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I

HISTORICAL BACKGROUND

CADRUL ISTORIC

On August !he 11th, AD 117, Trajan died

La 11 august 117. Traian murea pe drumul

on his way back from the Parthian

de întoarcere din

expedltlon !hat ended in uttermost

încheiată

disaster. Two days before, the emperor

înainte îl adoptase deja pe Hadrian. care

had already adopted Hadrian, who

devenea astfel succesorul său la purpura

thus became hls successor [Scrlptores

imperială

Historiae Augustae - SHA, Hadrianus,

- SHA. Hadrianus. 4. 6]: Quintum iduum

4, 6): Qulntum lduum Augustarum

Augustarum diem legatus Syriae litteras

diem legatus Syriae litteras adoptionis

adoptionis accepit; quando et natalem

acceplt; quando et natalem adoptlonls

adoptionis

celebrari

iduum

iduum earundem. quando et natalem

earundem, quando et natalem imperii

imperii statuit celebrandum, excessus

statuit

ei

ei Traiani nuntiatus est ["Cu cinci zile

Traiani nuntiatus est ["On the fifth day

înainte de ldele lui August, pe când era

before the ldes of August, whlle he

guvernator al Siriei, a primit scrisoarea

was governor of Syria, he learned of

prin care era adoptat,

hls adoptlon by Tra]an, and he later

dorit

gave orders to celebrate this as the

Cu trei zile înainte de ldele aceleiaşi luni,

anniversary of his adoptlon. On the

dată

third day before the ldes of August he

începutul de domnie, i-a fost

received the news of TraJan's death,

decesul lui Traian"].

iussit.

Tertium

ce/ebrandum,

excessus

să

expediţia

cu un dezastru. Cu

parthică

două

zile

(Scriptores Historiae Augustae

fie

celebrari

celebrată

iussit.

dată

ziua

la care a decis să fie

Tertium

la care a

adopţiei

sale.

celebrată

ziua

anunţat

and this day he appointed as the
anniversary of his accession"] •.

Cucerirea Daciei i se
Traian, dar

The conquest of Dacia was Trajan's

menţinerea

datorează

ei între

lui

graniţele

Imperiului este opera lui Hadrian.

achlevement, whlle lts preservatlon
within the borders of the empire
was Hadrian's.
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urmă

bună

Acesta

the frontiers on the Lower Danube, as

cunoaştere

he had dlstlngulshed hlmsell durlng

având în vedere faptul

the second Dacian campaign [SHA,

în timpul celei de a doua

Hadrlanus, 3, 6]: Secunda expedltione

dacice [SHA. Hadrianus, 3. 6): Secunda

Dacica Traianus eum primae /egioni

expeditione

Minerviae

secumque

primae legioni Minerviae praeposuit

duxlt; quando quldem multa egregla

secumque duxit; quando quidem multa

eius tacta claruerunt ["ln the second

egregia eius tacta claruerunt ["Traian l-a

Dacian war, Trajan appolnted hlm to

luat

the command of the First Legion, the

dacică.

Mlnervla, and he took hlm wlth hlm

Minervia. ocazie cu care s-a distins prin

to the war; and in this campaign his

multe fapte deosebite"]. Traian

many remarkable deeds won great

lucrurile neterminate.

renown"J. Trajan left things incomplete.

unei provincii romane în zona vechiului

He had created a province in the area

regat al lui Decebal,

of the Decebalus' former klngdom,

sub

leaving the Wallachian plain under the

provinciei Moesia Inferior. ridicând doar

supervlslon ol the governor of Moesla

castre auxiliare în anumite

Inferior, building only lorts in certain

şi

key posltlons and settlng up a defence

lungul Oltului. Au fost încheiate tratate

line along the river Olt. Treaties, rather

cu

llimsy, were closed wlth the Sarmatlans

erau

în the area. As a resuit, în the very first

primele zile ale noii domnii, Hadrian a fost

days ol his reign, Hadrian was informed

informat despre răscoala acestora. Acesta

of thelr uprlslng. Hls actlon was swlft

a

[SHA, Hadrianus, 6, 6]: Audita deln

6]: Audita dein tumultu Sarmatorum et

tumultu Sarmatorum et Roxolanorum

Roxolanorum

praemissis exercit/bus Moesiam petiit

Moesiam petiit

("Then, on hearlng ol the lncurslon

răscoala

of the Sarmatians and Roxolani, he

trimis înainte armata

sent the troops ahead and set oul for

Moesia"]. Având de a face în

Moesia"J. Facing concurrently another

cu un alt

praeposuit
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din

deţinea

Hadrlan was well acqualnted wlth

a frontierei

Dacica

împreună

o

Dunării

că

de Jos.

se distinsese
expediţii

Traianus

cu el în a doua

eum

expediţie

numindu-l la comanda legiunii I

Odată

din

aşezate

acţionat

zonă,

Muntenia

guvernatorului

construind o linie de
sarmaţii

cu crearea

lăsase

supravegherea

lăsase

poziţii

cheie

apărare

de-a

dar acestea nu

pe baze solide. Astfel

că

în

imediat: [SHA, Hadrianus, 6,
praemissis
["După

sarmaţilor

război

şi
şi

exercitibus

ce a aflat despre
a roxolanilor a
s-a îndreptat spre
acelaşi

timp

în provinciile Pannonia

şi

Între Dacia şi Moesia lnfer'or. Castrele Romane d'ri
Muntenia în timpul luî Traia'î.
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cealaltă ramură

sarmaţilor.

war ln Pannonla and Dacia, where the

Dacia. unde

other branch of the Sarmatians, namely

iazygii,

devastaseră

the lazyges, had plundered the newly

ocazie

cu

established province and killed C.

C. Iulius Quadratus Bassus

lullus Quadratus Bassus, lts governor,

sfârşitul.

he made peace with the king of the

roxolanilor

Roxolani and turned his attention to

atenţie

the west, appolntlng Q. Marclus Turbo

Marcius Turbo la comanda armatelor din

at the command of the armies of both

Pannonia

Pannonla and Dacia [SHA, Hadrlanus, 6,

Marcium Turbonem post Mauretaniam

7: Marcium Turbonem post Mauretaniam

praefecturae infulis ornatum Pannoniae

praefecturae lnfulls ornatum Pannonlae

Daciaeque ad tempus praefecit. Cum

Daciaeque ad tempus praefecit. Cum

rege Roxolanorum. qui de inminutis

rege Roxolanorum, qui de lnmlnutis

stipendiis querebatur. cognito negotio

stipendiis querebatur, cognito negotio

pacem

pacem

după

composuit

["He

conferred

noua

însuşi

care

a

provincie,

guvernatorul
şi-a

g~sit

a încheiat pacea cu regele
şi

şi-a

îndreptat întreaga

spre vest. numindu-l pe O.
şi

Dacia [SHA, Hadrianus. 6, 7]:

composuit

["Marcius

Turbo,

ce a guvernat Mauretania, a primit
şi

the lnslgnla of a prefect on Marclus

ornamentele prefecturii

Turbo after his Mauretanian campaign

în

acelaşi

and appolnted hlm to the temporary

şi

a Daciei. Cu regele roxolanilor. care

command of Pannonia and Dacia. When

ridicase problema

the klng of the Roxolani complalned

a cercetat cauza

a fost numit

timp la conducerea Pannoniei

şi

diminuării

stipendiilor,

a făcut pace"].

of the diminution of his subsidy, he
lnvestigated the case and made peace

Nu au fost momente

with him"J.

noul

împărat,

dar a

uşoare

pentru

reuşit să

treacă

peste aceste zile grele ale începutului
domniei.

emperor, however he succeeded to

augustană

overcome such early hardshlps and

imperium ad priscum se statim morem

returned to the peaceful policies of

instituit et tenendae per orbem terrarum

Augustan tradltlon [SHA, Hadrlanus, 5, 1):

paci operam impendit ["Ajungând la

Adeptus imperlum ad priscum se statim

cârma imperiului, a revenit pe

morem Instituit et tenendae per orbem

la vechea

terrarum paci operam impendit ["On

menţinerea
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întorcându-se

tradiţia

These were no easy tlmes for the new

la

[SHA. Hadrianus. 5, 1]: Adeptus

obişnuinţă
păcii

dat~

de a veghea la

în întreaga lume"].
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taklng possesslon of !he Imperial power

Pentru frontierele

Hadrian at once resumed the policy

însemna: [SHA, Hadrianus, 12, 6) Per ea

of the early emperors, and devoted

tempora et alias frequenter in plurimis

his attention to maintaining

peace

locis, in quibus barbari non fluminibus

throughout !he world"). For !he Roman

sed limitibus dividuntur. stipitibus magnis

frontiers, it meant that: [SHA, Hadrianus,

in modum muralis saepis funditus iactis

12, 6) Per ea tempora et alias frequenter

atque conexis barbaros separavit ["În

ln plurlmls locls, ln qulbus barbari non

vremea aceea

fluminibus

în multe locuri unde barbarii nu sunt

sed limitibus

dividuntur,

şi

Imperiului aceasta

cu alte multe ocazii,

stlpltlbus magnls ln modum muralls

separaţi

saepis funditus iactis atque conexis

i-a oprit pe

barbaros separavlt ["Durlng thls period

trunchiuri de copaci. de mari dimensiuni.

and on many other occasions also, in

implantaţi ad~nc

many reglons where the barbarlans are

ei sub forma unui zid

de fluvii ci de frontiere artificiale.
aceştia

în

prin intermediul unor
pământ şi legaţi

între

(palisadă)"J.

held back not by rivers but by artificial
barriers, Hadrian shut them off by means

Astfel de sisteme de

of hlgh stekes planted deep ln the

realizate şi în Dacia, de-a lungul frontierei

ground and fastened together in the

nord-vestice. unde Hadrian a creat o

manner of a palisade"].

nouă

apărare

provincie. Dacia Porolissensis.

dincolo de

Dunăre,

în

Barboşi.

colţul

romane de la

Dacia, on the north-western frontier,

nord-vest

where Hadrlan made a new provlnce,

timp, linia

Dacia

Muntenia, a fost de asemenea

and

past the

Danube, in front of the Roman fort ol
Barboşl,

al

în

Dobrogei.

defensivă

din

împotriva

of nowadays Romanian Dobrogrea.

presupuneri, chiar

dacă

Whlle some argued that the defence

exclude ipoteza

line past the Olt, in Wallachia, the

militar care

so-called limes Transalutanus, was

colţul

also buii! under Hadrian, there are

vremea lui Traian.

să

datată

multe

acestei

nu se poate

existenţei
unească

Oltului. în

există

contraargumente

de

acelaşi

în

faţa

în timpul lui Hadrian, dar

ln the north-western corner

şi

faţa fortificaţiei

Such defensive works exist also ln

Porolissensis,

au fost

unui drum
Dunărea

cu

de sud-est al Transilvaniei încă din

now strong arguments agalnst such
assumption, although one may not

Between Dacia and Moesia lnfer'or.
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exclude a posslble mllltary road that

După

ce iazygii au fost

connected the Danube with the south-

încheiată

eastern corner of Transylvania starting

făcut

as early as Trajan.

Vechea provincie Dacia, din vremea lui

the

lazyges

back

and

the

were

reforme administrative în Dacia.
divizată

două

în

provincii:

Dacia Superior şi Dacia Inferior [probabil

pushed

Roxolani

a fost

pacea cu roxolanii, Hadrian a

Traian. a fost
Once

respinşi şi

pacified

încă

din anul 118,

nu cel mai târziu

dacă

through negotlatlons, Hadrlan made

în primele luni ale anului - O. Marcius

administrative changes in Dacia. The

Turbo

former Dacia provlnce was dlvlded

purtând titlul de prefect al Egiptului.

into two provinces: Dacia Superior

care îi permitea

and Dacia Inferior [llkely as early

XIII Gemina de la Apulum]. La frontiera

as AD 118, unless at most the first

nord-vestică

a.

months of AD 119 governed

Dacia

Marclus Turbo

Superior

a

Dacia

guvernat
să

a fost

Superior,

comande legiunea
creată

o provincie,

Dacia Porolissensis. în jurul centrului de
la Porolissum [probabil

bearing

puţin

mai tlirziu,

prin 120-121].

the title of praefectus Aegypti, which
allowed hlm to command XIII Gem/na
!rom Apulum]. By the north-western

Provincia

Dacia

frontler a new provlnce was created

între râurile

around the center ol Porolissum, Dacia

de asemenea.

Porollssensls [llkely sllghtly later, în

Transilvaniei. în fruntea provinciei se

AD 120-121].

afla un procurator presidial, avlind în

Jiu

vedere faptul

inferior
şi

Olt, cuprinzând.
de sud-est al

şi colţul

că

se întindea

în provincie

staţionau

The province of Dacia Inferior stretched

doar trupe auxiliare.

between the the rivers Jiu and Olt also

auxiliare din Muntenia au fost

lncludlng the south-eastern

ca urmare a

ol

Transylvania.

lt

was

corner

governed

Graniţa

Puţinele

înţelegerilor

provinciei a fost

castre

părăsite,

cu roxolanii.
stabilită

de-a

by a praesldlal procurator, havlng

lungul Oltului, unde au fost construite

only auxiliary units deployed on the

castre de mici dimensiuni pe timpul

ground. The few forts from Wallachla

lui Hadrian

şi

were deserted as a consequence

din aceste

activităţi

of

atestate epigrafie. cea mai

the

agreements

reached

wlth

fiind

the Roxolani. The defence line was

Between Dac'a and Moes'a Inferior.
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inscripţia

Antoninus Pius [o parte

de

constructive sunt
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a castrului
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la

Hoghiz.

demonstrează

establlshed on the Olt, where small

de

care

forts were buii! under Hadrian and

că fortificaţia

Antonlnus Plus (some of these bulldlng

detaşament

activities are epigraphlcally attested,

la Apulum, din provincia Dacia Superior.

