SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN 1983
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Cercetările din anul 1983 au afectat într-o foarte mica măsur;i aria
interioc;iră a Ulpiei Traiane, ele reducându-se, în această zonă, la demolarea martorului lăsat, în campania precedentă, între clădirile 001 şi

002 1• În schimb, în exteriorul incintei urbane a fost desăv<:1rşită dezvelirea atelierului de sticlărie (EM 21), a fost cercetată. o clădire (EM 22)
siituată la nord de templul lui Silvanus şi a fost parţial dezvelit un templu (EM 24) la nord de sanctuarul zeilor Aesculap şi Hygia. Au fost, de
asemenea, continuate săpăturile în necropola răsăriteană a oraşului antic.
În sfârşit, în hotarul satului Valea Lupului (corn. Baru), într-un
punot care făcea odinioară parte din teritoriul rural al Ulpiei Traiane,
a continuat cercetarea, modest începută în 1981, a unei construcţii, probabil o villa rustica, ameninţată cu distrugerea de lucrările agricole.
· Cu excepţia necropolei, unde cercetările mai trebuie completate, rezultatele săpăturilor din 1983 se publică mai jos.
I:

Spaţiul

dintre

clădirile

001

şi

002

Curăţirea porţiunii de la vest de martor a permis să se precizeze in
plan unele din nivelurile observate în campania precedentă în profilul
estic al martorului însuşi; cifrele utilizate aici corespund celor notate pe
profilul publicat după încheierea campaniei din 1982 2 • S-a confirmat astfel că zidul 14 dublează peretele nordic iniţial al încăperii 10 din clădi
rea 002; el este alcătuit din pietre de râu şi de carieră, amesteca1te cu
ţigle şi cărămizi şi prinse cu foarte mult mortar. S-a confirmalt, de asemenea, că zidul 14 nu avea temelie, fiind aşezat direct pe stratul de depunere 11. Stratul de pietriş 10 (probabil, o alee pavată) şi stratul de
amenajare 8 din lut cenuşiu şi galben peste care el a fost aşezat intră sub
zidul 14, dar nu s-a putuit stabili deocamdată dacă ele continuă şi sub
peretele iniţial al laturii nordice a încăperii 10 din clădirea 002. !nspre
edificiul 001 a fost din nou observat stratul de pietriş 9, diferit de stratul 10, căci este alcătuit din pietricele roşiatice şi din mo!'ltar; el nu pare
a fi o podea (în nici un caz nu este podeaua clădirii 005, căci iese în afara
zidurilor acesteia), ci, mai degrabă, reprezintă urmele preparării mortarului pentru construirea clădirii 001.
în cursul demolării martorului, au ieşit la iveală două altare votive
(vezi mai jos), reutilizate în epoca medievală pentru consolidarea laturii
nordice a canalului 18 (pl. 25/1).
1

Vezi H. Daicoviciu si colaboratorii, MCA. A XVII-a Sesiune anualei de ra-

poarte (sub tipar).
·
2 Idem, op. cit., fig. 1.

RAPOARTE DE SĂPĂTURI

4.H

Săpă:turile efectuate în această zonă au confirmat, în genere, concluziile la care se ajunsese în urma cercetărilor din 1982.
Descoperirile făcUJte cu prilejul demolării martorului constau din
cele două inscripţii menţionate, din două chei şi alte obiecte de fier,
precum şi dintr-o mare cantitate de ceramică, printre care se numără
un fragment de opaiţ cu butoni şi o buză de terra sigillata.

II.

Clădirea

EM 21 (atelierul de

sticlărie)

Dezvelirea completă a acestui edificiu (pl. 25. 2) n-a adus mm1c
nou faţă de ceea ce se constatase în cursul săpăiturilor din
1982 3 • Se pot precim însă acum dimensiunile interioare ale încăperilor,
mcJ.surate pe direcţiile N-S şi E-V. Ele sunt următoarele:
Camera 1: 7,05 X 6,55 m; camera 2: 4,45 X 3,85 m; camera 3:
4,50 X 3 m; camera 4: 3,65 X 3,50 m (este de notat că această încăpere
este un fel de anexă a clădirii şi depăşeşte cu 60 cm spre nord zidul
nordic al acesteia în a doua sa fază de existenţă); camera 5: 7,05 X
X 7,10 m; camera 6: 4,45 X 3,45 m; camera 7: 4,50 X 3,15 m; camera
8. 4,55 X 3,85 m; camera 9: 4,60 X 1,05 m; camera 10: 4,45 X 3,65 m;
camera 11: 7,05 X 9,30 m.
esenţial

III.

Clădirea

EM 22 (pl. I)

Observaţiile făcute în cursul degajării acestui edificiu au permis să
se formuleze anumite concluzii privind evoluţia construcţiilor din zona
de la nord de templul lui Silvanus.
Într-un prim moment, s-a construit un zid (pe plan: Z1), care reprezintă latura sudică a unei mari incinte cuprinzând în interiorul ei
templul lui Liber Pater, sanctuarul zeilor Aesculap şi Hygia, clădirile
din zona viitorului model (EM 16 şi 17), templul EM 24 (vezi mai jos)
şi alte edificii încă necercetate. Măsurată aproximativ, cu ruleta, această
incintă are urmă:toarele dimensiuni: latura sudică: 226 m; latura estică:
140 m: latura nordică: 215 m; latura vestică: 145 m.
Odată cu zidul de incintă s~a construit o platformă surprinsă în suprafeţele S4 şi Ss. Orientată E-V, ea măsoară 4,15 X 2,20 m, dar funcţia
nu i-a putut fi stabilită.
Concomitent cu construirea incintei sau la puţin timp după aceea,
s-a ridicat, la 3,10 m spre nord de ea, o clădire (EM 28), din care; latura sudică (Z1) a fost urmărită pe o distanţă de 22,60 m; lăţimea acestui zid este de 80 cm. Acestei clădiri îi aparţin şi două capete de zid care
pornesc de la Z1 spre nord, formând astfel o încăpere ce măsoară 6,80 m
pe direcţia est-vest; limita săpăturii n-a permis şi precizarea dimensiunii nord-sud.
Intr-o etapă uMJerioară, La sud de incintă (deci, în afara ei), s-a
construit edificiul EM 22 (prima fază); el este orientat E-V şi are următoarele dimensiuni exterioare:
3

