează în intervalul (-) 0,40 – 0,60 m, iar în unele cazuri (-) 0,80 m. 
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MĂSURĂTORI MAGNETOMETRICE  (MAG). 
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Magnetometrie. Potaissa. Castru. Amplasament, perimetru și suprafața totală măsurată 

(m2).Magnetometrie. Potaissa. Castru. Plan griduri. 

Magnetometrie. Potaissa. Castru. Plan general cu rezultatul măsurătorilor. 

Magnetometrie. Potaissa. Castru. Plan griduri (suprapunere pe OFP). 
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Magentometrie. Potaissa. Castru. Plan general cu rezultatul măsurătorilor   

 

 

(suprapunere pe OFP). 
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Dimensiuni. Extindere: 

54 GRIDURI MAGNETOMETRIE 
Dimensiune Cantitat

e 
Număr 

40 x 40 m 43 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 

35 x 40 m 1 51 
30 x 40 m 8 6, 10, 11, 14, 29, 35, 36, 37 
25 x 40 m 1 48 
20 x 40 m 1 58 
Total suprafață măsurată = 81.337,67 m2 
 

Orientarea direcției de măsurare: 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția NNE (punctul de pornire) – SSV (punctul 

de închidere): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60. 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția NE (punctul de pornire) – SV (punctul de 

închidere): nr. 26, 27, 28, 35, 36, 37, 58. 

Griduri cu profile măsurate în zig-zag, pe direcția VNV (punctul de pornire) – ESE (punctul 

de închidere): nr. 21, 39. 

Coordonate (ST-70): 

Coordonate griduri MAG 
 

X (E)   (N) 
405870.1265 56 437.9735 
405906.1644 564420.6163 
405942.2022 564403.2591 
405978.2401 564385.9019 
405960.8829 564349.864 
405924.8450 564367.2213 
405888.8072 564384.5785 
405852.7693 564401.9357 
405854.2656 564405.0424 
405818.2277 564422.3996 
405800.8705 564386.3617 
405836.9084 564369.0045 
405835.4121 564365.8978 
405819.0159 564373.7970 
405801.6563 564337.7603 
405792.6481 564342.0990 
405775.2904 564306.0602 
405784.3003 564301.7218 
405811.3288 564288.7072 
405847.3650 564271.3464 
405864.7222 564307.3843 
405828.6855 564324.7409 
405846.0439 564360.7782 

X (E) Y (N) 
405719.2758 564080.3126 
405683.2380 564097.6698 
405647.2001 564115.0270 
405834.2161 564144.4851 
405816.8589 564108.4473 
405839.3825 564097.5990 
405822.0253 564061.5612 
405858.0632 564044.2040 
405894.1011 564026.8468 
405930.1389 564009.4896 
405947.4961 564045.5274 
405947.4961 564045.5274 
405962.6837 564077.0606 
405926.6458 564094.4178 
405911.4583 564062.8846 
405875.4204 564080.2418 
406137.0425 564302.2838 
406121.4884 564265.4318 
406105.9356 564228.5792 
406090.3815 564191.7272 
406118.0205 564180.0617 
406133.5746 564216.9137 
406149.1286 564253.7657 
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405871.4500 564348.5406 
405882.0794 564343.4221 
405907.4878 564331.1834 
405943.5257 564313.8262 
405926.1685 564277.7884 
405890.1306 564295.1456 
405872.7734 564259.1077 
405908.8113 564241.7505 
405944.8492 564224.3933 
405962.2064 564260.4312 
405998.2442 564243.0740 
405980.8870 564207.0361 
405963.5298 564170.9982 
405927.4920 564188.3554 
405891.4541 564205.7126 
405864.4257 564218.7305 
405868.7650 564227.7400 
405859.7556 564232.0793 
405853.2466 564218.5651 
405862.2561 564214.2258 
405853.2466 564218.5651 
405838.0591 564187.0320 
405874.0969 564169.6748 
405910.1348 564152.3176 
405946.1726 564134.9604 
405928.8155 564098.9225 
405892.7776 564116.2797 
405856.7397 564133.6369 
405820.7019 564150.9941 
405836.6093 564184.0219 
405800.5714 564201.3791 
405802.0212 564204.3892 
405817.9286 564237.4169 
405819.3784 564240.4270 
405830.0078 564235.3085 
405793.9699 564252.6657 
405766.9419 564265.6845 