!he most lnterestlng belng the bullding

cândva între anii 127-1321,

a fost

de un

construită

al legiunii XIII Gemina de

inscription of the fort at Hoghiz, which
records that a detachment of Legio XIII

Probleme la frontiera

Gem/na from Apulum, ln the provlnce

Inferior au

of Dacia Superior, built it sometime

lui

between AD 127 and 132).

unul
T.

apărut

Antoninus
dintre

Flavius

a Daciei

estică

pe timpul domniei

Pius

guvernatorii
Priscus

când

[142-144].

provinciei.

Gallonius

Fronto

Turmoll by the eastern border of Dacia

Q. Marcius Turbo. fiul lui Q. Marcius

Inferior was felt durlng the rule of

Turbo,

Antoninus Pius (AD 142-144], when one

ca pro legato

of the province governors, T. Flavius

i-au permis

Prlscus Gallonius Fronto Q. Marcius

legionare

să

conducă

campanii

Turbo, son to the aforernentloned Q.

militare în afara

graniţelor

provinciei

Marcius Turbo, is recorded as pro legato

sale.

and praefectus, whlch allowed hlm

menţionat

to command legionary detachments

şi

and wage war outslde the borders the

este imposibil de demonstrat. dar se

province. lt is impossible to say if this

pare

was the war reported by Aellus Arlstldes

la

(26, 70) and Historia Augusta [Vita

acestui moment. Este, astfel, foarte

Pii, 5, 4], nevertheless, ii seems there

posibil ca sub presiunea roxolanilor.

were no other mllltary unrests by the

dacii din Câmpia Munteniei

borders of Dacia Inferior. I! is therefore

din punct de vedere arheologic cu

hlghly posslble that under the presure

purtătorii

of the Roxolani, the Daclans from the

încercat

Wallachlan

să

plaln

[archaeologically

mai sus, este atestat

menţionat
şi

să
şi

praefectus. titluri care

comande

detaşamente

acesta va fi fost

Dacă

războiul

de Aelius Aristides [26. 70]

de Historia Augusta [Vita Pii, 5, 4],
c~

nu au existat alte probleme

graniţa

se

Daciei Inferior cu

culturii
să

aşeze

treacă

excepţia

[identificaţi

Chilia-Militari]

au

Oltul, încercând

în provincie. Neavând

identified as the Chilia-Militari culture]

permisiunea guvernatorului,

attempted to cross the rlver Olt and

atacat probabil garnizoanele romane

settle in Dacia Inferior. As this happened

de pe Olt. Romanii au ripostat. în

Between Dacia and Moesia lnfer'or.
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wlthout the governor's approval, they

ostilităţi

fiind implicate

likely attacked the Roman garrisons on

legionare din provincia Dacia Superior

the Olt. The Romans fought back, ln the

sau.

hostillties being also involved legionary

Moesia

detachments !rom Dacia Superior or,

acest motiv. întrucât guvernatorul a

more llkely, Moesia Inferior, which

condus o campanie

pushed them back. For this reason, as

provinciei sale, la care au participat

the governor led a mllltary campalgn

detaşamente

outside the borders ol his province and

de pro legato et praefectus provinciae

had leglonary detachments among hls

Daciae inferioris.

degrabă,

mai

Inferior,

şi detaşamente

din

provincia

respingându-i.
militară

Din

în afara
şi

legionare, a primit titlurile

expeditionary forces, he received the
tltles pro legato et praefectus provlnclae

După

până

Dac:iae inferioris.

secolului al 111-lea, nu mai

acest moment.

informaţii

la mijlocul
există

alte

despre evenimente de acest

From then on, up to mld 3'' century

fel la

AD, there is no other Information on

Munteniei.

any events of thls sort by the borders

afectat doar provinciile Dacia Superior

ol Dacia Inferior, in the Wallachian

şi

plaln. The Marcomannlc wars caused

costobocilor din 170 au fost îndreptate

damages only to Dacia Superior and

spre

Dacia Porollssensls, whlle the Costobocl

Organizarea

raids of AD 170 were directed against

schimbat în anul 168, guvernatorul celor

Moesla Inferior and further south. The

trei Dacii {legatus Augusti pro praetore III

administrative organizatlon of Dacia

Daciarum] preluând şi comanda trupelor

changed in AD 168, the governor of the

auxiliare din Dacia Inferior.

three Dacian provlnces (legatus August!

schimbări

pro praetore III Daciarum}also assuming

provinciei.

trupele

under hls command the auxlllary unlts

continuând

să

of Dacia Inferior. Nonetheless, no major

mai ales de-a lungul liniei defensive de

changes occurred along the provlnce

pe râul Olt.

borders,

the

previously

graniţele

Daciei Inferior, în Câmpia
marcomanice au

Războaiele

Dacia Porolissensis. iar incursiunile
Moesia

Inferior

şi

administrativă

spre

a Daciei s-a

Totuşi,

nu s-au produs pe
atestate

ocupe

sud.

aceleaşi

mari

graniţa

anterior
castre.

recorded

troops malntalnlng their garrlsons as
before, especially along the rlver Olt.

Between Dac'a and Moes'a Inferior.
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The constructlon of the defence line

Construirea unei linii defensive în

faţa

past the Olt under the Severans,

Oltului in timpul dinastiei Severilor,

aşa

the

numitul limes Transalutanus. nu a avut

so-called

limes

Transalutanus,

had probably nothing to do with

probabil nimic de a face cu

any externai threats, belng merely

externe. ci a fost doar o

designed

military

siguranţă

road, which allowed the troops !rom

permitea

Moesla Inferior to reach swlftly the

Moesia Inferior

south-eastern corner ol Transylvania

de sud-est al Transilvaniei

and !rom there, Dacia Superior. The

în provincia Dacia Superior.

stamps ol XI Claudia legion !rom

legiunii XI Claudia, de la Durostorum, de

Durostorum

leg{lonls} XI

tipul leg{ionis]XICl{audiae}Ant(oninianae]

dated

- care datează de pe timpul lui Caracalla

to

secure

of

type

the

Cl{audiae} Ant{oninianae)

-

ameninţările

măsură

de

pentru drumul militar, care
unităţilor

militare din provincia

să ajungă

rapid în
şi.

colţul

de acolo.
Ştampilele

durlng Caracalla's relgn - dlscovered

- descoperite la Pietroasele. precum

at Pietroasele and the rebuilding of

reconstrucţia

the fort at

să

Râşnov

seem to confirm

castrului de la

confirme această

R~şnov,

şi

par

ipoteză.

such hypothesls.
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STRATEGIA ROMANĂ
LA DUNĂREA DE JOS ÎN
TIMPUL ÎMPĂRAŢILOR
TRAIAN ŞI HADRIAN

ROMAN STRATEGY
ALONG THE LOWER
DANUBE DURING THE
REIGNS OF TRAJAN
AND HADRIAN

Cucerirea teritoriului dacilor aflat sub
The conquestofthe Dacian territoryuntil

autoritatea lui Decebal

then under the authorlty of Decebalus

unei

and the subsequent establishment of a

au produs importante

Roman province ln a part of lt resulted

areal întins la nord de cursul inferior al

in key mutations on a large area north

Dunării.

of the lower course of the Danube.

fost

lts inclusion was atypical, should we

extinderile anterioare ale frontierelor

keep in mlnd prevlous extenslons of

romane. Prin

!he Roman borders. By the exceptional

efective implicate, efortul realizat de

number of the strengths involved, the

armata

Roman army's effort durlng the Dacian

depăşeşte

campaigns most likely exceeded !hat

faimosul

părţi

transformarea

şi

din acesta în provincie

romană

pe un

mutaţii

Includerea acestui teritoriu a

atipică. dacă luăm

numărul

în considerare
excepţional

de

în campanile dacice îl

romană

probabil pe cel angajat în

Război

Iudaic.

of !he famous Jewish War.
Controlul asupra

Carpaţilor

strategică

a fost

înlătura

The control over the Carpathlans was

ca o necesitate

seen as a strategic necesslty ln order

un oponent redutabil, fapt care a permis

to force out a powerful opponent, thus

menţinerea

safeguardlng the provlnces of Moesia

Moesia Superior, Moesia Inferior, Thracia

Superior,

şi

Moesia

Inferior,

Thracia

în

siguranţă

de a

văzut

a provinciilor

Macedonia. Relativ la zona

aflată

and Macedonia. We wonder why the

sub autoritatea guvernatorului Moesiei

Roman fortilications !rom north-west

Inferior în timpul lui Traian, ne

Muntenia, namely those at Drajna de

care au fost

Sus,

Pietroasele or

amplasarea

fortificaţiilor

were set up there, as the area

nord-vestul

Munteniei.

Millilieştl, Targşor,

Volneştl

raţiunile

was under the authorlty of the governor

la Drajna de Sus,

of Moesla Inferior under Tra]an?

Pietroasele sau

Between Dac'a and Moes'a Inferior.
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întrebăm

care au determinat
romane din
respectiv

M~l~ieşti,

de

Târgşor,

Voineşti?
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The Roman army's campalgns north

Campaniile armatei romane efectuate

the Danube over the course of the

la nordul

lst century AD were lnterpreted as

Chr. au fost interpretate ca având scopul

designed to impose a client status to the

de a impune

populatlon living there, thus dellmitlng

un statut clientelar. ocazii cu care a fost

a so-called "security area• or "buffer

creată

zone" by prohibiting any subsequent

sau

establishment of civil settlements. Thls

constituirii ulterioare a unor noi

would explain, according to some

civile.

scholars, the outposts set up on the

autori. amplasarea unor avanposturi pe

left bank of the Danube. Others believe

malul stâng al

that the mentloned campalgns would

a acestor campanii poate fi

be explained by the wish ol some of

guvernatori de a câştiga .gloria extinderii

the provlnce governors to wln the

provinciei lor"

"glory of their province extension"

împăraţilor

and, implicitly, provide the emperors

unor campanii considerate un succes

with the arguments of conductlng

la Roma, mai ales

campaigns deemed successful in Rome,

primii lor ani de domnie. Nu trebuie omis

especlally lf ln thelr early relgnlng

faptul

years. One should remember the fact

această

that Trajan found hlmself in thls positlon

contra dacilor a fost una

too. The propaganda of the victory over

pe

the Daclans was exceptional, matched

îl

o

Dunării

pe durata secolului I p.

populaţiilor

aşa-numită .zonă

.buffer zone".

de securitate"

prin

interzicerea
aşezări

s-ar explica. potrivit unor

Aşa

că

din acest areal

Dunării.

şi.

O

altă explicaţie
dorinţa

unor

implicit. de a oferi

argumentele întreprinderii
dacă aceştia

erau în

Traian se afla. la rândul lui. în
Propaganda victoriei

situaţie.

măsura războiului

pregătea

împotriva

excepţională.

pe care

împăratul

parţilor.

only by the war which the emperor
Frontierele romane au fost în perioada

prepared against the Parthians.

degrabă

Principatului

mai

During the Principate, Roman borders

interacţiune.

decât linii de separare.

were lnteractlon areas rather !han

întrucât economia Imperiului depindea

divlsion lines, as the emplre's economy

în mare

depended to a large extent on the

cu

trading relations with the neighbouring

literare indică rolul important în ideologia

populatlons. Llterary sources report on

politică

the important role that both imperial

frontierele imperiale, cât

Between Dacia and Moesia lnfer'or.
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măsură

populaţiile

de
din

relaţiile

zone de

comerciale

vecinătate.

Sursele

a Imperiului pe care l-au avut atât
şi populaţiile
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frontlers as well as !he people nearby

din proximitate. Aceste texte

had in the political ideology ol the

pe larg despre invazii

empire. They account at length on

de perspectiva

invasions and discuss aspects related

detrimentul aspectelor economice sau a

to the polltical views of the emperors to

relaţiilor

the detriment of the economic aspects

de

or the relations with the communities

arheologice

by the border. The results of the

de date referitoare la

archaeologlcal excavations supply a

lumea

multltude of data on the lnteractlons

limitrofe

with the Barbarian world, especially

controlului frontierelor,

on the frlnges of the emplre. Ensurlng

de-a lungul sau în spatele acestora.

border control and not the defence

a

along

financiare

or

behlnd

considerable

them

financial

entalled

and

politică

presupus

în

situate în zonele
cercetărilor

o multitudine

furnizează

ale

ţinând

împăraţilor.

a

Rezultatele

interacţiunea

cu

în special în zonele

barbară.

şi

aspecte

şi

comunităţile

frontieră.

Asigurarea

Imperiului.

nu

şi

alocarea

unor

apărarea

resurse

umane considerabile. Acest

plas~m

fapt îl

human

cu

relatează

în contextul schimburilor

resources. This may be placed within the

comerciale cu

învecinate.

context of the tradlng exchanges wlth

direcţionate

the neighbourlng populations dlrected

frontieră

by !he Roma ns ln well-defended border

trupe numeroase. sunt semnalate de

areas, where, beside the many troops,

cele mai multe ori puncte vamale

customs polnts and extensive economic

activităţi

populaţiile

de romani în zonele de

bine

apărate.