Idem, op. cit., fig. G.
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Latura sumca măsoară 19,25 m de la colţul sud-vestic al cluclirii
până în punctul unde intră sub zidul vestic al templului mare'. Latura
vestică are 9,15 m, soco;tindu-se şi lăţimea zidului incintei, care constituie, pe o anumită porţiune, latura nordică a clădirii EM 22. Latura nordică măsoară 20,55 m, dar această dimensiune nu este absolut sigură; în
adevăr, ea include lăţimea (65 cm) a unui zid (Z2) care iese pe direcţia
S-N de sub templul mare şi care ar putea fi, ipotetic, latura estică a
primei faze a clădirii EM 22. Dacă această ipoteză se va adeveri, atunci
latura estică a clădirii EM 22 măsura, în prima fază, circa 10 m.
Lăţimea zidurilor clădirii EM 22 este identică (67 cm) pe laturile de
vest şi sud, de 65 cm pe presupusa latură estică şi de 80 cm pe latura
nordic:\ (lăţimea zidului de incintă).
Este de remarcat că latura vestică. a primei faze a clădirii EM 22
se suprapune, desfiinţând-o, peste platforma construită odată cu incinta
sacră (vezi mai sus); de asemenea, clădirea EM 22 a desfiinţat o intrare
dinspre sud în incintă.
Un zid E-V împarte faza I a clădirii EM 22 în două părţi distincte: un coridor lat de 2,90 - 3,40 m (lărgimea lui creşte de la vest spre
est) în partea de nord şi un spaţiu divizat în patru încăperi (dacă ipoteza privind latura estică a clădirii e justă) la sud. încăperile se înşiră
de la est la vest, sunt orientate N-S şi au următoarele dimensiuni in,terioare: camera A: 5,10 X 4,40 m (din nou, dacă ipoteza privind latura
estică a edificiului se va confirma); camera B: 5,05 X 4,40 m; camera
C: 4,80 X 4,40 m; camera D: 4,50 X 4,20. Lăţimea pereţilor care separă
încăperile este de 46-52 cm.
Construirea templului mare a desfiinţart: faza I a clădirii EM 22. In
locul ei s-a construit faza a II-a (pl. I şi pl. 25/3), care a . desfiinţat, la
rîndul ei, zidul de incintă. Planul construcţiei este asemănător celui din
faza I, dar noua clădire este împinsă puţin spre nord şi este mai mare
cu circa 2,50 m pe direcţia E-V.
După cum se vede din plan, faza a II-io. a edificiului EM 22 are forma
unui dreptunghi căruia îi lipseşte colţul nord-vestic. Dimensiunile exterioare ale ei sunt date însumându-se cele două tronsoane, astfel rezultaite, ale lait:urilor de vest şi, respectiv, de nord. Aceste dimensiuni
sunt: latura sudică: 23,15 m; latura vestică: 9,30 m; latura nordică:
23,35 m (până în punctul unde pătrunde în peretele săpăturii); latura estică: circa 10,35 m. Tronsonul mai lung al laturii nordice coincide cu zidul sudic al clădirii EM 28 (vezi mai sus).
Ca şi în faza I, în partea de nord a clădirii se află un coridor larg
de 3,10 m (pl. 26/4). Spaţiul din partea de sud este împărţit în cinci încăperi (numerotate de la est la vest) orientate N-S şi având următoarele
dimensiuni interioare: camera 1 : 4,70 X 4,02 m; camera 2 : 4,75 X 3,85 m;
camera 3: 4,70 X 4,25 m; camera 4: 4,75 X 3,80 m; camera 5: 4,75 X
X 4,20 m. Lăţimea zidurilor despărţitoare dintre camere, a căror elevaţie
era din cărămidă, este de 48-62 cm la temelie; separarea dintre coridor
şi spaţiul cu încăperi este realizată prin fostul zid de incintă.
In faza a II-a a clădirii EM 22, atât coridorul, cât şi încăperile au
fost pavate cu mortar.
4

Vezi H. Daicoviciu, D. Alicu, Acta1\1N, XVIII, 1981, p. 83-84.
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In colţul de sud-est al camerei 1 s-a construit, în dăr<imătura de că
rămidă provenind din zidul clădirii EM 22, o absidă din care se păs
trează circa jumătate (pl. 26,5, 27,6). Neexistînd obiecte care să permită dartarea ei absolută, se poate spune numai că ea a fost construită
după dărâmarea, măcar parţială, a fazei a II-a edificiului.
Cercetarea clădirii EM 22 a dus la descoperirea unui mare număr
de npaiţe aflate în spaţiul dintre zidul de incintă şi zidul sudic al clă
di.rit EM 28. Stratigrafic, ele au fost găsite sub pavajul de mortar al
coi·idorului din faza a II-a, ceea ce înseamnă că ele sunt, probabH, contemporane cu faza I a edificiului EM 22. Totuşi, nu se poate exclude o
legătură a lor cu edificiul El\II 28.
S-au mai descoperit obiecte de fier şi de bronz, ceramică şi numero~ monede (vezi· mai jos). Una din aceste monede, un sesterţ din
161-162, a fost găsit chiar în pavajul de mortar din faza a II-a a edifi-

ciului EM 22.
IV. Tempiui EM 24 (pL II)

Un spaţiu destul de vast la nord de sanctuarul zeilor Aesculap şi
Hygia şi la est de templul llli Liber P~er a fost cercetat prin trasarea
a cinci secţiuni (M1:.-1VI10). Săpăturile n-au fost încheiate în această zonă,
dar anumite rezultate au început să se contureze.
ConS1trucţia dezvelită (EM 24) este un templu care prezintă două,
poate chiar trei faze, dar una singură a putut fi, deocamdată, mai bine
observată. ln timpul ei, templul avea următoarele dimensiuni exterioare:
Latura sudică măsoară 15,35 m. Între m 4,15 şi 10,50, măsuraţi de
la V la E, zidul ei se întrerupe, lăsând loc unui pavaj format din fragmente d9 ţigle şi cărămizi. Latura vestică are 16,05 m, în timp ce latur.a nordică, formată din însuşi zidul de incintă al zonei sandtuarelor,
a putut fi urmărită, în cursul campaniei trecute, pe o lungime de 12,95 m,
ea intrând apoi în peretele estic al secţiunii l\II19. La circa 5,95 m spre
est de colţul nord-vestic al templului, se află o absidă care depăşeşte
spre nord linia zidului. Este, de fapt, o nişă absidală, largă de 2,50 m
şi adâncă de 1,25 m (dimensiuni interioare), al cărei perete nordic este
arcuiJt numai în interior, la exterior el fiind drept şi paralel cu zidul de
incintă; lăţimea acestui perete este de 70 cm în punctul de maximă
arcuire a absidei. Nişa a desfiinţat zidul de incintă în porţiunea respectivă. Latura estică a edificiului n-a fost încă dezvelită. Curtea templului măsoară 13,95 X 11 m şi este orientată est-vest.
In partea de sud a 1templului, de-o pante şi de alta a pragului de
ţiglă şi cărămidă, se află două cubicula cu dimensiunile interioare de
13,~5 X 3,05 m, ale căror laturi nordice sunt unite printr-un zid. Lăţi
mea pereţilor cubiculului vestic variază între 60 şi 75 cm, iar cea a pereţilor cubiculului estic între 50 şi 75 cm (e de notat însă că pe latura
estică a cubiculului vestic măsurătoarea nu s-a putut efectua din cauza
ma11torului lăsat între două secţiuni).
Nişa absidală a templului a desfiinţat nu numai o porţiune din
zidul de incintă, ci şi o construcţie de 2,95 X 2 m, orientată V-E, care
depăşea zidul de incintă cu 2 m spre nord. La prima vedere, această con-
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strucţie ar părea o poartă a unui templu mai vechi, dar rămâne greu
de explicat de ce ea ieşea în afara incintei şi de ce templul căruia i-ar
fi aparţinut avea o orientare diametral opusă (cu intrarea pe la)tura de
nord) celei a templului lui Liber Pater, aflat în apropiere, spre vest
S-ar putea, deci, presupune, mai degrabă, că avem de-a face cu un element al zidului de incintă (pl. 27 /7).
1n peretele vestic al secţiunii M1s, pe o lungime de 9,05 m de la zidul nordic al cubiculului vestic, se observă urmele unui zid scos, orientat N-S. Nu s-a putut stabili cărei faze i-a aprţinut acest zid.
În secţiunile Mm, Mie şi M19, au apărut urmele unei incinte, probabil
de lemn, a cărei bază este formată din bucăţi de ţigle, cărămizi şi olane,
multe aşezate în dungă. Latura de vest, singura care a putut fi măsurată,
are o lungime de 7,60 m, lăţimea ei fiind de 17-20 cm; latura de nord
a putut fi urmărită pe o lungime de 9,35 m. Incinta ar putea reprezenta
o fază mai veche a edificiului.
Urmele unei construcţii de lemn au fost surprinse şi la vest de templu, în secţiunea M1s (pl. 27/8). La.tura de est a clădirii, singura pusă în
lumină, are o lungime de 10,35 m, grosimea peretelui fiind de 30 cm.