406164.6815 564290.6182 
406147.5316 564219.8539 
406131.2870 564183.3011 
406115.0423 564146.7482 
406098.7977 564110.1954 
406135.3505 564093.9507 
406151.5952 564130.5036 
406167.8398 564167.0564 
406184.0845 564203.6093 
406143.5739 564129.9581 
406175.2366 564105.5149 
406206.8993 564081.0716 
406238.5628 564056.6294 
406256.8952 564080.3764 
406225.2308 564104.8174 
406193.5679 564129.2605 
406161.9063 564153.7051 
406186.3492 564185.3681 
406218.0122 564160.9252 
406249.6752 564136.4823 
406281.3381 564112.0394 
405996.3148 563959.8092 
406012.2755 563947.7570 
406036.3799 563979.6785 
406020.4192 563991.7306 
405784.6640 564168.3513 
405753.9902 564152.3883 
405717.9524 564169.7455 
405681.9145 564187.1027 
405664.5573 564151.0648 
405700.5952 564133.7076 
405736.6330 564116.3504 
405772.6709 564098.9932 
405755.3137 564062.9554 
405783.3405 564257.7842 
405765.9833 564221.7464 
405748.6261 564185.7085 

 

 

Amplasarea măsurătorilor în zona castrului: 

- praetentura sinistra (gridurile nr. 15, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37); 

- via praetoria (gridurile nr. 34, 36, 37); 

- latus praetorii sinistrum (gridurile nr. 6, 10, 14); 

- latus praetorii dextrum (gridurile nr. 51, 57, 58); 

- raetentura sinistra (gridurile nr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,16, 17, 18, 19, 20, 21, 60); 

- via decumana (gridurile nr. 29, 30, 31, 32, 33); 

- raetentura dextra (gridurile nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 59); 
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- peste zidul de incintă de pe latura de vest (gridurile nr. 47, 52, 60); 

- peste (în zona) turnul din colțul de SV al castrului (gridurile nr. 52, 53). 

Descriere: 

Măsurătorile s-au concentrat în câteva puncte cheie, urmărindu-se punctual identificarea 

prezenței unor structuri specifice de castramentație, a traseului, respectiv planimetriei 

acestora. Cercetările au vizat identificarea incintei castrului acolo unde a fost posibil (în cazul 

de față accesibil doar zidul de vest), a turnului din colțul de SV, a porții principalis dextra 

(zonă care s-a dovedit inaccesibilă însă), a traseului unor drumuri din castru (via praetoria, 

via decumana, via principalis, via sagularis), a planimetriei clădirilor pe o arie extinsă din 

raetentura sau zone mai restrînse din praetentura și latus praetorii sinistrum. 

Zidul de incintă. În nici unul din cele trei griduri (nr. 47, 52, 60) care suprapun zona zidului 

de incintă pe latura de vest nu a putut fi identificată urma zidului. Anomaliile înregistrate nu 

conturează prezența unei structuri care să poată asociată unui zid. Mai degrabă se remarcă 

absența sau lipsa totală a acestuia, fără ca măcar să se contureze o eventuală urmă de scoatere 

(sub forma umpluturii unui șanț). 

Turnul de colț. În extremitatea gridului 53 (colțul de VSV al acestuia) se remarcă o serie de 

anomalii care conturează parțial ceea ce ar putea fi amprenta turnului din colțul de SV al 

castrului. Și în acest caz trebuie subliniată incertitudinea în ceea ce privește interpretarea 

anomaliilor, dar în egală măsură nu trebuie ignorată prezența și forma acestora punctual în 

această zonă. Anomaliile sunt confirmate și de măsurătorile GPR (gridurile nr. 52, 53), 

respectiv ARES (profilele nr. 12 și 13). 

Drumuri. Căi de acces. Drumurile din interiorul castrului nu se conturează atât de clar precum 

în cazul măsurătorilor GPR sau ARES (acolo unde există). Se confirmă doar prezența unor 

anomalii în zona via praetoria (vezi gridurile nr. 34, 36, 37), cu o mențiune specială pentru 

gridul nr. 34, în care aceste anomalii au un contrast mai accentuat și oferă o oarecare 

planimetrie, care urmează traseul viae praetoriae. Însă la fel de bine pot fi doar urmele unor 

intervenții moderne. 

Barăci. Clădiri cu alte destinații. Pe mare parte din suprafața cercetată au fost identificate 

structuri constructive a căror planimetrie indică faptul că avem de-a face cu barăci, orientate 

atât per strigas (vezi gridurile nr. 12, 18, 30, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57), cât și per scamna 

(vezi gridurile nr. 3, 4, 7, 8, 12, 38, 39, 43, 54). O structură cu o planimetrie aparte se 

conturează în gridurile nr. 5 și în special 9. Pare o clădire cu încăperi pe cele patru laturi, 

având și o curte interioară cu portic (confirmată și de măsurătorile GPR, gridurile nr. 5 și 9). 