în care. pe

lângă

şi

economice intense.

activities are most often recorded.
Modul în care istoricii moderni au
The way in which modern historians

transpus

transposed into cartographic data the

literare.

llterary, eplgraphlc and archaeologlcal

a fost

sources

was

lnterpretatlons,

olten

influenced

calculatlons

by

de

and

epigrafice

interpretări.

având ca suport

hărţile

maps,

privire la

to

erroneous

arheologice

de calcule

care a determinat

led

sau

de cele mai multe ori

influenţat

estimates using as a support modern
whlch

informaţiile

cartografic

şi estimări

moderne. fapt

supoziţii

raţionamentele

eronate cu
de la care

assumptions regarding the mechanlsms

porneau factorii de decizie romani. îns~

of Roman declslon-maklng process.

hărţile

However, anclent maps were sketchy

prezentate sub forma unor itinerarii
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guldes ln the form of road ltlnerarles

rutiere sau descrieri geografice< Ele

or geographical descriptions. They

conţineau

note explicative ale unor

contalned notes on certaln sltes, for

obiective.

pentru

the use of the soldlers and traders,

al negustorilor, nefiind redate într-o

wlth dlsregard to geographical or

perspectivă

politica!

întrucilt

outlooks,

since

borders,

uzul

sau

geografică

frontierele,

şi

militarilor

ca

politică.

limite

ale

as limits ol the emplre, were not

Imperiului. nu erau redate< Frontierele

rendered. Frontlers were more ol

au fost mai

a transîtionîng space, hence, it was

tranziţie.

only normal to replace classiflcatlons

acestora în .naturale"

such as •natural" and •artificial" with

fost

"dlvlslon areas" or "connectlng areas".

ca .zone de separare· sau .zone de

The design of campaign approach

legătură"<

strategles consldered the encountered

abordare a campaniilor se făcea

populations

the

prin raportarea la

and

implicit. la teritoriile ocupate de acestea

territories

and,
they

implicitly,
lnhablted

un

degrabă

de

spaţiu

motiv pentru care clasificarea

înlocuită,

şi

.artificiale" a

în mod firesc, cu termeni

Gândirea

strategiilor

populaţiile

de

aşadar

întiilnite

şi,

not the reverse.

şi

The greatest lssue of the Roman army,

Cea mai mare

allke of those modern, was supply,

romane, ca

as road conveyance was slow and

constituia

expensive while ensurlng the goods

transportul rutier era lent şi costisitor. iar

necessary for a large number of soldiers

asigurarea bunurilor necesare pentru

compactly quartered was very difficult

un

to accomplish. ln time, the optimal

compact era foarte greu de realizat.

strategic solutlon was to disperse the

în timp, soluţia strategică optimă a

troops în areas where local resources

fost dispersarea trupelor în zone în

could be fully used. The rlsk of deploylng

care se puteau utiliza din plin resursele

smaller units in several fortifications was

locale< Riscul

balanced by the accompllshment of an

mai mici în mai multe

infrastructura and logistics network,

contrabalansat

whlch allowed them to communlcate

reţele

highly efficient. A second advantage for

care acestea puteau comunica foarte
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nu invers<

număr

de

şi

problemă

a armatei

a celor moderne, o

aprovizionarea.

mare de

soldaţi amplasaţi

amplasării

de

deoarece

unor

formaţiuni

fortificaţii

realizarea

infrastructură şi logistică.

era
unei
prin
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!he army's dispersai wlthln !he terrltory

eficient. Un al doilea avantaj al dispersării

was the possibility to monitor and better

armatei în teritoriu era posibilitatea de a

control both the terrltory and access

supraveghea

şi

routes. Thus, transports were guarded

teritoriul. dt

şi căile

and convoys moved less. Some of the

transporturile erau

forts' preserved location în their original

se

position for a long time suggests

amplasamentului unor castre pe

both the reason for whlch they were

lor

orlginally placed în that specific place

sugerează

as well as the fact that at some polnt,

fost acestea amplasate

troops no longer changed garrison. The

respective, cât

deleat ol the enemy also lnvolved the

moment dat trupele

displacement of lortifications to new

garnizoana.

operation theatres, whlch thus became

implică

new borders. The fortifications - as

noile teatre de

reinforcement points for some positions

noi frontiere.

- were useful as long as the battle was

de

lought, while after the defeat ol the

atât timp cât se

adversarles, these fortlflcatlons were

înfrângerea adversarilor

used to protect the population, including

cauză

the deleated opponents. The Roman

populaţiile

armywas not exclusively a foreign policy

oponente. Armata

tool, lts maln functlon being that of a

mod exclusiv un instrument al politicii

provincial garrlson.

externe, principala sa

deplasau

şi

întărire

18

de acces. Astfel.
iar convoaiele
Păstrarea

pentru care au
iniţial

faptul

că

nu-şi

de la un
schimbă

adversarului
pe

fortificaţiilor

operaţiuni,

Fortificaţiile

ale unor

în locurile

mai

Înfrângerea
mutarea

poziţia

de timp

durată

raţiunea

şi

mai bine atât

puţin.

lungă

atât

păzi

păzite

mai

o

iniţială

poziţii

desfăşura

devenite

- ca puncte
- erau utile
lupta,

după

fortificaţiile

în

având rolul de a proteja inclusiv

aceea de

Between Dac'a and Moes'a Inferior.
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care

anterior
romană

fuseseră

nu a fost în

funcţiune

fiind

garnizoană provincială.
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BIRD'S-EYE VIEW OF THE AREA OF THE DRAJNA DE SUS FORT/ FOTOGRAFIE AERIANĂ A ZONEI CASTRULUI DE LA DRAJNA DE SUS

ŞI

FORTS ANO UNITS

CASTRE

TRUPE

DRAJNA DE SUS

DRAJNA DE SUS

(DRAJNA COMMUNE,

(COM. DRAJNA, JUD. PRAHOVA)

PRAHOVA COUNTY)
Castrul

a fost

The fort was identified in the north-

de nord-vest a

western part of modern-day place,

punctul

at

point

by

the

Drajna and

"Grădişte",

confluence

on

a plateau

of

were

conducted

periods: Gh.

Ştefan

in

„Grădişte",

actuale, în

pe un platou situat la

pârâurilor Drajna

şi Măcliţa.

Cercetările

arheologice au fost efectuate

streams

Măcliţa.

archaeological

localităţii

partea

confluenţa

în

The

identificat în

două

perioade distincte: Gh.

Ştefan

investigations

1944, respectiv M. Zahariade, începând

two

cu

distinct

anul

până

1944, respectively

1997,

cu

unele întreruperi,

în prezent.

M. Zahariade, starting with 1997, with
occasional stops, until present.

BRICK ANO TILE STAM PS DISCOVERED AT DRAJNA DE SUS
FORT (M. ZAHARIADE, T. DVORSKI) / CĂRĂMIZI ŞI ŢIGLE
ŞTAMPILATE DESCOPERITE LA CASTRUL DE LA DRAJNA DE SUS
[M. ZAHARIADE, T. DVORSKI]

THE PLAN OF THE AREA OF THE DRAJNA DE SUS FORT
(GH.ŞTEFAN ) / PLANUL ZONEI CASTRULUI DE LA DRAJNA DE
SUS [GH. ŞTEFAN]
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PLAN OF THE DRAJNA DE SUS FORT (M. ZAHARIADE, T. DVORSKI) I
PLANUL CASTRULUI DE LA DRAJNA DE SUS [M. ZAHARIADE. T. DVORSKI]

The

stone

fort

is

rectangular

in

Castrul de

piatră

este dreptunghiular.

shape and it measures 176 x 233m.

având dimensiunile de 176 x 233 m.

The enclosure is built in-between

Incinta

two stone walls - made in a slightly

ziduri de

different construction technique -

construcţie

placed at a distance of 1.90 m [the

la o

technique is similar to the enclosures

construcţie

of the forts at

Breţcu

and Hoghiz).

construită

este
piatră

- realizate în

uşor

distanţă

diferită

-

două

tehnică

de

amplasate

de 1,90 m [tehnica de

este

castrelor de la

între

asemănătoare

Breţcu şi

Hoghiz).

incintei
Colţurile

lts corners are rounded, two gates

incintei sunt rotunjite, fiind cercetate

being excavated insofar. lnside, the

până acum două porţi. În interior, a fost

headquarters building [principia) was

identificată
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clădirea

comandamentului
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identified and also a building situated

(principia]. respectiv o clădire situată

in the western vicinity [praetorium?].

în

The building pottery material was

Materialul

marked with the stamps of the legions

fost marcat cu

from Moesia Inferior: V Macedonica,

Moesia Inferior: V Macedonica, I Italica

I Italica and XI Claudia pia fidelis and

XI Claudia pia fidelis

cohort I Flavia Commagenorum. The

Commagenorum. Castrul a fost construit

fort was built during the conquest of

în timpul cuceririi Daciei

Dacia and abandoned at the beginning

începutul domniei lui Hadrian.

vecinătatea

vestică

[praetorium?J.
construcţie

ceramic de
ştampilele

şi

a

legiunilor din
şi

al cohortei I Flavia

şi

abandonat la

of Hadrian's reign.

BIBLIOGRAPHY I BIBLIOGRAFIE: Gh.

Ştefan,

Le camp romain de Drajna de Sus, Dep. de Prahova, Dacia

11-12, 1945-1947 (1948), 115-144; Zahariade, Dvorski 1997; Bogdan-Cătăniciu 1997, 49; Gudea 2005,
502-504, nr. VII. C. 4.
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BIRD'S-EYE VIEW OF THE MĂLĂIEŞTI FORT/ FOTOGRAFIE AERIANĂ A CASTRULUI DE LA MĂLĂIEŞTI

MĂLĂIEŞTI

MĂLĂIEŞTI

(Sfirleanca village, Dumbrivettl

(sat Sfirleanca, com.Dumbrivettl,

commune, Prahova county)

jud. Prahova)

The fort lies on the southern extremity

Castrul este amplasat în extremitatea

of

sudică

a

terrace

located

by

at

the

confluence of the streams Teleajen
and

Vărbilău,

a unei terase situate la

confluenţa

şi Vărbilău,

în punctul

râurilor Teleajen

at the point known as

.La Cetate". Situl se

află astăzi

în raza

"La Cetate". Today, the site is found

administrativă

within the administrative range of

Dumbrăveşti, jud. Prahova. în mediul

Dumbrăveşti

academic acesta a intrat sub denumirea

the village Sfârleanca,
commune,

Prahova county.

academic

environment,

under the name of

it

ln the

de

entered

Mălăieşti,

a satului Sfârleanca. corn.

Mălăieşti, după

care a

numele comunei de

aparţinut până

administrativ-teritorială

after

la reorganizarea
din anul 1968.

the name of the commune to which
it belonged until the administrativeterritorial reorganisation of 1968.
The archaeological excavations in
the Roman fort at

Mălăieşti

started

by the end of the 30's, when colonel
surveyor Constantin

Zagoriţ

made a

detailed topographical plan of the
entire area, including, among other,
OBLIQUE BIRD'S-EYE VIEW OF THE MĂLĂIEŞTI BATH-HOUSES I
FOTOGRAFIE AERIANĂ A TERMELOR DE LA MĂLĂIEŞTI.

the Roman fortification and the baths.
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The first systematic archaeological

Cercetările

research was conducted in 1954 by

de la

Grigore

anilor '30,

Florescu

and

Expectatus

arheologice în castrul roman

Mălăieşti

au început la finele

perioadă

în care colonelul
Zagoriţ

Bujor. Starting with the 60's, both the

topograf Constantin

fort and the Roman settlement were

un plan topografic detaliat al întregului

constantly damaged by subsequent

areal, incluzând, printre altele

farming works, while in 1976 the fort

romană

baths were cut by a ditch for the

arheologice sistematice au fost efectuate

insertion of a water main. ln 1985,

în anul 1954 de

the late Dan Lichiardopol carried out

Expectatus Bujor. Începând cu anii '60,

rescue excavations as an orchard

castrul

was planted. Recent archaeological

unui proces îndelungat de degradare

excavations started in 2011, under

din cauza

şi

băile.

către

fortificaţia

cercetări

Primele

Grigore Florescu

şi aşezarea romană

activităţilor

a realizat

şi

au fost supuse

agricole, iar în anul

of

1976

băile

the one of the authors, and are still

şanţ

pentru introducerea unei conducte

underway. The fort was excavated

magistrale de aducţiune a apei. În urma

the supervision of Ovidiu

(the

fortification

Ţentea

system

and

lucrărilor

the

barracks in the praetentura).

castrului sunt traversate de un

de plantare a unei livezi în anul

1985 au fost efectuate
de

către

săpături

de salvare

regretatul Dan Lichiardopol.

Cercetările

arheologice

recente

au

început în anul 2011, sub coordonarea lui
Ţentea

Ovidiu

unuia dintre autorii, fiind

în curs de derulare. Au fost efectuate
cercetări

în castru [sistemul de

şi barăcile

fortificaţii

din praetentura].