V. Descoperiri epigrafice
Aşa cum s-a arătat mai sus, la demolarea martorului lăsat în camprecedentă în spaţiul dintre clădirile 001 şi 002, au ieşit la iveală
două inscripţii:

pania

1. Altar de marmură cu dimensiunile 141 X 43 X 37 cm; litere
înalte de 3,5 cm. Lipseşte partea din dreapta a bazei. Textul spune:
INVICTO I MITHRAE I lVIARTI CAMVLO ! MERCURIO .' ROSlVIERTAE I Q(uintus) AXIVS AELI/ANVS V(ir) E(gregius) 1 PROC(urator)
AVGG(ustorum) I IONI.
Al doilea G din cuvîntul AVGG este ma:ritelat, dar încă vizibil. Cei
doi împăraţi sunt lVIaximinus Thrax şi fiul său Maximus. În urma martelării, formula se referă la un singur împărat, şi anume la Gordianus
al III-lea. Q. Axius Aelianus a îndeplinit funcţia de procurator financiar
al Daciei Apulensis între anii 235-238 5. Divinităţile celtice Mars Camulus, Mercurius şi Rosmerta, încă neatestate în Dacia, le-a cunoscut în
timpul funcţiei, exercitate anterior, de procurator rationis privatae în
Belgica şi cele două Germaniii;. Procuratorul poartă porecla lonius.
2. Altar de marmură cu dimensiunile 110 X 48,5 X 38 cm; litere
înalte în r. 1-2 de 4 cm, în r. 3-8 de 3 cm şi în r. 9 de 3,5 cm. Atrage
atenţia pe capitel reprezentarea unui fluture, care o simbolizează pe
Psyche. Te~tul sună:
AESCVLAPIO I SALVTI EPIONAE ! VENERI VBIQVE I NEPTVNO
SALACIAE / CVPIDINIBVS I FONTIBVS AQVIS ! Q(uintus) AXIVS AELIA/NVS V(ir) E(gregius) PROC(urator) A VGG(ustorum) I IONI.
Altarul este închinat de acelaşi înalt funcţionar. Dintre divinităţi,
unele sunt ·tămăduitoare, altele au un caracter erotic. Dintre acestea din
, Pentru celelalte inscripţii ridicate de Q. Axius Aelianus, vezi I. Pisa, ZPE,
XLIX, 1982, p. 233-235; L. 1983, p. 241-242.
G CIL, III, 145G = IDR, IIl/2, 89.
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urm[1 face parte şi Salacia, iar Neptunus n-a fost amintit decc"1t ca pereche a ei. Epione, Salacia şi Cupidines apar pentru prima dată în epigrafia
Daciei romane.
VI. Obiecte de metal

şi ceramică

Diversele elemente ale inventarului arheologic sunt prezentate mai
jos în cadrul complexelor în care au fost descoperite.
A.

Spaţiul

dintre

clădirile

001

şi

002

Obiecte de fier
l. Cheie (pl. III 24) cu corpul îngustat spre bază; partea activă are
partru dinţi. Descoperită în stratul de dărâmătură de deasupra inscripţii
lor. Dimensiuni: 7 X 3, 7 cm. Inv. 26.972 (toate numerele de inventar
sunt ale Muzeului arheologic din Sarmizegetusa).
2. Cheie (pl. III 25) cu corp lat şi picior îngust; partea activă are
trei dinţi. Descoperită în acelaşi strat. Dimensiuni: 8,5 X 4,4 cm. Inv.
26.973.
3. Verigă (pl. III 22). D = 2,6 cm. Inv. 25.619.
4. Vârf de suliţă {pl. IV/5). Foarte corodat. Descoperit în nivelul de
dărâmătură. L = 21,4 cm. Inv. 25.596.
5. Vârf de săgeată (pl. IV/6) în trei muchii. L = 1,5 cm. Inv. 25.635.
6. Bandă subţire îndoită la un capăt (pl. III/9). L = 4,4 cm. Inv.
25.634.
7. Piron cu capul în formă de T (pl. III/4) realizat prin despicarea
unei tije şi îndoirea extremităţilor. Partea opusă este mult lăţită şi prevă
zută cu un orificiu aproape patrat. L = 6,8 cm; 1. capului. = 5,6 cm;
1. bazei = 3 cm. Inv. 25.603.

Obiecte de bronz
l. Capac fragmentar de urcior (pl. VI/3). 5,9 X 4,1 cm. Inv. 25.358.
2. Verigă (pl. VJI!l). Descoperită în stratul de depunere de sub
nivelul de dărâmătură. D = 7,1 cm. Inv. 25.349.

B.