Au mai fost identificate o serie de structuri, a căror planimetrie nu se conturează clar, în zona 

latus praetorii sinistrum (vezi gridurile nr. 6, 10, 14) și în zona raetentura sinistra (vezi 

gridurile nr. 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37), confirmate și de măsurătorile GPR. O anomalie 

neobișnuită se evidențiază pe latura de vest a castrului, între porta decumana și colțul de SV 

lipită de zidul de incintă și peste zona via sagularis (vezi gridurile nr. 47, 59), confirmată la 

rândul ei de măsurrătorile GPR (gridurile nr. 47, 59, 68, 69). Posibil să fie o structură târzie. 

Infrastructură utilități. Anomaliile puternic contrastante din gridurile nr. 38, 39, 47, 52 și 60 

(la extremitatea laturii vestice), sunt generate de o rețea de conducte care au legătură cu stația 

de apă din zonă. 
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MĂSURĂTORI DE REZISTIVITATE ELECTRICĂ. (ARES) 
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Rezistivitate electrică. Potaissa. Castru. Plan amplasament profile ARES. 

Nr. 
profil 

lungime zona 

ARES 
01 

39 m Zona raetentura (colțul de SV). Peste zidul de incinta (latura de vest). 

ARES 
02 

55 m Zona raetentura (colțul de SV). Peste zidul de incinta (turnul de colț). 

ARES 
03 

55 m Zona raetentura (colțul de SV). Peste zidul de incinta (latura de sud). 

ARES 
04 

55 m Zona raetentura dextra (porta quintana ?). Peste zidul de incinta (latura 
de sud). 

ARES 
05 

55 m Zona latus dextra – praetentura. Peste via principalis (la N de 
principia). 

ARES 
06 

35,50 m Zona praetentura. Peste via praetoria (la E de principia). 

ARES 
07 

35,50 m Zona praetentura dextra. Peste zidul sudic de incinta (la E de porta 
principalis). 

ARES 
08 

35,50 m Zona latus sinistra – praetentura. Peste via principalis (la S de porta 
principalis). 

ARES 
09 

31,50 m Zona latus dextra – praetentura. Peste via principalis (la S de 
principia). 

ARES 
10 

39,50 m Zona latus dextra – raetentura. Peste zidul de incinta (latura de sud). 

ARES 
11 

35,50 m Zona raetentura dextra (colțul de SV). Peste zidul de incinta (latura de 
sud). 

ARES 
12 

43,50 m Zona raetentura dextra (colțul de SV). Peste zidul de incinta (turnul de 
colț). 

ARES 
13 

47,50 m Zona raetentura dextra (colțul de SV). Peste zidul de incinta (turnul de 
colț). 

ARES 
14 

31,50 m Zona raetentura dextra (colțul de NV). Peste zidul de incinta (latura de 
nord). 

ARES 
15 

31,50 m Zona raetentura dextra. Peste zidul de incinta (latura de nord). 

ARES 
16 

27,50 m Zona raetentura dextra (porta quintana ?). Peste zidul de incinta (latura 
de sud). 

ARES 
17 

27,50 m Zona raetentura dextra (porta quintana ?). Peste zidul de incinta (latura 
de sud). 

ARES 
18 

39,50 m Zona porta principalis dextra. Peste via principalis. 

TOTAL = 720,50 
m 
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Rezistivitate electrică. Potaissa. Castru. Plan griduri (suprapunere pe OFP). 

 

Profil ARES 01 

Lungime: 39 m 

Orientare: ENE (0 m) – VSV (39 m) 

Coordonate: m 0   m 39 

(ST-70)  X(E) 405714.0052 X(E) 405679.5285 

  Y(N) 564134.5993 Y(N) 564152.6542 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste latura de vest ; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (V, 

raetentura dextra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (E). 

Descriere: 

În intervalul 18 – 19,50 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X=405697.3946 / Y= 

564143.2294) care poate fi asociată amprentei zidului vestic de incintă. Aceasta coboară până 

la o adâncime de cca. 1 – 1,30 m. În același mod, anomaliile identificate la est și vest de acest 

punct, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente constructive ale 

castrului (E: barăci, drumuri; V: valuri, șanțuri). În interiorul castrului, adâncimea stratului 

arheologic surprinsă în profil coboară până la cca. -0,80 – 0,90 m. 

 

 

ARES 01 (model topografic în cote absolute).  

 

 

ARES 01 (în cote relative, nemodulat topografic).  