Castrul are sistemul defensiv
dintr-un val de
lemn

pământ

o formă

două şanţuri.

dreptunghiulară,

de 180 x 150 m.
OVERLAPPING OF THE PLANS OF THE MĂLĂIEŞTI FORT I

de

dublat în
Incinta are

cu dimensiunile

Barăcile

de lemn au

fost cel mai bine observate în partea

SUPRAPUNEREA PLANURILOR CASTRULUI DE LA MĂLĂIEŞTI
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palisadă

cu

[murus caespiticius].

exterior de câte

alcătuit
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THE COLD-WATER BASIN OF THE MĂLĂIEŞTI BATH-HOUSES I BAZINUL CU APĂ RECE AL TERMELOR DE LA MĂLĂIEŞTI

vestică a fortificaţiei

urma

cercetărilor

[praetentura]. în

arheologice recente,

a fost identificat nivelul de incendiere al

The

fort

has

a defensive

barăcilor,

care corespunde momentului

plecării

garnizoanei.

auxiliare

system

rămâne

Numele

trupei

necunoscut.

composed of an earth vallum with
wooden palisade [murus caespiticius],

Băile

doubled

a platoului pe care se

on

the

exterior

by two

romane se

află

la baza
află

vestică

castrul. la o

ditches. The precinct is rectangular
and measures 180 x 150 m. Rests
of the wooden barracks were best
noticed/preserved in the western side
of the fort {praetentura). The recent
archaeological excavations identified
the burning level of the barracks, which
corresponds to the time when the
garrison left. The name of the auxiliary
troop remains unknown.

THE WARM-WATER BASIN OF THE MĂLĂIEŞTI BATH-HOUSES I
BAZINUL CU APĂ CALDĂ AL TERMELOR DE LA MĂLĂIEŞTI
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The Roman baths lie on the western side

distanţă

de aproximativ 50 metri de colţul

of the plateau on which the fort stands, at

nord-vestic al castrului, respectiv la o

an approximately 50 meters away from

diferenţă

its north-western corner, respectively at

faţă

a level difference and 12 meters lower

fortificaţia.

than the plateau the fort can be found

tehnica opus incertum, putând fi sesizate

on. where the fortification was set up.

mai multe refaceri

şi adăugiri.

Cercetarea

lt was built using the opus incertum

arheologică

exhaustivă

[2012-2015].

scăzută

cu 12 metri

de platoul pe care era

amplasată

de nivel mai

Aceasta a fost

a fost

construită

în

technique, with several rebuilding and
addition phases. The archaeological
research was complete (2012-2015)

VERTICAL BIRD'S-EYE VIEW OF THE MĂLĂIEŞTI BATH-HOUSES /FOTOGRAFIE AERIANĂ VERTICALĂ A TERMELOR DE LA MĂLĂIEŞTI
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BIBLIOGRAPHY I BIBLIOGRAFIE: C. Zagoritz, Castrul roman de la
Humei din judeţul Prahova,
Mălăieşti,

C. 2; O.

Ploieşti

Mălăieşti şi

1940; Gr. Florescu Grigore, Exp. Bujor,

cetatea

Săpăturile

dacă

de la Valea

arheologice de la

SC/V 6, 1955, 1-2, 271-280; Bogdan-Cătăniciu 1997, 39, 41, 49; Gudea 2005, 501, nr. VII.

Ţentea

et al., CCA 2011 (2012), p. 127-130; CCA 2012 (2013), p. 117-118; CCA 2013 (2014), p.

126-127,· CCA 2014 (2015), 102-103; CCA 2015 (2016), 84-85; CCA 2016 (2017), 129-130.
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THE AREA OF THE TÂRGŞORU VECHI FORT/ ZONA
CASTRULUI DE LA TÂRGŞORU VECHI

THE PLAN OF THE TÂRGŞORU VECHI FORT [A. MÂGUREANU,
B. CIUPERCĂ)/ PLANUL CASTRULUI ROMAN DE LA
TÂRGŞORU VECHI [A. MĂGUREANU, B. CIUPERCĂ]

TÂRGŞORU VECHI

TÂRGŞORU VECHI

[Târgtoru Vechi commune,

[com. Târgtoru Vechi, Jud. Prahova)

Prahova county)

Castru auxiliar. situat în centrul

localităţii

Auxiliary fort, situated in the middle of

actuale,

complet

the modern day place, almost entirely

suprapus de

overlapped

contemporary

Dimensiuni presupuse: 90 x 110 m. A

buildings. Supposed sizes: 90 x 110

fost construit în epoca cuceririi Daciei

m. lt was built in the period of the

şi

conquest of Dacia aand abandoned

Hadrian. Material tegular al legiunii XI

at the beginning of Hadrian's reign.

Claudia pia fidelis [IDR li 606]

The tile material belongs to legion

I Flavia Commagenorum.

by

the

fiind

aproape

clădirile

contemporane.

abandonat la începutul domniei lui
şi

cohors

XI Claudia pia fidelis [IDR li 606) and

cohors I Flavia Commagenorum.
BIBL/OGRAPHY I BIBLIOGRAFIE: Gh. Diaconu,
1965, 99-101;

Cătăniciu

Târgşor.

Necropola din secolele III-IV e. n.,

1997, 49; Gudea 2005, 502, nr. VII. C. 3; Bogdan

Ciupercă,

Bucureşti.

Andrei Măgureanu,

Alin Anton, The Presence of Rome in Barbaricum: Archaeological Evidence of the lnteraction between
Romans and Barbarians in the

Târgşoru

Vechi Area, Proceedings of the 22nd lntemational Congress of

Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, 771-780
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BRICK ANO TILE-STAMPS DISCOVERED AT TÂRGŞORU VECHI FORT (A. MĂGUREANU, B. CIUPERCĂ) I
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BIRD'S-EYE VIEW OF THE AREA OF THE PIETROASELE FORT I VEDERE AERIANĂ A ZONEI CASTRULUI DE LA PIETROASELE

PIETROASELE

PIETROASELE

(Buzău county)

(Jud. Buzău)

Stane fort, measures 158 x 124 m,

Castru de

built

under Trajan, yet abandoned

de 158 x 124 m. construit sub Traian.

at the beginning of Hadrian's reign.

dar abandonat la începutul domniei lui

Reoccupied by early 3rd century AD

Hadrian. S-a revenit la începutul sec. III.

under

material

pe vremea lui Caracalla. material tegular

belonging to /eg{ionis) XI Cl{audiae)

al leg[ionis] XI Cl[audiae} Ant[oninianae}.

Ant{oninianae). lt seems to have been

Se pare

rebuilt by early 4th century. This is

sec. IV. Aici a fost descoperit celebrul

where the famous treasure, composed

tezaur. compus din 26 de obiecte de

Caracalla,

with

tile

of 26 golden pieces, knows as

"Cloşca

că

piatră,

a fost

având dimensiunile

refăcut

aur. cunoscut sub numele

la începutul

„Cloşca

cu

cu puii de aur" ("The hatching hen and

puii de aur". datat la începutul sec. V. A

the golden chicken"), dated early Sth

fost cercetat. de asemenea. un edificiu

century, was discovered. A bath house

termal. înconjurat cu un zid perimetral

was also investigated, surrounded by

[peribolos}.

by a precinct {peribolos).
BIBLIOGRAPHY I BIBLIOGRAFIE: G.

Stăicuţ,

Dovezi epigrafice ale prezenţei legiunii XI Claudia la

Pietroasele, Musaios, XV, 2010, 211-238; G.

Stăicuţ,

Epigraphic evidence of legio XI Claudia, Caiete ARA
2011, 87-99; Monica

Mărgineanu-Carstoiu,

Pietroasele - the edifice with hypocaustum.

(Asociaţia Arhitectură.

Restaurare. Arheologie, 2,

Un balneum a Pietroasele, Caiete ARA

(Asociaţia Arhitectură.

Restaurare. Arheologie}, 6, 2015, 91-120
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THE AREA OF THE RUCĂR FORTLET I ZONA CASTELLUM-ULUI DE LA RUCĂR

RUCĂR

RUCĂR

[Rucir commune, Argef county)

[com. Rucir, jud. Argef)

Fortlet built in a strategic position

Castellum

south of the Bran pass; located north

strategică

of the current village, on a low terrace

de satul actual, pe o

situated where the streams Roghina and

vărsării

Cernea flow into the river
at the point known as
'Câmpul
1904; I.

Rucărului";

Dâmboviţa,

"Scărişoara"

research: D.

Bogdan-Cătăniciu

construit

la S de pasul Bran; situat la N

1904; I.

1971-1975 and

în punctul

Rucărului";

„Câmpul

Băjan

terasă joasă

şi

pârâurilor Roghina

Dâmboviţa,

or

poziţie

într-o

cercetată

1985, fiind

Cernea în

.Scărişoara"

cercetări:

Bogdan-Cătăniciu

în zona

D.

sau

Băjan

1971-1975 şi 1979-

aproximativ 40% din

1979-1985, approximately 40% of the

suprafaţa fortificaţiei

fortification surface (SW corner) being

evidenţiată

excavated; a single stagewas recorded: 1.

de lemn

Earth-and-timber castellum, rectangular,

având dimensiunile de 40x60 m; pe latura

measuring 40x60 m; on the southern

de S: val de 5.10 m lăţime şi 0.80 m înălţime.

side: 5.10 wide and 0.80 m high rampart,

înconjurat de

surrounded by two ditches of ca. 5.10 m

m deschidere şi 1,20 m adâncime; la colţul

span and 1.20 m depth; in the SE corner

de SE au fost identificate urmele unui

there were identified the traces of a

turn de lemn; via sagularis cu o

timber tower; via sagularis is 1 m wide;

de 1 m; în interior au fost descoperite

inside, there were discovered building

urme ale

prints in center of the fortification and

şi

two barracks were supposed to be

barăci,

present, of 14.50 L (F. Marcu believes

dimensiunile sunt
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a fost

o

[colţul

SVJ; a fost

singură fază:

1. castellum

şi pământ,

plan dreptunghiular,

două şanţuri,

clădirilor

de aprox. 5,10

din centrul

presupusă

fortificaţiei

prezenţa

de 14,50 L [F. Marcu

lăţime

a

două

consideră că

totuşi neobişnuite.

în
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sizes to be rather unusual, as they are

general ele fiind de 25 m L, în acest tip de

generally 25 m L in this fortification

fortificaţie].

type], each with 4 contubernicr, dating:

datare: epoca

Trajanic period - tile material of cohort

al cohortei li Flavia Bessorum [IDR li 607).

li Flavia Bessorum [IDR li 607), coins

descoperiri monetare care se încheie la

finds ending in AD 114/117, terra sigillata

114/117, terra sigillata de la începutul sec.

from early 2nd century; the baths were

li; la 150 m de castru au fost identificate

identified at 150 m from the fort; there

termele; edificiul termal a fost doar

was only one sondage done over the

sondat

thermal building conducted byloana

dimensiuni: 21x16 m;

Bogdan

Cătăniciu;

de

fiecare având 4 contubernia;
traianică

Ioana

- material tegular

Bogdan

Cătăniciu;

sizes: 21x16 m;

BIBL/OGRAPHY I BIBLIOGRAFIE" Ioana Bogdan-Cătăniciu,
1974, 277-288; Tudor 1978, 297-298, 323;

Cercetări

Bogdan-Cătăniciu

în caste/fum de la Rucăr, SC/V 25,

1997, 45-47,· Gudea 2005, 500, no. VII.

C. 1b; Marcu 2009, 230, no. 68

PLAN OF THE RUCĂR FORTLET [I. BOGDAN-CĂTĂNICIU) I PLANUL CASTELLUM-ULUI DE LA RUCĂR [I. BOGDAN-CĂTĂNICIU]
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VIEW OF THE LOCATION OF THE RUCĂR FORTLET /
FOTOGRAFIA LOCALIZĂRII ÎN TEREN A CASTELLUM-ULUI DE LA RUCĂR
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BIRD'S-EYE VIEW OF THE VOINEŞTI FORTLET I FOTOGRAFIA AERIANĂ A CASTELLUM-ULUI DE LA VOINEŞTI

VOINEŞTI

VOINEŞTI

(Leretti commune, Argeş county)

(com. Leretti, jud. Argeş)

Fort lying at 12 Km N of the fortifications

Castellum situat la o distanţă de 12 Km N

at Câmpulung and 22 Km S from

de

the fort at

Rucăr;

identified E of the

fortificaţiile

de la Câmpulung

Km S de castrul de la

Rucăr;

şi

la 22

identificat

current village, in point "Malul lui

la E de satul actual, în punctul „Malul lui

Cocoş

Cocoş

-

Măilătoaia";

the fort lay on the

-

Măilătoaia";

castrul este amplasat

western side of the plateau, damaged

în partea de vest a platoului. fiind distrus

by the Reda valley; excavations: M.

de valea Redei;

Bădescu,

Becleanu 1969; C. C. Petolescu. T. Cioflan.

C. Becleanu 1969; C. C.

Petolescu, T. Cioflan, M.

Bădescu

1980;

M.

Bădescu

cercetări:

M.