Clădirea

EM 21

Obiecte de fier
1. Fragment de cuţit puternic corodat (pl. IV/3). Descoperit în înnr. 1. L = 10,8 cm. Inv. 25.628.
2. Fragment de cuţit cu lamă lată şi mâner scurt (pl. IV/2). Descoperit în camera nr. 6. L = 17,3 cm. Inv. 25.633.
3. Cuţit cu lamă scurtă şi mâner lung (pl. IV/I). Mânerul are extremitatea lăţită şi terminată în trei protuberanţe. Descoperit în camera
nr. 1. L = 20,2 cm. Inv. 25.632.
4. Cui de belciug fragmentar (pl. III/6). L = 3,2 cm. Inv. 25.613.
5. Belciug (pl. V/I). Descoperit în încăperea nr. 6. L = 10 cm. Inv.
25.794.
6. Verigă (pl. III/28). Descoperită în camera nr. 2. D = 4 cm. Inv.
25.621.
căperea
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7.
îndoită

Cremalieră (pl. III/13). Are o extremitate torsionată,
în formă de cârlig. Descoperită în camera nr. 5. L
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iar

cealaltă

= 13,9 cm.

Inv. 25.631.
8. Fragment de lanţ (pl. III/20) format din două zale în 8. Descoperit în camera nr. 5. L = 10,2 cm. Inv. 25.630.
9. Fragment de seceră (pl. IV/11). Descoperit în camera nr. 6. L =
= 17,6 cm. Inv. 25.629.
10. Scoabă (pl. Ill/10). Descoperită în camera nr. 6. 8,2 X 1,9 cm.
Inv. 25.601.
1. Vârf de săgeată (pl. IV/9). Are formă piramidală şi manşon uşor
evazat. Descoperit în camera nr. 6. L = 6,9 cm. Inv. 25.600.
12. Ciocan (pl. IV/14). Are un capăt scurt, pătrat în secţiune, şi celălalt mai lung, uşor curbat şi ascuţit spre vârf. Orificiul pentru fixarea
cozii este rotund. Descoperit în încăperea nr. 11. L = 15 cm. Inv. 25.598.
13. Cârlig (pl. III'l2). Descoperit lângă cuptorul de pâine din coridorul clădirii. 3,9 X 3,2 cm. Inv. 25.611.
14. Piron (pl. III 1). Are cap semisferic. Descoperit în încăperea
nr. 2. L = 17,3 cm. Inv. 25.599.

Obiecte de bronz
1. Ac ·(pl. VIII 2). Descoperit în încăperea nr. 9. L = 13,3 cm. Inv.
25.315.
2. Ac (pl. VIII/3). Capul este decorat cu o linie incizată în spirală.
Descoperit în încăperea nr. 9. L = 12 cm. Inv. 25.316.
3. Ac cu capul sferic (pl. VIII/6). Descoperit în camera nr. 5. L =
= 6,6 cm. Inv. 25.357.
4. Pandantiv (pl. IV/2). Descoperit în camera nr. 8. 7,8 X 5,2 cm.
Inv. 25.313.
5. Inel (pl. X/9). D = 2,2 cm. Inv. 25.360.
6. Fibulă cu genunchi (pl. IX/6). Cap decorat cu două nervuri. Corp
cu nervură longitudinală decorată cu un şir de incizii în fonna literei
V. Picior terminat într-un buton. Portagrafă dreptunghiulară. Sistem de
închidere cu balama. Descoperită în camera nr. 11. L = 4,8 cm. Inv.
25.312. Se datează la sfârşitul secolului al Ii-lea şi începutul secolului
al III-lea.
7. Element decorativ în formă de clopoţel (pl. VII/5). Descoperit în
camera nr. 11. D = 2,2 cm; I= 1,2 cm. Inv. 25.317.
8. Ţintă (pl. X/6). Descoperită în încăperea nr. 11. D = 1,5 cm.
Inv. 25.311.
9. Cui (pl. VII/8). Cap bitronconic, tijă patrată în secţiune. Descoperită în camera nr. 11. L = 3,5 cm. Inv. 25.352.
10. Cui cu cap semisferic (pl. VII/9). Tijă patrată în secţiune. Descoperit în camera nr. 11. L = 4,2 cm. Inv. 25.314.
11. Bară ovală în secţiune (pl. X/17). Descoperită în camera nr. 11.
L = 8,4 cm. Inv. 25.351.
12. Fragment de tablă cu un nit (pl. VII/3). Descoperit în încăperea
nr. 11. 3 X 1 cm. Inv. 25.318.
Opaiţe. S-au descoperit mai multe fragmente de lucernae, două dintre ele purtând ştampila producătorului FORTIS.
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C.

Clădirea

EM 22

Obiecte de fier

1. Fragment de stylus (pl. III/18). Se p;;1strează partea superioară,
în S1 · L = 3 cm. Inv. 25.616.
2. Stylus foarte corodat (pl. III/17). Descoperit în exteriorul clădi
rii, la nord de templul lui Silvanus, în S1 · L = 10,4 cm. Inv. 25.609.
3. Fragment de stylus (pl. III/19). Se păstrează partea inferioară,
decorată cu două striuri circulare. Descoperit în S1 · L = 6,2 cm. Inv.
25.610.
4. Cheie (pl. III/23). Are corpul lat, picior îngust şi scurt, iar partea
activă cu trei dinţ.i. Descoperită în Sa · L = 6,3 cm. Inv. 25.623.
5. Cheie (pl. III/26). Corp foarte scurt, inel larg, partea activă striată. Descoperită în S 1 · L = 4 cm. Inv. 25.622.
6. Balama (pi. Vi7). Se compune din trei cuie de belciug prinse
pe un ax. Descoperi,tă în S1, lângă templul lui 8ilvanus. 12,1 X 2,2 cm.
Inv. 26.977.
7. Element de balama (pl. V/8). Executat dintr-o bară dreptunghiulară în secţiune, îndoită la un capăt şi aplatizată la celălalt. Descoperită
în 81, la nord de zidul incintei sacre. 7,7 X 2,1 cm.
8. Belciug fragmel1itar (pl. IIJl16). Descoperit în S4
L - 5,5 cm.
Inv. 25.618.
9. Belciug fragmentar (pl. III/21). Descoperit în St
L - 2,9 cm.
Inv. 25.624.
10. Za de lanţ (pl. III/11). Descoperită în Sa · L = 2,8 cm. Inv.
25.612.
11. Verigă (pl. III 27). Descoperită în S1 · D = 3 cm. Inv. 25.617.
12. Daltă de dulgher (pl. IV/13). Este confecţionată dintr-o tijă cu
o extremitate de formă dreptunghiulară, cu marginile teşite. Descoperită
în Sa · L = 15 cm; I. lamei = 2,2 cm. Inv. 22.606.
13. Lamă de foarfecă (pl. IV/4). Descoperită în 8 1. L = 12,7 cm.
In. 25.608.
14. Vârf de săgeată (pl. IV/8). Descoperită în S 3 . L = 8,9 cm. Inv.
25.597.
15. Vârf de săgeată de formă piramidală (pl. IV/7). Descoperită în
S 4 . L = 4,5 cm. Inv. 25.626.
16. Vârf de săgeată (pl. IV/10). în trei muchii, cu spaţiul dintre
ele concav, şi cu peduncul. Descoperit în S 1, la nord de zidul incintei
sacre. L = 5 cm. Inv. 26.979.
17. Scoabă (pl. III/8). Descoperită în 8 11 la nord de zidul incintei
sacre. L = 13,5 cm; 1=1,5 cm. Inv. 25.603.
18. Piron (pi. III/14). Descoperit în S 2 , lângă templul lui Silvanus.
L = 14,5 cm. Inv. 25.620.
19. Piron cu cap semisferic (pl. III/2). Descoperit în 81. L = 11,5 cm.
Inv. 25.604.
20. Piron cu cap în formă de T (pl. III/3). Descoperit în S1. L =
7,4 cm; I. capului= 4,8 cm. Inv. 25.605.
uşor lăţită. Descoperită
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7,1 cm;