 

 



40 
 

Profil ARES 02 

Lungime: 55 m 

Orientare: EENE (0 m) – VVSV (55 m) 

Coordonate: m 0   m 55 

(ST-70)  X(E) 405713.5039 X(E) 405658.8232 

  Y(N) 564115.5606 Y(N) 564109.3021 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste latura de vest, foarte aproape de turnul de colț; 

- ușor oblic peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (V, 

raetentura dextra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (E). 

Descriere: 

În intervalul 26 – 28 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X=405685.6640 / Y= 

564112.2641) care poate fi asociată amprentei zidului vestic de incintă, în zona în care se 

presupune existența bastionului din colțul de SE al castrului. Aparent, adâncimea până la 

coboară această urmă este superficială, până la cca. 0,60 – 0,70 m. Anomaliile identificate la 

est de acest punct, conturează mai degrabă amprente de scoatere ale unor eventuale structuri 

asociate elementelor constructive ale castrului (barăci, drumuri). În schimb anomalia 

surprinsă în intervalul 2 – 4 m marchează prezența unei structuri. La vest, spre exterior, 

topografia terenului dar și valorile de rezistivitate ale anomaliilor indică prezența unei 

configurații care poate fi asociată unei succesiuni de șanțuri cu val intermediar. În interiorul 

castrului adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil coboară până la cca. -0,60 – 1 m. 

 

 

ARES 02 (model topografic în cote absolute).  

 



41 
 

 

ARES 02 (în cote relative, nemodulat topografic).  

Profil ARES 03 

Lungime: 55 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (55 m) 

Coordonate: m 0   m 55 

(ST-70)  X(E) 405716.7070 X(E) 405688.9684 

  Y(N) 564111.7564 Y(N) 564064.0536 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste latura de sud, în vecinătatea turnului de colț, la est de acesta; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (N, 

raetentura dextra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (S). 

Descriere: 

În intervalul 32,50 – 35,50 m (extins 31,50 – 36 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 

405699.5256 / Y= 564082.2172) care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă 

(posibil să fie și doar o urmă de scoatere). Aceasta coboară până la o adâncime de cca. 0,90 – 

1 m (max. -1,30 m). În același mod, anomaliile identificate la nord și la sud de acest punct, 

conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente constructive ale 

castrului (N: barăci, drumuri; S: valuri, șanțuri). Aparent, adâncimea stratului arheologic 

surprinsă în profil nu depășește -0,80 m în interiorul castrului și -2,50 – 3 m în zona șanțurilor 

de incintă. 
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ARES 03 (model topografic în cote absolute). 

 

 

ARES 03 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 04 

Lungime: 55 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (55 m) 

Coordonate: m 0   m 55 

(ST-70)  X(E) 405866.0767 X(E) 405840.2296 

  Y(N) 564041.4051 Y(N) 563992.8158 

Amplasare în zona castrului: 

- peste latura de sud, în zona raetentura dextra, posibil și în zona unei presupuse porta 

quintana; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (N), 

zona șanțurilor și valurilor exterioare (S). 

Descriere: 

În intervalul 28,50 – 30,50 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 405852.0729 / Y= 

564014.8618) care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă. Aceasta continuă spre 

nord, în intervalul extins 22,50 – 30,50 m, cu o concentrare de dărâmături (posibil ziduri), 

într-o zonă care ar putea corespunde unei porta quintana (?). Anomalia coboară până la o 

adâncime de cca. 2 m. În același mod, anomaliile identificate la nord și la sud de zona în 

discuție, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente constructive 

ale castrului (N: barăci, drumuri; S: valuri, șanțuri). Aparent, adâncimea stratului arheologic 

surprinsă în profil coboară până la -0,80 m în interiorul castrului și ajunge până la -2,50 – 3 m 

sau chiar mai jos, în zona șanțurilor de incintă. 

 

 

ARES 04 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 04 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

Profil ARES 05 

Lungime: 55 m 

Orientare: SSE (0 m) – NNV (55 m) 

Coordonate: m 0   m 55 

(ST-70)  X(E) 406159.7053 X(E) 406109.7907 

  Y(N) 564187.0958 Y(N) 564210.2056 

Amplasare în zona castrului: 

- peste via principalis, la nord de principia, în vecinătatea acesteia; 

- perpendicular peste via principalis și zona clădirilor situate la est (latus praetorii 

sinistrum) și la vest (praetentura sinistra) de drum. 

Descriere: 

În intervalul 20 – 30,50 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 406137.0076 / Y= 

564197.6283) care poate fi asociată amprentei drumului (via principalis). Aceasta coboară 

până la o adâncime de cca. 0,80 m. În același mod, anomaliile identificate la vest (în latus 

praetorii sinistrum) și la est de zona în discuție, conturează amprenta unor structuri care pot fi 

asociate unor elemente constructive ale castrului (clădiri cu diverse destinații), confirmate și 

de măsurătorile GPR (vezi gridurile 14-15). Aparent, adâncimea stratului arheologic surprinsă 

în profil nu coboară sub  -0,80 m. 