Bădescu,

1980; castellum de

C.

piatră

stone castellum [?), of unspecified

[?]. de dimensiuni neprecizate; opus

sizes; opus incertum 1.15 m thick,

incertum de 1,15 m grosime. înconjurat

surrounded with a simple defensive

cu un

ditch; barracks prints; tile material of

barăcilor;

XI Claudia {LEG XI CPF] and cohort I

Claudia {LEG XI CPF} şi al cohortei I Flavia
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şanţ

simplu de

apărare;

urme ale

material tegular al legiunii XI
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VOINESTI

2013'
51 , C.10
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DOUBLE STAMPED TILE DISCOVERED AT THE VOINEŞTI BATH-HOUSES

I

ŢIGLĂ DUBLU ŞTAMPILATĂ DESCOPERITĂ LA TERMELE DE LA VOINEŞTI
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PLAN OF THE EXCAVATED AREA OF THE VOINEŞTI BATH-HOUSES I

PLANUL ZONEI CERCETATE A TERMELOR DE LA VOINEŞTI
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Flavia Commagenorum (COH COM}

Commagenorum {COH COMJ {ILD 165,

(ILD 165, 166), identica! with those

166), identice cu cele de la Drajna; I.

found at Drajna; I.

Bogdan-Cătăniciu

Bogdan-Cătăniciu consideră că

ceea ce

believes that the 1 m wide layer of river

era un strat de pietre de râu, lat de 1 m.

pebbles does net prove the existence

nu

of a stone fortification, being in fact,

piatră.

the via sagularis of an earth-and-

a unei

timber fortification; the baths of the

fost identificate

fortification were also identified, at

circa 40 m sud-est de castru. pe

ca. 40 m south-east of the fort, on the

platou

same plateau [towards street Roman);

M.

excavations: M.

Bădescu

1980-1990;

dovedeşte existenţa

FI.

unei fortificaţii de

fiind vorba. de fapt, de via sagularis
fortificaţii

[către

Bădescu

de lemn
şi

termele

şi pământ;
fortificaţiei,

strada Roman];

au
la

acelaşi

cercetări:

1980-1990; C. C. Petolescu.

Matei-Popescu.

I.

Dumitrescu

C. C. Petolescu, FI. Matei-Popescu, I.

2013-prezent; termele au suferit distrugeri

Dumitrescu 2013-present; the baths

în 1986, când prin

were damaged in 1986, when in the

fost

north-eastern corner a ditch was dug

unei conducte pentru alimentarea cu

săpat

un

şanţ

colţul

nord-estic a

pentru implantarea

THE WARM-WATER BASIN OF THE VOINEŞTI BATH-HOUSES I BAZINUL DE APĂ CALDĂ AL TERMELOR DE LA VOINEŞTI
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for a water supply pipeline maln for

apă

the city of Câmpulung Muscel; recent

cercetări

excavatlons have unearthed part of

de S a edificiului termal. fiind descoperite

the southern side of the bath building,

bazine

wlth pools and hypocaust lnstallations;

tegular al trupelor menţionate anterior: pe

tile material of the aforementioned

o

troops; on a lile appears the joint stamp

două unităţi,

of the two unlts, whlch evidences a

Bauvexillation

joint Bauvexillation; dating: based on

materialul tegular cele

the tlle material, the two monuments

datează

oraşului

a

ţiglă

Câmpulung Muscel: noile

au dezvelit o

şi instalaţii

apare o

porţiune

din partea

cu hypocaust: material

ştampilă comună

ceea ce

indică prezenţa

comună:

din epoca

a celor
unei

datare: pe baza

două

monumente

traianică.

date to the Trajanic period.
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Bogdan-Cătăniciu

1997, 45 and note 66; Gudea
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THE ROLE OF THE FORTS

ROLUL CASTRELOR

was explalned to a certaln extent

a

for the mllltary circumstances durlng

măsură

the Dacian campaigns, however, the

timpul

questlon about thelr functlon ln north-

pune întrebarea care

west Muntenia alter the cease ol the

acestora în nord-vestul Munteniei,

hostllltles remalns to be answered.

încetarea

ostilităţilor.

These fortlflcatlons drew the attentlon

Aceste

fortificaţii

of the scholars both because of their

cercetătorilor

short use-lnterval and pecullar locatlon.

scurt în care au fost

Based on archaeologlcal, epigraphlcal

şi

and llterary lnterpretations, lt was

Pe

argued that the Roman fortificatlons

corelate cu cele epigrafice

from Drajna de Sus,

s-a

and

Volneştl

Mălăieşti, Târgşor

functloned for a short

fost

explicat
pentru

într-o

situaţia

campaniilor

datorită

atât

însă

dacice.
să

au

după

atenţia

intervalului

datorită

întrebuinţate.

aceste

se

fi fost rolul

atras

amplasării

susţinut că

din

militară

cât

lor particulare.

interpretărilor

baza

oarecare

arheologice.
şi

literare,

fortificaţii

romane

Mălăieşti, Târgşor şi

de la Drajna de Sus,

period ol time between the end

Voineşti

of Trajan's Dacian campalgns and

de timp, între finele campaniilor dacice

the

ale lui Traian

beginnlng

of

Hadrian's

reign.

au

funcţionat

şi

o

începutul domniei lui

Fortificaţiile

Archaeologlcal excavatlons, more or

Hadrian.

less extensive, were carried out ln

şi

these fortlflcatlons and in the bulldlngs

beneficiat de

cercetări

located ln nearby settlements. The

mult sau mai

puţin

forts at

la

Târgşor, Mălăieşti

and Drajna

clădirile

din

scurtă perioadă

amintite. precum

aşezările

arheologice. mai

extinse. Castrele de

Târgşor, Mălăieşti şi

Drajna de Sus sunt

de-a lungul

de Sus allgn along the Teleajen valley,

înşirate

over a 50 km distance, separated by

pe o

a day's march each, whlle !he fort at

interval de câte o zi de

Voineştl

lies along the Târgu valley, on

distanţă

castrul de la

Voineşti

văii

any doubt, directly connected wlth

limes transalutan

from

south-east

Rucăr

în

and those

Transylvania.

We

46

se

adică

marş.
află

la un

pe când

de-a lungul

râului Târgului. pe traseul viitorului
şi

legătură directă

Rucăr şi
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Văii

de 50 km,
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Include hereln the fon at Pietroasele,

în această discuţie includem şi castrul

situated near the

de la Pietroasele. amplasat în apropierea

Buzău

valley, another

important "entry corrldor• towards

văii Buzăului.

south-east Transylvania, respectively

pătrundere

spre sud-estul Transilvaniei,

access to Important salt resources.

respectiv

de

un alt culoar important de
acces

la

resurse

importante de sare.
Various

scenarios

and

dilferent

lnterpretatlons were suggested for

Interpretările

the role the aforementioned Roman

fortificaţii

romane au fost incluse în

fortlflcations played ln the advance

diferitele

scenarii

of the army from Moesia Inferior to

armatei Moesiei Inferior la nordul

the north of the Danube durlng the

în timpul campaniilor dacice.

referitoare la rolul acestor
privind

avansarea
Dunării

Dacian campaigns.
Gr. Tocilescu

presupunea.

Gr. Tocilescu assumed, based on logic,

logică, existenţa

celui mai scurt traseu pe

that the shortest route was through

ruta Sexaginta Prista,

Sexaglnta Prlsta, Bucharest,

Drajna

Ploieşti,

Drajna and, !rom there, towards south-

şi,

pe

bază

Bucureşti, Ploieşti,

de acolo, spre zona

sud-estică

a Transilvaniei.

east Transylvanla.
V.

Pârvan

a preluat

această

idee,

V. Pârvan adopted this idea, developing

dezvoltând un întreg scenariu privind

an entire scenario on the occupation

ocuparea

and defence of Muntenia. The area

Zona ar fi fost

would have been surveilled, according

autorului amintit, de pe malul înalt al

to him, from the high bank ol Moesia

Moesiei Inferior, din castrele legionare

Inferior, namely the leglonary lortresses

de la Novae, Durostorum

at Novae, Durostorum and Troesmis.

Alte trasee ar fi pornit de la

Other routes would have started !rom

valea Siretului. pe valea

Barboşi,

through the Siret valley, Buzau

Valea

şi

Munteniei.

apărarea

supravegheată,

şi

potrivit

Troesmis.

Barboşi,

pe

Buzăului şi

pe

Ialomiţei.

and lalomlta valley.
în câteva studii de dată mai recentă. care
Some

recent

studles,

au avut în vedere mai multe aspecte

analyslng

ţinând

severa! aspects regarding the Dacian
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campalgns

and

the

ulterioară

subsequent

acestora. au fost formulate

period, hypothesize on the routes that

mai multe ipoteze privind culoarele

the Roman army followed north the

pe care armata

Danube, respectively the areas they

nordul

malntalned under control for a certaln

aceasta le-a

time span. The Lower Moesian army

anumită perioadă

units crossing the Danube to fight

au

agalnst the Daclans, were belleved to

care au trecut

be part of a secondary column, called

participării

(after thelr start polnt, namely castra

considerate ca

aestiva ol Izlaz], group Islaz-Cetatea

coloană

Vedea. lt was belleved thls detachment

locul de plecare. anume castra aestiva

crossed the Danube, very likely from

de la Izlaz]. grupul Islaz-Cetatea Vedea.

the lortress at Oescus, using the ships

S-a considerat ca

of classis Flavia Moesica or a floating

traversat

bridge of vessels built between Vadin

castrul legionar de la Oescus.

and Orlea. A concentratlon polnt north

de navele classis Flavia Moesica sau de

of the rlver is the place where later the

un pod de vase construit între Vadin

town of Sucldava was bullt, vlslble ln

Orlea. Un punct de concentrare la nord

the lield through a trapezoid precinct

de fluviu este locul unde a fost ridicat

of large slzes. Other two detachments

ulterior

of the Lower Moesian army would

teren prin dimensiunile mari ale unei

have crossed the Danube through the

incinte trapezoidale. Alte

fortresses at Novae and Durostorum.

ale trupelor dislocate din Moesia Inferior

Dunării.

aparţinut

romană

pătruns

la

respectiv zonele pe care
sub control o

menţinut

de timp. Trupele care

provinciei Moesia Inferior.
Dunărea

în vederea

la campaniile dacice. au fost
denumită

[după

această coloană

Dun~rea.

oraşul

parte dintr-o

făcând

secundară.

ar fi trecut

a

ar fi

foarte probabil din
ajutată

şi

Sucidava. fapt vizibil pe

Dunărea

două

coloane

în dreptul castrelor

legionare de la Novae şi Durostorum.

Larger fortlflcatlons, whlch might have
accommodated considerable military
strengths, may be recorded north the

Fortificaţii

de dimensiuni mari. care ar fi

Danube at Sucidava, Islaz-Verdea or

putut

adăpostească

Flămânda.

importante. pot fi semnalate în nordul Dunării

Thls amassment ls located

să

efective militare

approximately ln the same area with

la Sucidava. Islaz-Verdea sau

the fortresses at Oescus and Novae.

Această

ooncentrare

este

Flămânda.
amplasată

There is no archaeological evidence
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acelaşi

aproximativ în

armies followed towards the hilly area

legionare de la Oescus şi Novae.

ln the north ol Muntenia. These mlght

Nu

have been, for instance, temporary

indice rutele armatelor romane spre

Roman fortlflcatlons. A possible route

zona

was suggested along the
valley. At
the

Filipeşti (Brăila

Buzău

Ialomiţa

există

colinară

countyJ, along

fortificaţii

să

din nordul MuntenieL

romane temporare. Un posibil
văii

traseu a fost sugerat de-a lungul

was recorded which measured 340 x

Ialomiţei.

500 m, probably connected wlth the

Buzăului

Barboşi

dovezi arheologice care

Acestea ar fi putut fi, de exemplu,

rlver valley, a temporary fort

fortifications at

areal cu

fortificaţiile

polntlng to the routes that the Roman

La Fili peşti (jud.

Brăila].

pe valea

a fost indicat un castru temporar

de dimensiunile 340 x 500 m, presupus

or Durostorum.

At thls polnt, lt ls lmposslble to confirm

a fi fost în conexiune cu

such supposition.

la Barboşi sau cu Durostorum. în acest
moment nu

există încă

fortificaţia

de

nicio confirmare

a acestor

supoziţii.

rlver valley, probably allke others ln

C.