L. capului= 3,1 cm. Inv. 25.614.

22. Fragment dintr-o
G,G cm. Inv. 25.G15.

unealtă

de scos cuie. Descoperit în S 1. L =

Obiecte de bronz
1. Fibulă de
şi două caneluri

tip Aucissa (pl. IX/3). Corp cu nervură longitudinalii
transversale lângă butonul cu care se termină piciorul.
Sistem de închidere cu balama. Descoperită în S 3 . L = 5,6 cm. Inv.
25.336. Prima jumăt:ate a secolului al II-lea d.Ch.
2. Fibulă de tip Aucissa (pl. IX12). Cap ornamentat cu trei cerculeţe
incizate. Corp cu două incizii longitudinale şi un cerculeţ incizat. Portagrafă trapezoidală, sistem de închidere cu balama. Descoperită în S 1.
L = 5,9 cm. Inv. 25.323. Prima jumătate a secolului al II-lea d.Ch.
3. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt (pl. IX. 4). Se păstrează
numai corpul, dreptunghiular în secţiune. Sistem de închidere cu resort.
Descoperită în S 2 . L =
3,5 cm. Inv. 25.330. Prima jumătate a secolului
al III-lea d.Ch.
4. Inel cu locaş pentru piatră (pl. X.118). Descoperit în S 1. D =
1,8 cm. Inv. 25.319.
5. Pandantiv traforat (pl. VI/1). Descoperit în S2. 7,7 X 6,7 cm.
Inv. 25.329.
6. Pandantiv (pl. X/2). Utilizat ca parte terminală a unei curele
de piele. Se păstrează nitul de prindere din partea superioară. Descoperit în S3. L = 6,2 cm. Inv. 25.325.
7. Cheotoare (pl. X/12). Descoperită în S 3 . 2 X 1,4 cm. Inv. 25.337.
8 Element decorativ în formă de clopoţel (pl. VII/G). Ornamentat
eu două cercuri incizate. Descoperit în S 1. 2,1 X 1,1 cm. Inv. 25.324.
9. Fnagment de verigă (pl. X/16). Descoperit în S 3, la sud de clădi
rea EM 22. D = 5,3 cm. Inv. 25.332.
10. Cârlig (pl. IX/5). Are partea de fixare foarte lată şi se păs
trează nitul de prindere. Descoperit în S 1, la nord de zidul incintei sacre.
L = 4,4 cm. Inv. 25.320.
11. Cataramă (pl. X/15). Lipseşte bara orizontală şi limba. Descoperit în S 1, la nord de templul lui Silvanus. 3,3 X 2,9 cm. Inv. 25.327.
12. Cataramă dreptunghiulară (pl. X/10). Lipseşte limba. Descoperită în S3, la nord de zidul incintei sacre. 3,3 X 2,1 cm. Inv. 25.333.
13. Ţintă (pl. VII/7). Descoperită în S 2 . D = 0,6 cm. Inv. 25.GSG.
14. Ţintă (pl. X/7). Descoperită în S 1. D = l,G cm. Inv. 25.490.
15. Cui (pl. VII/10). Descoperit în S 3, la nord de zidul incintei
sacr.e. L = 4,5 cm. Inv. 25.350.
lG. Nit ornamental semisferic (pl. VII/4). Descoperit în S,i, la sud
de clădire. D = 2,1 cm. Inv. 25.339.
17. Fragment de verigă (pl. X/11). Descoperit în S 3 , la sud de
clădire. D = 4,7 cm. Inv. 25.331.
18. Fragment de bandă (pl. VII/11). Prezintă două orificii pentru
nituri. Descoperit în S 1, la nord de templul lui Silvanus. 4,1 X 1,3 cm.
InY. 25.321.

RAPOARTE DE

442

SĂPĂTURI

19. Scoabă (pl. VII/15). Descoperită în S 1, la nord de templul lui
Silvanus. 3,3 X 2,3 cm. Inv. 25.322.
20. Fragment de oglindă (pl. VIII/7). Are marginea perforată şi o
faţă decorată cu nervuri concentrice aplatizate. Descoperit în S 5 , la vest
de clădire EM 22. 5,2 X 3,6 cm. Inv. 25.340.
Opaiţe. In zona clădirii EM 22, mai cu seamă sub pavajul coridorului din faza a II-a (vezi mai sus), s-au găsit sute de opaiţe întregi
sau fragmentare. Dăm mai jos lista stampilelor de atelier: ATIMETI
(3 exemplare); CAI (3), CASSI (3), CDESSI (4), DIOCLES (l); IANVARIVS (26, cu variante), IEGIDI (1), FORTIS (10), FRONTO (1), LVCIA
(1), LVCIVS (1) şi OCTAVI (3).

D. Templul EM 24
Obiecte de fier
1. Fibuh'l cu piciorul întors pe dedesubt (pl. III/7). Sistem de închidere cu resort. Descoperită în secţiunea M 19. L = 5,3 cm. Inv. 26.971.
2. Tortiţă de vas (pl. V.'6). Descoperită la est de cubicului estic.
L = 6,1 cm. Inv. 26.978.
3. Fragment de hmă de cuţit (pl. V/4). Descoperit în M19. 7,3 X
2,1 cm. Inv. 26.981.
4. Zăvor (pl. V/2). Confecţionat dintr-o bară de fier îndoită la un
capăt, aplatizată şi perforată la celălalt. Descoperit în M 18 . L = 10,8 cm.
Inv. 26.976.
5. Vârf de săgeată romboidal (pl. IV/12). Descoperit în M17. L =
6,5 cm. Inv. 25.628.
6. Fragment dintr-o bară rotundă în secţiune, aplatizată şi perforată la mijloc (pl. V/3). Descoperit în M 19 . L =
10,1 cm. Inv. 26.980 ..
7. Târnăcop (pl. V/9). Executat din două bare sudate longitudinal
după prelucrare. Sudura la cald în partea lată a târnăcopului nefiind
de bună calitate, a fost nevoie de un manşon de strângere. Descoperit
1n zidul nordic al cubiculului estic. 25,1 X 7,1 cm. Inv. 26.983.
8. Chiuretă (pl. IIV15). Compusă dintr-o limbă uşor alveolată, terminată cu un peduncul ascuţit. Între limbă şi peduncul există un opritor.
Descoperită în M 15 , la vest de templul EM 24. L = 6,6 cm. Inv. 25.625.