 

 

ARES 05 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 05 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

 

Profil ARES 06 

Lungime: 35,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (35,50 m) 

Coordonate: m 0   m 35,50 

(ST-70)  X(E) 406127.4330 X(E) 406113.2174 

  Y(N) 564133.9547 Y(N) 564101.2476 

Amplasare în zona castrului: 

- peste via praetoria, la est de principia, în fața acesteia; 

- perpendicular peste via praetoria și zona clădirilor situate în praetentura, la nord și la 

sud de drum. 

Descriere: 

În intervalul 10 – 22 m (extins 8 – 25 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 406121.0939 

/ Y= 564119.2284) care poate fi asociată amprentei drumului (via principalis). În același mod, 

anomaliile identificate la nord (în praetentura sinistra) și la sud (în praetentura dextra) de 

zona în discuție, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente 

constructive ale castrului (barăci sau clădiri cu diverse destinații), confirmate și de 

măsurătorile GPR (vezi gridul 34). Aparent, adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil 

nu coboară sub  -0,80 m. 

 

 

ARES 06 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 06 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

 

Profil ARES 07 

Lungime: 35,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (35,50 m) 

Coordonate: m 0   m 35,50 

(ST-70)  X(E) 406051.4756 X(E) 406038.5526 

  Y(N) 563949.7513 Y(N) 563916.6482 

Amplasare în zona castrului: 

- pe latura de sud, peste zidul de incintă, în zona praetentura dextra, la est de porta 

principalis dextra și via principalis, în imediata apropiere a acestora; 

- perpendicular peste zidul de incintă și zona clădirilor din interiorul castrului (spre 

nord), respectiv zona șanțutilor și valurilor exterioare (spre sud). 

Descriere: 

În intervalul 22 – 23,50 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 406043.1531 / Y= 

563928.2732) care poate fi asociată amprentei zidului de incintă de pe latura sudică a 

castrului. Aceasta coboară până la o adâncime de maximum 1 m. În același mod, anomaliile 

identificate la nord, în intervalul 0 – 13,50 m (zona praetentura dextra), conturează amprenta 

unor structuri care pot fi asociate unor elemente constructive ale castrului (clădiri cu diverse 

destinații), dacă nu e o intervenție modernă. La sud, spre exterior, topografia terenului dar și 

valorile de rezistivitate ale anomaliilor indică prezența unei configurații care poate fi asociată 

unei succesiuni de șanțuri cu val intermediar. Aparent, adâncimea stratului arheologic 

surprinsă în profil nu coboară sub  -1 – 1,20 m, probabil mai mai adânc în zona șanțurilor. 
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ARES 07 (model topografic în cote absolute). 

 

 

ARES 07 (în cote relative, nemodulat topografic). 

Profil ARES 08 

Lungime: 35,50 m 

Orientare: SSE (0 m) – NNV (35,50 m) 

Coordonate: m 0   m 35,50 

(ST-70)  X(E) 406187.0726 X(E) 406154.7116 

  Y(N) 564280.9085 Y(N) 564295.4420 

Amplasare în zona castrului: 

- peste via principalis, la sud de porta principalis sinistra, în vecinătatea acesteia; 

- perpendicular peste via principalis și zona clădirilor situate la est și la vest de drum. 

Descriere: 

În intervalul 8 – 14 m a fost surprinse anomalii (coord. X= 406177.1266 / Y= 564285.3048) 

care pot fi asociate amprentei drumului (via principalis). Acestea coboară până la o adâncime 

de max. 0,70 m. În același mod, anomaliile identificate la vest (în latus praetorii sinistrum) și 

la est (în praetentura sinistra) de zona în discuție, conturează amprenta unor structuri care pot 

fi asociate unor elemente constructive ale castrului (clădiri cu diverse destinații), confirmate și 

de măsurătorile GPR (vezi gridul 6). Aparent, adâncimea stratului arheologic surprinsă în 

profil nu coboară sub  -0,80 m. 

 

 

ARES 08 (model topografic în cote absolute). 

 



47 
 

 

ARES 08 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

 

Profil ARES 09 

Lungime: 31,50 m 

Orientare: SE (0 m) – NV (31,50 m) 

Coordonate: m 0   m 31,50 

(ST-70)  X(E) 406064.2703 X(E) 406038.4303 

  Y(N) 564009.4953 Y(N) 564027.3060 

Amplasare în zona castrului: 

- peste via principalis, la sud de principia, la vest de terme; 

- perpendicular peste via principalis și zona clădirilor situate la est și la vest de drum. 