Petolescu

Moldavia, would have blocked all the

fortificaţiile

valleys whlch were grantlng access

şi

to Transylvania, thus removing the

fi avut rolul de a bloca toate

posslblllty ol any surprlse attacks

constituiau

căi

de acces spre Transilvania.

from

înlătur~ndu-se

astfel posibilitatea unor

C. C. Petolescu assumed that the
fortifications

the

along

Dacians

the

after

Teleajen

the

first

C.

presupunea

că

de pe Valea Teleajenului. ca

altele presupuse din zona Moldovei. ar

Dacian campaign of emperor Tra]an

atacuri

[AD 101/102) .

campanie

surpriză

a

care

după

prima

împăratului

Traian

ale dacilor

dacică

văile

[101/102 p. Chr.] .
M. Zaharlade concluded, followlng the
analysis of the tile stamps discovered

în urma analizei ştampilelor tegulare

at Drajna de Sus and Ti!lrgşor, that these

descoperite la Drajna de Sus şi Târgşor. M.

fortifications marked the route of the

Zahariade este de părere că fortificaţiile în

Roman army llrst campalgn agalnst

cauză

the Dacians, AD 101-102, subsequent to

cursul primei campanii împotriva dacilor,

the annlhllation of the most Important

din 101-102 p. Chr„ în urma

Dacian fortresses in the area. The

mai importante
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tlle stamps could attest !hat at thls

acest areal. Faza de construcţie în care au

building stage, the area was under

fost atestate

!he adminlstratlon of Moesla Inferior.

perioadei în care

According to Ioan Piso, the production

sub administrarea Moesiei Inferior. în

of the lile stamps started afler !he

opinia lui Ioan Piso. aplicarea

area was pacified in 106 AD, due to the

aparţin~nd

unor trupe pe material de

faci that stamps belonging to certain

construcţie

ceramic era

troops could not have been applled to

într-un teritoriu care nu a fost transformat

building material in an area which was

în

no! a Roman provlnce.

materialului tegular începând astfel

provincîe

aparţine

tegulare

spaţiul

respectiv era

ştampilelor

imposibilă însă

romană.

pacificării

momentul
At this polnt, lt is dlfflcult to endorse any

ştampile

producţia

după

complete din anul

106 p. Chr.

scenario discussing the diffusion of the tile
stampslnthlsarea,beltonlybecauseofthe

în

divergent views in the academia regarding

susţinut

the discovery and the significance of such

vedere

llnds. Samples taken !rom tlle material

ştampilat

discovered in different sltes, but bearing

datorită

opiniilor divergente care se

!he same type of stamps, are examlned ln

menţin

în

order to obtain data on their production

privind

place [the origin of the used raw material).

acestor artefacte. Probele prelevate

We hope that the conclusions of such

din materialul tegular provenit din situri

analyses would be relevant.

diferite.

acest

moment.

este

greu

de

orice scenariu care are în
distribuţia

materialului tegular

această zonă,

în

fie

şi

numai

literatura de specialitate

semnificaţia

purtând

descoperirilor

ştampile

identice.

sunt în studiu pentru a se

obţine

Wlthin this context, it ls worthy to note

date privind locul lor de

!hat the presence of the army ol Moesla

[provenienţa

Inferior north of the Danube ls attested

Pe baza acestor analize.

sperăm.

!hrough the dlscovery of !he stamps

putea trage o concluzie

pertinentă.

producţie

materiei prime utilizate].
se va

applied on the clay material found
merită să

only ln the hllly and submontana areas.

Un lucru interesant care

Records along the transalutanus confirm

subliniat în acest context este faptul

!he same, flnds belng reported at

că

Voineşti

la nordul

and

Rucăr.
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The

Lower

Moeslan

detachments were

mllitary

massed

ştampile

de

within

marcate pe material ceramic
descoperit exclusiv în

construcţie

a well deflned area (task-force], as

spaţiul

colinar

known from related type of military

de pe linia

actlons, in thls case the area beyond

lucru. descoperiri fiind semanalate la

the Danube delimited by the fortresses

Voineşti şi Ruc~r.

şi

submontan.

Atestările

transalutană confirmă acelaşi

from Oescus and Novae. lt was not
by accident that thls area was under

Trupele romane aflate sub comanda

attack by the Sarmatian Roxolani in

guvernatorului Moesiei Inferior erau

the wlnter of AD 101-102. Thelr mlsslon,

concentrate.

as allies ol the Dacians, was to plunder

din

the

operaţiuni.

terrltorles

of

Moesla

Inferior

după

numeroase

cum este cunoscut
exemple

din

alte

într-un areal bine conturat

located to the south of the Danube.

teritorial (task-force], în cazul nostru

These ralds would culminate wlth the

zona Oescus - Novae. Nu

attack on the Roman armies amassed

în acest areal are loc atacul

în the north-west ol the province

roxolani din iarna anului 101-102 p. Chr.

between Oescus and Novae, as also

Misiunea acestora, ca

underlined aIso by the mos! important

a fost

battle foughl nearby, at Nlcopolls ad

Moesia Inferior situate în dreapta Dunării.

lstrum, the place where later on the

Aceste atacuri vor culmina cu atacarea

Roman town was be bullt. ln !he same

armatelor romane concentrate în nord-

area, the measures to supplement the

vestul provinciei între Oescus şi Novae,

ranks at the end of 101 AD could be

fapt subliniat

observed, the moment when legions

bătălie dată

XI Claudia and I Minervia arrived - the

lstrum, locul pe care ulterior se va ridica

latter led by Hadrlan hlmself, together

oraşul roman. în aceeaşi zonă au putut

with

fi detectate

some

auxiliary

toops

!rom

prădarea

şi

întâmplător
sarmaţilor

ai dacilor,

aliaţi

teritoriilor provinciei

de cea mai

importantă

în apropiere la Nicopolis ad

şi măsurile

de suplimentare

a efectivelor la finele anului 101 p.

Germania Inferior.

Chr„

momentul

legiunilor XI Claudia

sosirii
şi

I Minervia - a

doua fiind sub conducerea
lui Hadrian

şi

legiunilor
directă

a

unor trupe auxiliare din

Germania Inferior.
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că

At that tlme, the Lower Moeslan front

Putem considera

line was under the responsibility of the

frontul

Sarmatlans, whose ralds to the rlght of

responsabilitatea

the Danube must have been started in

incursiune la dreapta

DobrudJa. lt was no coincidence that

să

fi început pe teritoriul DobrogeL

after the peace of AD 102, the important

Nu

înt§mplător, după

measures taken to secure the Danubian

din anul 102 p. Chr.. se vor observa

frontler

the

măsurile

lortifications located between the two

frontierei

dunărene.

maln naval bases at Sexaglnta Prlsta

fortificaţii

între bazele navale de la

[RousseJ and Noviodunum [Isaccea]

Sexaginta Prista [Ruse]

were bullt, such as the forts at Carslum,

[Isaccea]. castrele de la Carsium. în

in AD 103, Rasova - Flaviana [105-108?]

anul 103, Rasova - Flaviana [105-108?]

as well as part of a road, accordlng to

precum

the milestone discovered at Sacidava

miliarului descoperit la Sacidava (Muzait,

[Muzait,

are

notlceable. Then

Dunăreni),

Moesiei

Inferior

era

sarmaţilor.

căror

a

Dunării

în

trebuie

încheierea

păcii

importante de consolidare a

şi

Vor fi construite
şi

Noviodunum

o parte dintr-un drum. potrivit

Dunăreni].

erected by cohors

în acel moment

pus de cohors IV Gallorum.

IV Gallorum ln AD 103-105. We belleve

între anii 103-105.

that such reinforcement on the Lower

fortificare a cursului inferior al

Danube frontler ls the expresslon

vedem ca pe o expresie a acordului cu

of the agreement reached wlth the

sarmaţii, materializată

Sarmatlan, materiallzed ln the fleld în

unei

delimitări

Această

activitate de
Dunării

o

în teren sub forma

teritoriale clare.

the form of a clear territorial boundary.
Momentul în care efectivele legiunilor
şi

During AD 101, it cannot be established

I Italica

wlth certainty the moment in whlch the

vexilaţii

leglons of I Italica and V Macedonlca [or

campaniile dacice nu poate fi stabilit cu

only thelr vexillations] were involved in

exactitate pe durata anului 101 p. Chr. Clară

the Dacian campalgns. The lnvolvement

este implicarea legiunii XI Claudia

of leglo XI Claudia and some units

unor efective din I Miner.via începând cu

of I Mlnervla startlng wlth AD 102 ls

anul 102 p. Chr. Legiunile V Macedonica

clear though. Therefore, the actions

şi

of the leglons whlch were lnvolved

respectiv Durostorum. cândva între cele

at the north of the Danube startlng

două
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V Macedonica [sau doar

ale acestora] au fost implicate în

şi

a

XI Claudia au fost dislocate la Troesmis,
campanii dacice ale lui Traian.
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wlth AD 101 had as a startlng polnt the

Acţiunile

forts at Oescus and Novae, following

începând cu finele anului 101 p. Chr. la

two

nordul

dl!lerent

dlrectlons,

the

Olt

legiunilor care au fost implicate

Dunării

au avut

aşadar

ca

zonă
şi

alignment up to Buridava, respectively

de pornire castrele de la Oescus

the road on the transalutanus line,

Novae. urmând

reaching the pass leading to the

aliniamentul Oltului

south-east Transylvania.

respectiv drumul de pe linia transalutană,

două direcţii
pân~

distincte.

la Buridava,

care ajunge in pasul de trecere spre sudestul Transilvaniei.
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ENTRY AND CONTROL
CORRIDOR

CULOAR DE PĂTRUNDERE
ŞI SUPRAVEGHERE

The detailed analysis of the Roman

Analiza

army's

romane în timpul campaniilor împotriva

dlsplacement

during

the

detaliată

dacilor

şi

until the end ol Trajan's reign has

Traian

indică

severa!

înainte de constituirea noii provincii,

campaigns

against

moments.

the
Prior

Dacians
to

the

pân~

a dislocMi armatei
la finalul domniei lui

mai

multe

establishment of the new province, the

armata

army dlsplaced to certaln areas between

spaţiul

the valley ol river Olt, north-west

vestul Munteniei

Muntenia and south-east Transylvanla

se afla în domeniul de

was underthe command olthe legate of

legatului Moesiei Inferior.

dislocată

momente.

în anumite zone din

cuprins între Valea Oltului, nordşi

sud-estul Transilvaniei
competenţă

al

Moesla Inferior.
Diplomele militare descoperite în ultimii
The military diplomas discovered in

ani au avut meritul de a fi clarificat în linii

!he recent years helped to clarlfy the

generale

overall number and composition of

trupe auxiliare, dar mai ales faptul

these auxlllary unlts, but moreover, the

în timpul lui Domitian

numărul

trupelor

!act that under Domitian their number

auxiliare a crescut considerabil

datorită

lncreased slgnlficantly followlng the

măsurilor

organization measures took by the

acesta.

emperor. For a long tlme, such measures

atribuite

were ascribed to activities undertook

în vederea

by Trajan, lor the preparations of

Cele mai importante

the

most

din alte provincii s-au putut observa în a

important troop displacements from

doua parte a primei campanii dacice a

other

lui Traian, fapt care a fost pus în

Dacian

expedltlon.

provlnces

were

The

notlced

ln

acestor

numărul şi componenţa

că

de organizare dispuse de

Multă

vreme aceste

activităţilor

măsuri

au fost

din timpul lui Traian,

pregătirilor expediţiei
dislocări

dacice.

de trupe

legătură

the second part ol the lirst Dacian

cu

campalgn of Trajan, ln connectlon wlth

necesare atât în urma campaniei de la

the supplemented military strength

nordul

requlred both alter the campalgn north

pierderilor datorate luptelor de la sudul

of the Danube and especially due to

Dunării
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suplimentarea
Dunării,

efectivelor

cât în special

militare
datorită

din iama anului 101 p. Chr.
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the losses durlng the warfare south of

Evenimentul decisiv care va schimba

the Danube in the winter of AD 101.

semnificativ derularea primei campanii
dacice a fost atacarea garnizoanelor

The decisive event to significantly

romane de la sudul DunMi din iarna

change the development of the flrst

anului 101-102 p. Chr„ care s-a datorat în

Dacian campaign was the attack over

primul rând

the Roman garrisons south the Danube

moment

ln the wlnter of AD 101-102, flrstly by

.diversiune

the Sarmatian Roxolani, at the time

mai

Dacian allles. The so-called "Moeslan

bazată

diversion" of Decebalus is rather a

narativă

hlstorlographlc

metaphor

aliaţi

ai dacilor.

moesică"

degrabă

o

a lui Decebal este

metaforă istoriografică.

a frizei de pe columna lui
dacilor

Prezenţa

sarmaţi

of the trieze on Tra]an's Column. The

şi

presence of the Dacians beside the

Tropaeum Traiani, pot fi

Sarmatians in those scenes, but also

degrabă

restoratlon

of

the

lnscrlptlon

de

alături

în scenele respective, dar

mainly on the narrative interpretation

the

Aşa-numita

în principal pe interpretarea

Traian.

based

roxolani, în acel

sarmaţilor

restituirea textului

de la

inscripţiei

ca expresii ale

văzute

mai

contextualizării

unor episoade din bellum Dacicum

text from Tropaeum Traiani, may be

Traiani, din care

regarded rather as expresslons of

lipsi.

contextualised episodes of bellum

istoriografică

Dac/cum Traiani, of whlch obviously

a fost un mare rege al dacilor i-a atribuit

the Dacians could not lack. Moreover,

acestuia o viziune

strategică

the hlstorlographlc view accordlng

care.

operaţiunilor

to which Decebalus was a great king

.diversiunea

of the Dacians, ascribed him with a

aparţinut

distinctive

credem

strategic

vlslon,

whlch,

De

fireşte

dacii nu puteau

asemenea.
conform

asemenea

moesică",

Tot din

că

perspectiva

căreia

Decebal

numeroasele

dlverslon", we belleve dld not belong

romană

din

nu credem că i-a

această perspectivă

au fost interpretate

alike the operations in the "Moesian

aparte,

direcţii

şi

prea

prin care armata

ar fi atacat .Regatul dacic".

to him. This led to the interpretation
that

the

"Dacian

klndgom"

Sarmaţii

was

roxolani nu au participat la

attacked from too many directions.The

cea de-a doua campanie a lui Traian,

Sarmatlan Roxolani were not lnvolved

fapt care poate fi pus în

in Trajan's second campaign, which may

încheierea unui
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armistiţiu

legătură
după

cu

prima
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be related to an agreement closed after

campanie din care se

cunoaşte

the first campaign of which only the

plata

către

payment of stipendia to the Roxolanl

încetarea ostilităţilor în această zonă

is known. Cessatlon of hostilitles in this

se

area malntalns over the course of entire

domniei lui Traian.

unor

stipendii
pe

menţine

doar

roxolani.