Obiecte de bronz
1. Fibulă de tip Aucissa (pl. IX.'l). Corp cu nervură longitudinală,
Lateral şi cu câte un intrând semicircular de fiecare parte. Trei nervuri transversale la capătul corpului. Picior terminat într-un buton.
Portagrafft trapezoidală, sistem de închidere cu balama. Descoperită
într-o groapă din M 18. L = 6 cm. Inv. 25.702. Prima jumătate a secolului al II-lea d. Ch.
2. Ac cu cap conic (pl. VIII„1). O canelură delimitează corpul de
cap. Descoperit la est de cubiculul estic. L = 14,4 cm. Inv~ 26.982.
3. Ac (pl. VIII/4) cu cap lăţit, perforat şi îndoit. Făcea parte, probabil, dintr-un pandantiv cu lănţişor. Descoperit în M 15 , la vest de
templu. L = 8,8 cm. Inv. 25.347.
lăţit
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4. Spatulă fragmentară (pl. VIII/5). Descoperită în M 16 . L = D,7 cm.
Inv. 23.346.
5. Ţintă (pl. X/8). Are marginile curbate spre interior. Descoperită
în M13 , la vest de templu. D = 2,1 cm. Inv. 25.343.
G. Partea inferioară a unui picior de sfeşnic? (pl. VI/4). Descoperită în M 16 . L = 6,4 cm. Inv. 25.345.
7. Verigă plată (pl. VII/2). Descoperită în M 18 . D = 2 cm. Inv.
23.413.
Opaiţe. Au fost găsite fragmente aparţinfmd c{1torva zeci de lucernae:
printre ele au fost identificate următoarele stampile de producători:
ATIMETI (4 exemplare), CDESSI (1), FORTIS (6), FRONTO (1), IANVARIVS (6), LVCIVS (1) şi LVPATI (1).
Pe lângă descoperirile de mai sus, semnaEim câteva obiecte găsite
într-un sondaj efectuat într-o clădire (EM 23) situată la est de zidul
oraşului, precum şi câteva descoperiri întâmplătoare.

Obiecte de bronz descoperite în EM 23
1. Aplică traforată (pl. VI/5) în formă de pelta. 3,2 X 3 cm. Inv.
23.6:36.
2. Verigă (pl. X/13). D = 2,3 cm. Inv. 23.694.
3. Element de broască traforat (pl. VII/13) L = 4,3 cm. Inv. 23.637.
4. Pandantiv (pl. X/l) utilizat ca piesă terminală la o curea de piele.
L = 7,3 cm. Inv. 25.712.
5. Pandantiv (pl. X/3) cu aceeaşi utilizare. L = 4,1 cm. Inv. 23.GD2.
6. Cataramă (pl. X/14). Lipsesc bara orizontală şi limba. 3 X 2,6 cm.
Inv. 25.690.
7. Disc de ţintă ornamentală (pl. X/4). Decorat cu trei nervuri
concentrice. D = 2,5 cm. Inv. 25.691.

Descoperiri

întâmplătoare

1. Obiect de fier în formă de ancoră (pl. V /5). Format dintr-o tijă
rotund<\, subţiată brusc la un capăt şi îndoită în aşa fel, încât să formeze un inel de prindere. În partea opusă are un peduncul ascuţit, îndoit
acum în formă de cârlig. A fost descoperit în timpul lucr[trilo! pentru
construirea motelului din comună. 17,1 X 12,4 cm. Inv. 26.974.
2. Ţintă (pl. X/5) cu marginile zimţate, decorată cu trei caneluri
şi având centrul alveolat. Descoperită în interiorul oraşului a!1tic. D =
1,3 cm. Inv. 2;).362.
3. Buton de bronz (pl. VIII/12). Puternic evazat şi prevăzut cu o tijă
de fier. Descoperit în interiorul oraşului antic. I = 2,5 cm; D = 2,1 cm.
Im·. 25.3Gl.
4. Placă de bronz fragmentară (pl. VII/14). în partea superioară azi
ruptă, era un orificiu patrat, probabil de la un cui cu care era prinsă.
Se pot citi în „pointille" literele ATAS. Descoperită în interiorul oraşului
antic. 3,2 X 2,7 cm. Inv. 25.348.
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VII. Descoperiri monetare
Monedele descoperite în campania anului 1983 se publică mai }OS
pe complC'xe (clădiri), iar în cadrul acestora pe camere sau pe secţiuni.
A.

Clădirea

EM 21

Camera 6
1. HADRIANUS. D. suberat; d = 19,2 mm; G = 2,20 g; StracJ.•,
108; a. 117-119.
.
2. IULIA PAULA. D; d ~ 17,7 mm; G ~ 2,01 g; C, 6; a. 219-220.

Camera 11

3. FAUSTINA IUNIOR. As; d = 25,4 mm; G = 9,46 g; RIO, III,
1408; a. 145-161.
4. FAUSTINA IUNIOR. D. suberat (distrus de foc); d = 18 mm:
G = 2,48 g; RIC, III, 500 b (sau 501 sau 502 a); a. 145-161.
SEPTIMIUS SEVERUS, D; d = 18,3 mm; G = 2,05 g; RIC, IV, I,
96 a; a. 196-197.
6. SEVERUS ALEXANDER. D; d ~ 18,5 mm; G = 1,80 g; C, 183.

B.