Descriere: 

În intervalul extins 7 – 16 m a fost surprinse anomalii (coord. X= 406056.1431 / Y= 

564015.1686) care pot fi asociate amprentei drumului (via principalis). Acestea coboară până 

la o adâncime de cca. 0,70 m. În același mod, anomaliile identificate la vest (în latus praetorii 

dextrum) și la est (în praetentura dextra) de zona în discuție, conturează amprenta unor 

structuri care pot fi asociate unor elemente constructive ale castrului (clădiri cu diverse 

destinații). Aparent, adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil nu coboară sub  -0,80 

m. 

 

 

ARES 09 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 09 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

 

Profil ARES 10 

Lungime: 39,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (39,50 m) 

Coordonate: m 0   m 39,50 

(ST-70)  X(E) 405899.8747 X(E) 405879.9492 

  Y(N) 564024.5103 Y(N) 563990.5399 

Amplasare în zona castrului: 

- peste latura de sud, în zona raetentura dextra (imediat în spatele latus praetorii 

dextrum); 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (N), 

zona șanțurilor și valurilor exterioare (S). 

Descriere: 

În intervalul 27,50 – 30,50 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 405885.6653 / Y= 

564000.5075) care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă. Anomalia coboară 

până la o adâncime de cca. 1 m. În același mod, anomaliile identificate la nord și la sud de 

zona în discuție, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente 

constructive ale castrului (N: barăci sau alte clădiri, drumuri; S: șanț, val). Aparent, 

adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil coboară până la cca. -0,80 – 1 m în 

interiorul castrului și ajunge până la -1 – 1,30 m, în zona șanțului de incintă. 

 

 

ARES 10 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 10 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 11 

Lungime: 35,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (35,50 m) 

Coordonate: m 0   m 35,50 

(ST-70)  X(E) 405728.6270 X(E) 405712.8615 

  Y(N) 564091.1666 Y(N) 564059.3638 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste latura de sud; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (N, 

raetentura dextra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (S). 

Descriere: 

În intervalul 18,50 – 20 m (extins 18 – 20,50 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 

405719.9593 / Y= 564073.7432) care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă. 

Aceasta coboară până la o adâncime de cca. 1,30 m. În același mod, anomaliile identificate la 

nord și la sud de acest punct, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor 

elemente constructive ale castrului (N: barăci, drum; S: șanțuri). Aparent, adâncimea stratului 

arheologic surprinsă în profil ajunge până la cca. -0,80 – 1.30 m în interiorul castrului și max. 

-1,50 m în zona șanțurilor de incintă. 

 

 

ARES 11 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 11 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

Profil ARES 12 

Lungime: 43,50 m 

Orientare: ENE (0 m) – VSV (43,50 m) 

Coordonate: m 0   m 43,50 

(ST-70)  X(E) 405711.6850 X(E) 405669.4075 

  Y(N) 564111.4416 Y(N) 564101.2979 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste zona  turnului de colț; 

- aproximativ perpendicular pe zidul de incintă și turnul de colț, continuă peste zona via 

sagularis și a barăcilor spre interior (V, raetentura dextra) și zona șanțurilor și 

valurilor exterioare (E). 

Descriere: 

În intervalul 28,50 – 30,50 m (extins 27,70 – 30,50 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. 

X=405682.5541 / Y= 564104.4430) care poate fi asociată amprentei zidului de incintă, în 

zona în care se presupune existența bastionului din colțul de SE al castrului. Aparent, 

adâncimea până la coboară această urmă este de cca. 0,60 – 0,70 m. Spre interior, în intervalul 

extins 19 – 30,50 m, întreg șirul de anomalii conturează probabil amprenta în secțiune a 

ansamblului turnului de colț (ziduri, via sagularis ?). În același mod, anomaliile identificate la 

est de acest interval, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor elemente 

constructive ale castrului (barăci). La vest, spre exterior, topografia terenului dar și valorile de 

rezistivitate ale anomaliilor indică prezența unei configurații care poate fi asociată unei 

succesiuni de șanțuri cu val intermediar. În interiorul castrului adâncimea stratului arheologic 

surprinsă în profil coboară până la cca. -0,60 – 0,70 m; în zona șanțurilor coboară cel puțin 

până la -1,50 m.. 
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ARES 12 (model topografic în cote absolute).  

 

 

ARES 12 (în cote relative, nemodulat topografic).  