întreaga

durată

a

Trajan's reign.
Linia

transalutană, cunoscută

sub numele

The transalutanus line, known as Limes

de Limes Transa/utanus, este un drum care

Transalutanus, is a road running !rom

pornea din zona castrelor de la Novae

the area of the forts at Novae and

şi

Oescus, crossing the Plain of Muntenia

până

to the hilly area, !rom where lt made the

legătura

connection with south-east Transylvania

estul Transilvaniei. în zona sudică, acest

through the

drum era protejat la est de o

palisadă,

southern area, this road was protected

de-a lungul

variabile,

eastwards by a wooden palisade, along

erau distribuite turnuri

which, at varlable dlstances, towers

la care a fost

and fortiets were located. îhe exact

fortificaţii

date when thls llne of fortlflcations

de specialitate. cei mai vizibili

oponenţi

was built is still controversial, most

fiind Ioana Bogdan

Cătăniciu

[care s-a

vlslble opponents being Ioana Bogdan-

pronunţat

asupra

cati!iniciu [who argued in favour of

Hadrian]

şi

Constantin C. Petolescu [care

the datlng startlng wlth Hadrlan] and

optează

pentru o datare nu mai timpurie

Constantin C. Petolescu [who chose

de

a dating no earlier than Septimius

diferitelor

Severus]. The constructlon of the various

lungul liniei transalutane

lortifications along the transalutanus

strategice locale şi nu în mod obligatoriu

llne ls related Io local strategic reasons

de

Rucăr-Bran

pass. ln the

Oescus. traversa Câmpia Munteniei
în zona

deluroasă,

prin pasul

la

distanţe

şi fortificaţii.

construită această

Septimius

făcea

cu sud-

Rucăr-Bran

căreia,

este încă

existenţa

de unde

disputată

linie de

în literatura

începând cu

datării

Severus].

Construirea

dispuse

fortificaţii

Data

ţine

de

de-a
raţiuni

unui întreg sistem defensiv.

and not necessarily to the existence of
an entlre defensive system.

Fortificaţiile

situate

de pe

aşadar

care lega cursul
[OescusJ cu
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această

linie erau

de-a lungul unui drum
Dunării

în zona

trecătorile

Flămânda

care asigurau
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The fortlflcatlons on thls line thus lay

comunicarea cu

along a road linking the Danube in the

în majoritatea cazurilor a fost atestată

Flămânda (OescusJ

o

area wlth the passes

singură

de

fază

ensuring communication with the intra-

lemn

Carpathlan reglon. ln most cases, only

consemnate în cazul

a turf-and-timber phase was identified.

Săpata

Different situations are observed in the

Câmpulung-Jidova

case of the forts at

Săpata

şi

p~mânt.

de Jos

intracarpatic.

spaţiul

din

construcţie

aparte sunt

Situaţii

de la

fortificaţilor

de

[incintă

cărămidă) şi

[incintă

de

piatră).

Între fortificaţiile de pe linia transalutană

de Jos [brlck

walls enclosurel and Câmpulung-Jidova

cuprinse între

[stone wallsJ. Wl!hln the forts ln the area

nu a fost

between the Danube and Câmpulung

epigrafică

Muscel no eplgraphlc inlormatlon about

în castrul de la Câmpulung Muscel I a

the accomodated units was discovered.

fost descoperit un graffito care pare

ln !he fort al Câmpulung Muscel I a

să

graffito seems to record a soldier of

Commagenorum. La

cohors I Flavia Commagenorum. At

nord de Câmpulung, au fost descoperite

Volneştl,

ştampile

tile

located north of campulung,

stamps

ol

cohort

I

Dunăre

descoperită

a

staţionării

Câmpulung

şi

nicio

dovadă

vreunei trupe.

ateste un soldat din cohors I Flavia

tegulare

Voineşti.

aparţinând

situat la

cohortei I

Flavia Commagenorum în asociere cu

Flavia

Commagenorum ln assoclatlon wlth

ştampile aparţinând

stamps ol legion XI Claudia were lound,

fapt care

whlch polnts to a rather earller datlng of

timpurie a acestei

this fortification as well as of the baths.

băilor. în micul burgus/praesidium de

Stamp tiles of cohors li Flavla Bessorum

formă patrulateră neregulată

were discovered in the small burgus/

au fost descoperite

praesidium in the shape of an irregular

aparţinând

quadrllateral at Rudr. The presence of

Prezenţa

a mixed unit composed ol detachments

din efective ale legiunii XI Claudia

şi

of leg/o XI Claudia and cohors I Flavia

cohors

la

Commagenorum at

proves

Voineşti

dovedeşte

lor sure that the road on the future

îndoială

că

transalutanus line was alreadyfunctional

linie

under Tra]an.

timpul lui Traian.

Voineşti
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indică

legiunii XI Claudia.

mai

degrabă

fortificaţii,

o datare
cât

de la

ştampile

şi

a

Rucăr

tegulare

cohorts li Flavia Bessorum.

unui

mixt compus

detaşament

I Flavia Commagenorum
fără

umbră

de

drumul de pe viitoarea

transalutan~

a fost

funcţional

pe

Între Dacia şi Moesia lnfer'or. Castrele Romane d'ri
Muntenia în timpul luî Traia'î.
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The

Olt

was

not

an

Oltul nu a fost o

lmponant

de

arteră

comunicaţie

communication line at that time, ,due

importantă

to the fact that Costa Massll was an

Cozia fiind un obstacol foarte dificil

obstacle very difficult to cross by any

de trecut de

army, whlch ls why we belleve that the

pentru care considerăm foarte plauzibilă

advance very likely stopped in the hilly

oprirea

area of Buridava. There is no epigraphic

Buridava. Nu

evidence recording units from Moesla

care

Inferior involved in the Dacian campaigns

implicate în campaniile dacice la nord

north of the Cozia Masslf. Except for that

de masivul Cozia. Cu

at Racovi\a, the fortifications mapped

de la

and researched between

Bolţa

[lylng

să

în acea
c~tre

înaintării

perioadă,

masivul

armat~.

orice

motiv

deluroasă

în zona

dovezi epigrafice

există

ateste trupe din Moesia Inferior
excepţia

cartate

Racoviţa, fortificaţiile

Boiţa [aflată

cercetate între

celei
şi

la intrarea în

by the entry into the Olt gorge) and

defileul Oltului]

Buridava [Stolnicenl?, Sâmbotln?J are

Sâmbotin?J sunt de mici dimensiuni.

small-sized, respectively almost square

respectiv aproximativ pătrate şi cu latura

with sides measuring between 45 and

măsurând

65 m. Owlng to thelr reduced slzes,

dimensiunilor

the units in garrison were numeri.

fortificaţii,

The alternate road, along the rlver

numeri Drumul alternativ. de-a lungul

Olt, through the eastern area of Cozia

Oltului, prin zona

Masslf, seems to have been completed

Cozia. pare să fi fost definitivat cu câteva

a few decades later, as suggested

decenii mai târziu,

by the lnscriptlons discovered in the

inscripţiile

fortifications

de la

[Arutela?J and

at

Ci!ilimi!ineşti-Bivolari

Rădăcineşti

, built by Suri

şi

între 45

Buridava [Stolniceni?,

şi

65 de m.

reduse

trupele din

ale

acestor

garnizoană

după

cum

Călimăneşti-Bivolari

erau

a Masivului

estică

descoperite în

Rădăcineşti,

Datorită

sugerează

fortificaţiile

[Arutela?]

şi

construite de Suri sagittarii

saglttarll under î. Flavius Constans (AD

în timpul lui T. Flavius Constans [anul

1381 , respectively Copăceni [Praetorium

138 p. Chr.]. respectiv de la

I ?J, built by numeros burgarlorum et

[Praetorium I ?]. construit de numerus

veredal'iorum [AD 140). The lortifications

burgariorum

on the transalutanusl!ne are not elements

140 p. Chr.J. Fortificaţiile de pe linia

of a coherent, well delined defensive

transalutană

system; not all these fortiflcatlons were

unui sistem defensiv coerent

contemporary over the entire operation

definit; nu toate aceste
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et

Copăceni

veredariorum

[anul

nu constituie elemente ale
şi

bine

fortificaţii

au
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of the road along whlch they were

fost contemporane pe întrega

set. Some of them may be lunctionally

a

interpreted as similar to those very well

căruia

recorded in Egypt, termed praesidia.

dintre

Anclent sources frequently used also

lungul acestui drum pot fi interpretate

the alternate terms like praesidium, a

funcţional

asemenea

general term lor watch post or garrison,

de

documentate

respectlvely

denumite praesidia. Sursele antice au

phrour/on,used

for

durată

drumului de-a lungul

funcţionării

acestea au fost dispuse. Unele
fortificaţiile

bine

amplasate
celor

de-a
extrem

din

Egipt.

castellum [Engl. lort,germ. kastellumJ.

utilizat frecvent

A serles of lnscrlptlons !rom Pannonla,

ca praesidium. termen general pentru

discovered between Aqulncum and

post de gardă sau

lnterclsa, mentlon the constructlon ol

phrourion. folosit în sens de caste/fum

certain praesidia under Commodus. A

[engL fort. germ. kastellum]. O serie de

century later, the eplgraphlc records

inscripţii

related to the fortification of the Lower

Aquincum

Danube by many praesidia contain the

construirea unor praesidia în timpul

same stereotype ph rase: post debellatas

lui Commodus. Un secol mai târziu,

hostium gentes confirmata orbi suo

în

tranqu/11/tate pro futurum ln aeternum

fortificarea

reipublicae praesidium constituerunt.

praesidia, se

The

stereotipă:

same

term

deslgnated

under

şi

termeni alternativi

garnizoană,

respectiv

din Pannonia. descoperite între
lntercisa,

şi

menţionează

epigrafice privitoare la

atestările

Dunării

de Jos cu numeroase

regăseşte aceeaşi formulă

post debellatas hostium

Augustus the fortificatlons built by

gentes confirmata orbi suo tranquil/itate

lentulus subsequent to the pushed back

pro futurum in aetemum reipublicae

Dacian attack [praesidia constitutaJ,

praesidium

as well as the mentioned record ol

termen desemna în timpul lui Augustus

the dlsplacement of the cohort ln AD

fortificaţiile

105 north the Danube: Piroboridavae

în urma respingerii atacului dacilor

ln praesldlo [Hunt's papyrusJ.

lt may

[praesidia constituta]. precum şi amintita

thus be noted that the termlnology

atestare a dislocării efectivelor cohortei

of the lortlllcatlons was rather varled,

I Hipanorum veterana în anul 105 p.

which was due to both the evolution of

Chr. la nordul

denomlnatlons over the tlme as well as to

in

regional peculiarities.

poate observa
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constituerunt
construite de

praesidio

către

Dunării:

[Hunt's

Acelaşi

Lentulus

Piroboridavae
papyrus].

aşadar că

Se

terminologia
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As noted also in the case of the three

fortificaţiilor

lorts on the Teleajen valley, the road

fapt datorat atât

protected by the Transalutanus, allke

de-a

that which might have temporarily

particularităţilor

functioned between Galaţi and

variată.

a fost destul de

lungul

evoluţiei

denumirilor
şi

cât

timpului.
regionale.

Breţcu,

lead to the same direction - south-

După

east and centre ol Transylvania, not by

cazul celor trei castre de pe valea

chance lncorporated ln the provlnce

Teleajenului,

of

Transalutanus. asemenea celui care

Dacia

covered

Inferior, whose territory
an

area

mainly

cum am putut observa

poate

located

south the Carpathians.

între

să

drumul
fi

Galaţi

protejat

aceeaşi direcţie

Transilvaniei, nu

Breţcu.

in

de

temporar

funcţionat
şi

ş1

conduc în

- sud-estul

şi

întâmplător

centrul
integrat

în provincia Dacia Inferior. al

cărei

teritoriu acoperea preponderent un
areal situat la sud de
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CONCLUSIONS
The

constructlon

CONCLUZII

and

short-term

Construirea

şi

operation of the fortifications at Tilrgşor,

fortificaţiilor

de la

funcţionare

Târgşor,

a

M~l~ieşti.

Drajna de Sus

şi

must be understood within the same

privită

context cu cele de la

context with those at

Rucăr şi

Mălăleştl,

supposed

Dra]na de Sus and Pietroasele

scurta

at

Rucăr

Volneştl.

and that

Unllke

în

acelaşi

Pietroasele trebuie

cel presupus de la Voineşti. Spre

deosebire de istoriografia

the

tradiţională,

traditional historiography, we believe

noi suntem de

!hat the constructlon of the fortlflcatlons

fortificaţiilor

in said locations should rather be related

trebui mai

to the exploltatlon ol hlghly important

exploatarea unor resurse extrem de

resources for the Roman army. lt is

importante pentru armată romană. în

thls way that one should understand

acest fel trebuie

also the deployment of certain units

unor trupe în castrul de la Pietroasele,

în the fort at Pietroasele, respectively

respectiv la Buridava. Astfel. dislocarea

Burldava. Thus, the dlsplacement of the

armatei în aceste puncte corespunde în

army to these locations corresponds

primul rând unor

părere că

construcţia

în punctele amintite ar
în

degrabă pusă

înţeleasă şi

raţiuni

legătură

cu

amplasarea

logistice.

flrstly to logistic reasons.
în decursul mai multor epoci istorice a
Notlceably, over the course ol severa!

putut fi observat faptul

historical

cele mai importante

periods,

salt

was

one

că

unul dintre

zăcăminte

din

of the most Important deposlts în

Transilvania şi din zona colinară de la sudul

Transylvania and the hill area south the

Munţilor Carpaţi

Carpathlan Mountains. This resource

resursă

from the Dacian terrltory was most

cu

definitely one of the important parts of

importante ale

the trade wlth the Roman Emplre. The

roman. Descoperirile de tezaure din

hoard finds în the Teleajen valley area

zona

and nearby are very slgnlflcant to thls

sunt

effect, even though they belong to a

sens, chiar

rather broad chronologlcal Interval.

cronologic destul de larg. Acest culoar

This enter corridors in an area with

pătrunde
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a fost sarea.