Clădirea

Suprafaţa

EM 22

S1

1. As republican; d = 23,7 mm; G = 10,29 g; Ba/Jelon, I, p. 239,
nr 12 (a. 234 î.Ch.) sau II, p. 171, nr. 3 (a. 217 î.Ch.) sau II~ p. 123,
nr. 4 (a. 209 î.Ch).
2. TIBERIUS. As emis în memoria lui Augustus; d = 28 mm;
G = 8,96 g; C, 228; străpuns de un orificiu şi purtat pandantiv.
3. TRAIANUS. As; d = 24,9 mm; G = 9,25 g; Strack, 396; a.
108-113.
4. ANTONIUS PIUS. As; d = 27,:3 mm; G = 13,54 g; RIC, III, 606,
dar pe revers apare, în legendă, dup~t cuvântul HILARITAS, cifra IIII.
Este, probabil, o greşeală de limbă, o confuzie cu LIBERALITAS; piesa
ar putea proveni, deci, dintr-o monetărie orientală.
5. FAUSTINA SENIOR. D; d = 18 mm; G = 3,12 g; RIC, III, 3:11;
după a. 141.
6. MARCUS AURELIUS. S; cl = 31,fl mm; G = 22,31 g; RIC, III,
827; a. 161-162. Descoperit în pavajul de mortar.
7. Nedeterminabil. As; d = 25,9 mm; G = 11,69 g.
Suprafaţa s~

8. HADRIANUS. S; el= 34,2 mm; G = 23,84 g; Strack, 300; a. 117.
;J. HADRIANUS. S; d = 32,9 mm; G = 20,50 g; Stracl~ 528: a.
117-119.
10,. HADIRANUS. D; el= 19,6 mm; G = 2,78 g; 9t-rack, 155; a.
124-126.
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11. ANTONINUS PIUS. D; d -= 17,7 mm; G -= 3,10 g; Riq 1II,
80 a; a. 140-143.
12. FAUSTINA SENIOR. As; d -=== 26,4 mm; G = 14,03 g; RJC, III,
1169; după a. 141.
2,36 g; RIC, IV, J, 11;
13. CARACALLA. D; el -= 16,7 mm; G
a. 196-198.
14. PHILIPPUS SENIOR. Monedă a provinciei Dacia; d -= 21,9 :1im;
G = 4,78 g; Pick, p. 10, nr. 8 (tip B); a. 247.
,..=:

Supra.faţa S~

15. TRAIANUS. As; d -= 26 mm; G = 2,95 g. Foarte tocit.
16. HADRIANUS. As; d = 27,3 mm; G
12,35 g; Strach~ 634;
a. 128-129.
17. SEPTIMIUS SEVERUS. D. suberat; d -=== 17 mm; G = 2,77 g;
RIC, IV, 1, 137; a. 198/9-200.
18. HOSTILIANUS. Antoninian; d = 20,l mm; G -= 2,82 g; RJC,
IV, 3, 182; a. 251.
19. Nedeterminabil. As; d -= 23,2 mm; G = 6,63 g; foarte tocit şi
distrus (ars?).
Suprafaţa

S4

20. TRAIANUS. As; d = 24,G mm; G = 6,17 g; foarte distrus.
21. ELAGABALUS. D; d = 113 mm; G = 2,88 g; C, 62; a. 221.
22. SEVERUS ALEXANDER. D. suberat; d = 18,8 mm; G = 1,89 g;
c, 70.
23. GORDIANUS al 111-lea. Monedă a provinciei Moesia Superior,
emis<! la Viminacium; bronz mijlociu; d = 25,8 mm; G -= 11,54 g; Pick,
p. 34, nr. 7D; a. 241.
Suprafaţa

S;-,

24. Nedeterminabil. As; d =

26,7 mm; G =

9,16 g; foarte t0cit.

C. Temp'.ul EM 24
1. SEPTIMIUS SEVERUS. D. suberat; d =
RIC, IV, 1, l 7G; a. 201.

19,7 mm; .G =

2. GORDIANUS al Iii-lea.
Bronz mare emis
d= 29 mm; G = 14,21 g; Pici..:, p. 32, nr. 71; a. 239.
Secţiunea

2,10 g;

la Viminacium;

1\-1 1 ;;

:3. Nedeterminabil. As; d = 2;) mm; G = 4,52 g; foarte tocit.
4. Nedeterminabil. As (?); c.1 = 23,2 mm; G = D,80 g.
Secţiunea

M 10

;). NERVA. As; d = 27,2 mm; G = D,G2 g; tocit.
6•. TRAIANUS. As; d= 26,G mm; G = <J,77 g; Stmck, 341; a.
101--102.
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7. TRAIANUS. D; el = 19,5 mm; G = 2,78 g; Strack, 246; a. 115/
6-117.
8. HADRIANUS. S; d = 29;,3 mm; G = 19,77 g. Strack, 681; a.
132-134.
q_ ANTONINUS PIUS. As; d == 25,6 mm; G = 10,32 g; Strack, 897;
a. 138, februarie-iulie.
10. ANTONINUS PIUS. As; d = 25,3 mm; G = 5,92 g; tocit.
11. ANTONINUS PIUS (?). As; d = 27 mm; G = 9,55 g; foarte
tocit.
12. CARACALLA. As sau Dp; el= 25 mm; G = 9,09 g; tocit.
13. SEVERUS ALEXANDER. D; d = 18,5 mm; G = 2,71 g; C, 348;
a. 228.
.
14. GORDIANUS al III-lea. As; d = 24,5 mm; G = 10,01 g; RIC,
1V, 3, 338; a. 243-244.
Secţiunea

M 1,

15. HADRIANUS. As; el = 23 mm; G = 11,21 g; Strack, 642; a.
120-121.
16. ANTONINUS PIUS. As; d = 26,2 mm; G = 9,66 g; RIC, IU,
852 a; a. 147-148.
17. LUCIUS VERUS. S; el = 31,3 mm; G = 20,88 g; RIC, III, 1461;
a. 166-167.
18. SEVERUS
ALEXANDER.
Monedă colonială (Nicaea); . d =
=
19,3 mm; G = 4,23 g; Mionnet, Suppl. V, p. 139, nr. 795.
19. Nedeterminabil. As(?); d = 27,4 mm; G = 6,87 g.
Secţiunea

M 18

20. TRAIANUS. As; d
24,9 mm; G
8,90 g; Strack, 399; a.
103--104.
21. TRAL\NUS. As; el
25,5 mm; G
8,94 g; Strack, 371; a.
105-106.
22. TRAIANUS. As; d = 26,4 mm; G = 9,96 g; Strack, 455; a. 115.
23. TRAIANUS. As; d = 24,9 mm; G = 8,49 g; Strack, 396; a.
108-113.
24. LUCILLA. As; d = 25 mm; G = 9,82 g. RIC, III, 1764.
25. CARACALLA. D; d = 17,8 mm; G = 1,68 g; RIC, IV, 1, 88;
a. 207.
26. PHILIPPUS SENIOR. Bronz mijlociu al provinciei Dacia; d =
= 2f5,3 mm; G = 12,36 g; Piele, p. 11, nr. 16; a. 247 sau 248.
.
27. Nedeterminabil. As; el = 24,4 mm; G = 6,77 g.
28. Nedeterminabil. MonedC:-1 colonio.lc.'"1 grecească: c.l = 23,2 mm; G =o=
= 7,47 g.
Secţiunea

M 10

29. HADRIANUS. S; el = 30 mm; G =
cu bustul împăratului spre stânga).
30. COMMODUS. S; d = 31,2 mm; G
a. 1Si3.

22,71 g; Strack, 649 (clar
=

23,63 g; RIC, III, 464;
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31. SEVERUS ALEXANDER. D. suberat; d = 18,7 mm; G-=== 2.92 g.
32. TREBONIANUS GALLUS. Bronz mijlociu al provinciei Dacia;
d ~ 24,9 mm; G = 6,72 g; Pick, p. 16, nr. 50; a. 250.
VIII.