Profil ARES 13 

Lungime: 47,50 m 

Orientare: NNV (0 m) – SSE (47,50 m) 

Coordonate: m 0   m 47,50 

(ST-70)  X(E) 405698.6879 X(E) 405687.3929 

  Y(N) 564081.5217 Y(N) 564127.6302 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de SV, peste zona  turnului de colț; 

- trece în diagonală peste zidul de incintă (laturile de vest și de sud), peste turnul de colț 

(posibil peretele din spate ?) și zona via sagularis (vest și sud). 

Descriere: 

Anomalii asociate amprentelor zidului de incintă apar în intervalele  1,50 – 4 m pe latura 

sudică (coord. X= 405697.9972 / Y= 564084.3823), respectiv 43 – 47 m pe latura vestică 

(coord. X= 405687.9991 / Y= 564125.1701). Adâncimea până la au fost surprinse aceste 

urme este de min. 1 – 1,30 m. Succesiunea de anomalii din zona centrală (intervalul extins 12 

– 27 m, coord. X= 405694.1751 / Y= 564099.8220) conturează probabil amprenta unor 

structuri ale bastionului din colțul de SE al castrului. Aparent, adâncimea până la coboară 

aceste urme este de cca. 0,70 m. Anomaliile dintre cele trei intervale meționate, pot avea 

legătură cu via sagularis sau reflectă alte realități 

 

 

ARES 13 (model topografic în cote absolute).  
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ARES 13 (în cote relative, nemodulat topografic).  

 

Profil ARES 14 

Lungime: 31,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (31,50 m) 

Coor

dona

te:

 

m 0

 

 

 

m 

31,5

0 

(ST-70)  X(E) 405889.8893 X(E) 405903.7265 

  Y(N) 564433.0928 Y(N) 564461.3780 

Amplasare în zona castrului: 

- în colțul de NV, peste latura de nord; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (S, 

raetentura sinistra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (N). 

Descriere: 

În intervalul 16 – 18 m (extins 13 – 19 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 

405897.4371 / Y= 564448.2601) care poate fi asociată amprentei zidului nordic de incintă. 

Aceasta coboară până la o adâncime de cca. 0,70 – 0,90 m. În același mod, anomaliile 

identificate la sud și la nord de acest punct, conturează amprenta unor structuri care pot fi 

asociate unor elemente constructive ale castrului (S: barăci, drum; N: șanțuri). Aparent, 

adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil ajunge până la cca. -0,70 m în interiorul 

castrului și cca. -1,50 m în zona șanțurilor de incintă. 

 

 

ARES 14 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 14 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 15 

Lungime: 31,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (31,50 m) 

Coordonate: m 0   m 31,50 

(ST-70)  X(E) 405930.4301 X(E) 405944.3722 

  Y(N) 564415.1741 Y(N) 564443.9554 

Amplasare în zona castrului: 

- spre colțul de NV, peste latura de nord; 

- perpendicular peste zidul de incintă, zona via sagularis și a barăcilor spre interior (S, 

raetentura sinistra), zona șanțurilor și valurilor exterioare (N). 

Descriere: 

În intervalul 15 – 16,50 m (extins 12,50 – 16,50 m) a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 

405937.4195 / Y= 564429.5997) care poate fi asociată amprentei zidului nordic de incintă. 

Aceasta coboară până la o adâncime de max. 0,90 – 1,00 m. În același mod, anomaliile 

identificate la sud și la nord de acest punct, conturează amprenta unor structuri care pot fi 

asociate unor elemente constructive ale castrului (S: barăci, drum; N: șanțuri, val), dar și unor 

intervenții moderne (vezi extremitatea nordică a profilului). Aparent, adâncimea stratului 

arheologic surprinsă în profil ajunge până la cca. -0,70 m în interiorul castrului și cca. -1,30 m 

în zona șanțurilor de incintă. 

 

 

ARES 15 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 15 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 16 

Lungime: 27,50 m 

Orientare: NNE (0 m) – SSV (27,50 m) 

Coordonate: m 0   m 27,50 

(ST-70)  X(E) 405865.7600 X(E) 405838.7837 

  Y(N) 564021.4308 Y(N) 564013.9941 

Amplasare în zona castrului: 

- peste latura de sud, în zona raetentura dextra, posibil și în zona unei presupuse porta 

quintana; 

- oblic peste zidul de incintă, zona via sagularis, a barăcilor (și eventual a structurii 

porții), spre interior (N), respectiv zona șanțurilor și valurilor exterioare (S). 