Săpăturile

de la Valea Lupului

Cercetările de la Valea Lupului s-au desfăşurat în punctul de hot.ar
numit Stol; ele au avut, în bună măsură, caracterul unor săpături de salvare, căci lucrările agricole distruseseră o parte din construcţiile antice,
scoţând la iveală pietre din ziduri sau elemente de pavaj, în form{1 de
romb ori de pişcot.
Sondajele efectuate în 1981 şi 1982 (pl. XI) au confirmat existenţa
unor construcţii romane pe o suprafaţă vastă. În 1981 s-au identificat
bazele pilelor unui hypocaustum şi, în apropierea lor, un zid şi o mică
absidă din care nu se mai păstrase decât fundaţia.
In anul 1982, s-a descoperit un zid, paralel cu precedentul, care
a fost urmărit pe o distanţă de 50 m. Temelia lui este formată din pietre de râu legate cu pământ; ea se adânceşte în solul antic 35-40 cm
(maximum 83 cm). Elevaţia, din care s-au conservat una sau două asize.
are pietrele legate cu mortar. Pe alocuri, zidul a fost scos. Lăţimea lui
considerabilă (90-100 cm), ca şi lungimea mare sugerează că am avea
de-a face cu un zid de incintă.
Principalul rezultat al campaniei anului 1983 a fost dezvelirea unui
turn (pl. XII) pe traseul zidului de incintă. Stratigrafia arată că, în
acest punct, s-a ridicat iniţial o construcţie de lemn cu lipitură de lut,
distrusă ulterior într-un incendiu. A urmat apoi construirea turnului şi
a zidului de incintă; în interiorul turnului s-au descoperit urmele unei
construcţii, al cărei paviment prezintă două straturi succesive de mortar.
Inventarul arheologic, constând aproape exclusiv din ceramică, este
sărac şi puţin relevant. Se creează impresia că ocupanţii construcţiei de
la Valea Lupului - care ar putea fi o vina rustica - au părăsit locurile
fără grabă, ducându-şi cu ei întreg avutul.
Continuarea săpăturilor va permite, probabil, elucidarea problemei
destinaţiei construcţiei şi stabilirea cronologiei acesteia.
CONSTANTIN
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IUEŞ

LES FOUILLES AHCHEOLOGIQUES DE 1983 A ULPIA TRAIANA
SAHMIZEGETUSA

(Resume)

En 1983 on a acheYe le degagement de l'espace compris entre Ies edifices
001 et 002. Deux autels ont ete decouverts, gui datent de 235-238, ayant ete eriges
par Q. A~dus Aelianus, procurateur financier de la Dacie Apulensis.

448

RAPOARTE DE

SĂPĂTURI

On a acheve egalement la fouille de l'eclifice EM 21 (fii;. 2).
I.e.s observations faitcs pendant le degagement. d'un autre edifice (El\1: 22),
~itue immediatement au nord du temple de Silvain, ont mene aux conclusions suivantes (pi. I):
Dans ~a premiare phase, !'edifice comprenait deux parties clistinctes. La par,
tie nord etait un couloir large de 2,90-3,40 m, tandis que la partie sud etait.
di,·i.see en quatre pieces. Seul le câte ouest (9,15 m) a pu etre mesure avpc exactitucie; le câte est clevait avoir environ 10 m, tandis que Ies cotes nord et sud
pouvaient mesurer 20-21 m. Le câte norei de !'edifice etait forme par un tron(;On du mur ele l'enceinte sacree qui entourait la zone des temples extra muros.
Lrt comtruction du Grand Temple (EM 18) a mis fin a l'existence de cet edifice, tot remplace par un autre, legerement cleplace vers le Norei par rapport au
precedent et plus grund que celui-ci de 2,50 m en direction Est-Ouest. Ses dimensions etaient: câte sud 23,15 m; cote: nord: environ 24 m; cote ouest: 9,30 m; câte
est: 10,;35 m. Tout comme dans la premiere phase, !'edifice comprenait un couloir
large ele 3, lO m dans sa partie nord et un espace di vise en cinq pieces dans sa
partie meridionale. L'enceinte ayant cesse de fonctionner, un trol1(;on de son ancien mur separait maintenant Ies deux parties de !'edifice.
.
Dans une zone situee au nord du sanctuaire cl'Esculape et de iHygie e~ a
!'est du temple ele Liber Pater on a mis au jour un temple (EM 24) dorit seule
la derniere phase a pu elre etudiee pour !'instant. L'edifice (pi. II) etait. oriente
Nord-Suci et mesurait rn,05Xl5,35 m. Le câte sud etait interrompu dans son centre
faisant place a un seuil forme ele fragments de tuiles et de briques. Le seuil etait
flanque par cleux cubicula ele 3,55X3,05 m (climensions interieures). Sur le cote
nord le temple presente une niche absidale qui depasse legerement vers le Nord
le mur ele l'enceinte sacree. Dans une tranchee creusee a l'Ouest du .temple on
a saisi les traces d'une construction en bois.
Les objets Ies plus significatifs decouverts pendant Ies fouilles {pieces de
metal, lampes, monnaies) (voir, pl. III-X).
A Valea Lupului on a sonde en l!J81-HJ83 Ies restes mal conserves cl'un
com;)\exe de constructions romaines. II s'agit, paraît-il, d'une villa rustica.

Legende des il/uslrations
l. Plan de !'edifice EM 22.
·li. _Plan clu temple EM 24.
Ifl-X. Objets decouverts pendant Ies fouilles de HJ83.
Xf. Valea Lupului: plan de si•tuation.
XII. Valea Lupului: plan de la tour.
25.1. Les autels decouverts dans l'espace ccmpris entre les edifices 001 et 002.
2. L'eclifice EM 21. 3. L'edifice EM 22; au premier plan: Ies vestiges de la
premiere phase; au second plan: le mur d'une chambre de la Jii:n1e phase.
Pl. 26.4. L'eclifice EM 22; au premier plan: le couloir de la IFme phase. 5. L'edifice
EM 22: la piece avec la construction absidale.
PI. 27.6. L'edifice EM 22: la construction absidale. 7. Le temple EM 24: Ia construction ~ur le mur d'enceinte detruite par la niche absidale. Traces d'une
con~truction en bois pres du temple EM 24.
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. . EM 22.
Pl. T. Planu I cliidiru
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Pl. I: 1-X. O~Jiecte c1e-,coperite în campania anulL:i 1833
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„Stol": planul turnului.