Descriere: 

În intervalul 16,50 – 19 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 405848.3953 / Y= 

564016.5842) care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă. Anomalia coboară 

până la o adâncime de cca. 1,30 m. În același mod, anomaliile identificate la nord-est și la 

sud-vest de zona în discuție, conturează amprenta unor structuri care pot fi asociate unor 

elemente constructive ale castrului (NE: barăci, drumuri; SV: valuri, șanțuri). Aparent, 

adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil coboară până la cca. -0,70 m în interiorul 

castrului, respectiv până la -1,60 m, dar continuând coborârea, în zona șanțurilor de incintă 

(vezi profilul ARES 04). 

 

 

ARES 16 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 16 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 17 

Lungime: 27,50 m 

Orientare: ESE (0 m) – VNV (27,50 m) 

Coordonate: m 0   m 27,50 

(ST-70)  X(E) 405864.6531 X(E) 405840.4113 

  Y(N) 564009.3044 Y(N) 564022.3371 

Amplasare în zona castrului: 

- pe latura de sud, în zona raetentura dextra, posibil și în zona unei presupuse porta 

quintana; 

- de-a lungul zidului de incintă, pentru a surprinde zidurile turnurilor unei eventuale 

porta quintana. 

Descriere: 

În intervalul 0 – 10 m a fost surprinsă o anomalie (coord. X= 405862.8701 / Y= 564010.2707) 

care poate fi asociată amprentei zidului sudic de incintă. Aceasta coboară până la o adâncime 

de cca. 1,30 m. Spre vest-nord-vest, în intervalul extins 18 – 27 m (coord. X= 405846.1579 / 

Y= 564019.2451), anomaliile conturează o concentrare de dărâmături (posibil ziduri), într-o 

zonă care care ar putea corespunde unei porta quintana (?). Aparent, adâncimea stratului 

arheologic surprinsă în profil coboară până la -1,10 m (max. 1,30 m). 

 

 

ARES 17 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 17 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

Profil ARES 18 

Lungime: 39,50 m 

Orientare: ESE (0 m) – VNV (39,50 m) 

Coordonate: m 0   m 39,50 

(ST-70)  X(E) 406044.8489 X(E) 406007.7302 

  Y(N) 563938.6841 Y(N) 563952.1499 

Amplasare în zona castrului: 

- pe latura de sud, în zona porta principalis sinistra, la nord de aceasta; 

- perpendicular peste via principalis, s-au urmărit și zidurile turnurilor porții. 

Descriere: 

Anomaliile din intervalul 18 – 26 m (coord. X= 406024.1769 / Y= 563946.1647) pot fi 

asociate amprentei drumului (via principalis). Aceasta coboară până la o adâncime de cca. 

0,80 – 1 m. La est (ESE) și la vest (VNV) de drum se conturează alte două zone cu anomalii: 

intervalul 7,50 – 18 m (coord. X= 406031.6765 / Y= 563943.4345) și intervalul 27 – 35,50 m 

(coord. X= 406016.6394 / Y= 563948.8930). Aparent corespund rămășițelor unor structuri 

(construcții, ziduri), aflate în zona porții (principalis dextra). Nu există certitudinea că 

plasamentul profilului surprinde zidurile turnurilor porții sau mai degrabă se află în imediata 

vecinătate a acestora (tangențial). Aparent, adâncimea stratului arheologic surprinsă în profil 

variază între  -0,80 m și 1,50 m. 

 

 

ARES 18 (model topografic în cote absolute). 
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ARES 18 (în cote relative, nemodulat topografic). 

 

 

 

V.7. Concluzii 

 Din planurile suprapuse se observă importanţa noilor date obţinute prin 

diagnosticul arheolgic non-intrusiv pentru cunoaşterea planului fortificaţiei antice, date 

care vor fi utilzate în proiectul tehnic de punere în valoare a sitului arheologic. 

Planul obținut și datele primare vor fi utilizate pentru completarea planului edificiului 
cercetat (castrul legiunii a V-a  Macedonica). Planul cunoscut din cercetările arheologice 
anterioare a fost completat prin înregistrarea urmelor incintei (prin profilele de 
electrorezistivitate) și prin apariția mai multor edificii necunoscute anterior (în zonele care nu 
au fost cercetate arheologic până în prezent). Clădiri cu funcționalitate necunoscută au fost 
identificate în praetentura sinistra, în latus praetorii sinistrum, în retentura dextra, în timp ce 
în retentura sinistra și dextra au fost identificate cinci complexe de centuriae (dintre care 
unul singur era identificat ca atare până acum). De asemenea, în retentura dextra, s-a 
identificat o mare construcție cu un plan aparte, care poate fi interpretată drept un praetorium 
sau valetudinarium. Raportul complet va fi pus la dispoziția beneficiarului pentru integrarea 
noilor informații în soluțiile de proiectare și execuție a obiectivului. 
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