Această

de pe teritoriul dacilor a fost

siguranţă

văii

una dintre componentele

Teleajenului

foarte

cu Imperiul

comerţului

şi

din împrejurimi

semnificative
dacă aparţin

într-o

zonă

în

acest

unui interval

cu numeroase
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many salt resources, belng one of

resurse de sare. reprezentând una dintre

the communication routes with south-

căile

east Transylvanla, at lts turn rlch ln salt.

est a Transilvaniei. la rândul ei

de comunicare cu zona de sud-

exploatări

bogată

în

de sare.

The rlch salt resources on the Dacian
soii were very precious due both to

Resursele bogate de sare de pe teritoriul

the impressive quantity of the deposits

Daciei erau foarte valoroase. atât datorită

and the !act that solid salt lacked

cantităţii

!rom an expanse territory [Pannonia,

cât

the Balkan Peninsula or the north of

lipsea pe un

the Black Sea). Salt must have been

Peninsula

one of the components of the trade

Negre]. Sarea trebuie să fi fost una dintre

relations between the Dacians and the

componentele

Sarmatlans, as lt was highly necessary

dintre daci

to

de

a

nomad

population,

whose

impresionante a

şi datorită

faptului
spaţiu

solidă

întins [Panonia.

de

relaţiilor

şi sarmaţi.

unei

sarea

că

sau nordul

Balcanică

necesară

zăcământului,

Mării

schimb

întrucât era extrem

populaţii

nomade, a

economy was mainly centered on

cărei

cattle breedlng.

pe

As lndlcated by eplgraphlc data, the salt

După

mines în the future province of Dacia

salinele din viitoarea provincie Dacia

were part of the Imperial estate, leased

erau parte a domeniul imperial. fiind

to conductores pascui et sa/inarum,

arendate unor conductores pascui et

who also had the rlght to sell the salt.

salinarum. care aveau

economie era

creşterea

cum

axată

preponderent

animalelor.
indică

datele epigrafice.

şi

dreptul de

comercializare sMi.

[ln the support of the arguments
above, we shall brlng only one further

CTn sprijinul celor afirmate mai sus vom

example, although from a dilferent

menţiona

doar un singur exemplu. care

period, namely the Bulgarlan control

aparţine

unei epoci istorice diferite.

of the salt resources of Transylvania in

anume controlul bulgar al resurselor

the early medieval period, whlch ls no

de sare din Transilvania în perioada

longer a novelty, being underlined în

medievală

several more recent studles].

un element de noutate. fiind subliniat în

timpurie, fapt care nu mai este

mai multe studii de
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dată

mai

recentă.]
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Another reason for the deployment of

O

the Roman troops in this area might

romane în acest spaţiu ar fi putut fi intenţia

have been the attempt to lmpede the

de a împiedica triburile aliate -

allied tribes - the Sarmatians - to carry

-

out a normal economic llfe, namely

adică

to !imit the free movement specific

specifică

to nomad populations. Cassius Dio

Cassius Dia ne spune

says that such manoeuvre dld not

manevră

aim to seize their land, bui to punish

ci

theml Over the last three decades, ln

Mijlocii. au fost publicate numeroase

the Middle Danube area, many data,

date care

indlcatlng a special dynamlcs of the

a

Roman army, were published, noticing

distribuţia spaţială

the spatia! dlstrlbutlon the Roman

nordul

armies, noticeable !rom the spatial

Kelamantia, începând cu a doua jumătate

distribution of the Roman lortifications

a secolului al II-iea.

altă

a dispunerii trupelor

motivaţie

să aibă

o

sarmaţii

viaţă economică normală,

de a le împiedica libera

să-i

unor

nomade.

populaţii
că

mişcare

o astfel de

dorea nu sa le confişte teritoriul,
pedepsească!

indică

armatei

o

în zona

Dunării

dinamică deosebită

romane.
a

observându-se

fortificaţiilor

de la

segmentul Vindobona-

Dunării.

north the Danube în the VlndobonaKelamantia segment, starting with the

Credem

second half of the 2nd century AD.

de unele

că

politica lui Traian

dusă faţă

nomade. anume

populaţii

faţă

de sarmaţi, a fost aceea de a le interzice
We

belleve

concerning

that
some

Trajan's
of

the

pollcy

migrarea în zone vitale pentru modul lor
de

nomad

viaţă

pastoral. Acest fapt,

după

cum

populatlons, namely the Sarmatlans,

am văzut. a avut consecinţe grave asupra

was to ban migration in vital areas

relaţiilor

cu iazigii

şi

apoi cu roxolanii.

for their pastoral way of lile. This, as
seen, had serlous consequences on

în cursul procesului de pacificare a

the relations with !he lazyges and

întregii zone

then wlth the Roxolanl.

retrage

nord-dunărene.

unele

legiuni.

Hadrian

regândeşte

sistemul defensiv în provinciile afectate
Durlng the paclflcatlon process of the

şi

entire north-Danube area, Hadrian

trupe auxiliare dintre care excelează cele

wlthdraws

foarte mobile.

the

some

leglons,

defensive system

rethlnks

datorită

efectivelor de

cavalerie. De asemenea. acesta optează

in affected
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provlnces and brlngs, ln a serles of

pentru trupe neregulate specializate.

key points, auxiliary units ol which

Se

excel those very mobile, due to thelr

Daciei. gândirea în detaliu a unor

cavalry units. ln addition, the emperor

strategice

chooses speclalised irregular units.

întreţinerea noilor trupe era mai ieftină.

Adaptability to the circumstances in

acestea fiind adaptabile, probabil mai

Dacia, detailed thinking of strategic

puţin pretenţioase

and, why not, economic solutlons are

în nou creata provincie.

remarcă

adaptabilitatea la

şi,

situaţia

soluţii

de ce nu, economice.

la

condiţiile

existente

noteworthy. Maintenance of the new
unlts was cheaper, as they were more

Din Historia Augusta nu

adaptable, likely less pretentious to

roxolanii au atacat sau nu Moesia Inferior

the condltlons existent ln the newly

în cursul crizei din anii 117-118 p. Chr.

established province.

Venirea lui Hadrian în Moesia Inferior

rezultă

s-a datorat în primul rând

clar

dacă

participării

la

Historia Augusta îs unclear whether

negocierile cu roxolanii. Prin mutarea

the Roxolani attacked or not Moesia

garnizoanelor

acestora.

sarmaţilor

Inferior durlng the crlses of AD 117-118.

li s-a permis

pătrunderea

în zonele

Hadrian's arrival in Moesia Inferior was

vitale pentru economia lor

flrstly due to the negotlatlons wlth

Pătrunderea sarmaţilor

the Roxolani. The displacement of

nu pare să fi fost una

garrlsons gave access to the Sarmatlans

jumătate

to key areas for their nomad economy.

care poate fi explicat fie ca un rezultat al

Thelr advance lnto these terrltorles

economiei nomade a acestora. fie este

does not seem significant in the first

vorba doar de o concluzie

half of the 2nd century AD, which may

datorată

nomadă.

în aceste teritorii

importantă

în prima

a secolului al II-iea p. Chr„ fapt

stadiului actual al

temporară,

cercetărilor.

be explalned as a resuit of thelr nomad
economy, although this could be only

în cazul Munteniei se poate vorbi de

a temporary concluslon due Io !he

retragerea/dislocarea unor trupe din

current state of the research.

anumite zone strategice [din punct de
vedere economic

şi/sau

militar] care

ln Muntenia's case, one may speak of

avuseseră

the wlthdrawal/dlsplacement ol unlts

populaţiilor

!rom certain strategic areas [either

resurse vitale pentru o economie de tip
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rolul de a împiedica accesul
sarmatice

la

anumite

fntre Dacia şi Moes'a Inferior. Castrele Romane din
Muntenia în timpul lui Traian.

https://biblioteca-digitala.ro

economlcally and/or mllitarlly], whlch

pastoraL în cazul de faţă avem în vedere

had had the role ol preventing the

zonele prielnice pentru iernat

Sarmatlan trlbes to access certaln

de exploatare a

vital

resources lor their

aşadar

pastoral

sării.

cele

şi

Nu a fost vorba

de o ocupare a Munteniei

şi

a

lllestyle. ln thls case, these are areas

sudului Moldovei

beneficiai for winter spending and

ulterioară

salt

was

numita ocupare. respectiv abandonare

nelther an occupatlon of Muntenia

a unui vast teritoriu [Câmpia Munteniei

and

şi

mlning.
south

Therefore,
Moldova

this

nor a

later

sudul Moldovei] trebuie

degrabă

so-called

de pe câteva

respectively

abandonment of a vast

militară].

terrltory

nici de o retragere

de pe un vast teritoriu.

wlthdrawal from a vast terrltory. The
occupation,

şi

privită

Aşa

mai

ca o dislocare a unor trupe
poziţii

[ocupaţie

cheie

ca efect al unor constrângeri

[the Plain ol Muntenia and south

la care au fost supuse unele

Moldova) must be regarded rather

nomade.

as a dlsplacement of units from a few

a unui teritoriu care nu s-a dorit a fi

key positions (military occupation],

fost colonizat. Acest

subsequent to constralnts to whlch

general prin

some of the nomad populations were

moderne

subjected to, and not as slgnlflcant

sudul Moldovei]. nu a fost integrat

loss of a territory not intended for

provinciei Moesia Inferior, guvernatorul

colonlsatlon. Thls space, generally

acestei provincii având doar autoritatea

described by modern names [East

asupra zonelor controlate de

Oltenia, Muntenia, south Moldova],

în acest fel se poate explica lipsa

was not incorporated în the Moesia

datelor despre colonizarea zonei nou-

Inferior

cucerite.

province,

the

governor

şi

nu ca o pierdere

importantă

spaţiu,

localizări după

[estul

Olteniei,

De altfel, chiar

populaţii

descris în
denumiri
Muntenia,

armată.

dacă

juridic

of thls provlnce bearlng authorlty

aceste teritorii au fost definite ca fiind

only over army controlled areas.

intra provinciam [the Hunt papyrus]. nu

This ls how the lack of data on !he

trebuie uitat

colonisation of the newly-conquered

de

area may be explalned. ln fact, even

expresia

teritorială

though legally, these territories were

teritoriile

făceau

deflned as Intra provine/am [!he Hunt

competenţă

papyrus), one should not forget that

Inferior, dar atâta timp cât structurile
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că

provincia era domeniul

compentenţă

al unui magistrat
propriu-zisă.

şi

nu

Astfel

parte din domeniul de

al guvernatorului Moesiel
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apărut.

provincia was the competence fleld

civile

of a magistrate and not the proper

poate fi vorba de o provincie teritorial

terrltorlal expresslon. Thus, terrltorles

constituită

were part of the competence lield

census]. Nu este, de altfel, singurul caz

of the governor of Moesla Inferior,

când autoritatea guvernatorului Moesiei

however slnce specific civil structures

Inferior

dld noi emerge, one may noi speak

ale provinciei.

of a terrltorlally establlshed provlnce

asupra regiunii nordice a

[no census had been taken]. ln !act,

fiind

specifice

nu

[nu

a fost

dep~şeşte

efectuat

nu
un

limitele propriu-zise

situaţia

elocventă

au

controlului roman
Mării

Negre

în acest sens.

thls ls no! the slngle case when the
authorlty of the govemor of Moesla

Toate aceste ipoteze deschid

Inferior exceeds the proper llmlts of

privitoare la sintagmele care definesc

the province, the Roman control of

cucerirea

the northern reglon ol the Black Sea

Moldovei

belng Indicative to thls effect.

în cadrul provinciei Moesia Inferior,

şi

Munteniei

a

discuţia

sudului

integrarea acestor teritorii

şi

respectiv retragerea armatei romane

All

these

hypotheses

open

the

din acest vast teritoriu. Sintagmele

dlscussion on the collocations defining

respective au

the conquest of Muntenia and south

prin

Moldova and the integration of these

"părăsi aceste teritorii", situaţilor "similare"

terrltorles

din Assyria

ln

the

Moesla

Inferior

căpătat

alăturarea

valoare

istorică

deciziei lui Hadrian de a

şi

Mesopotamia. în cadrul

provlnce, respectively the wlthdrawal

unei viziuni strategice care ar fi avut ca

of the Roman army !rom this vast

model politica lui Augustus. aceea de

territory. They were given historical

a fixa frontierele imperiului de-a lungul

value by association with Hadrian's

barierelor naturale. Cucerirea. respectiv

declslon to "abandon these terrltorles",

retragerea

the "similar" situations in Assyrla and

Munteniei

Mesopotamia, wlthln a strategic vlslon

devenit paradigme în contextul istoric în

llkely based on Augustus's policy, that

care

of afflxlng emplre borders along natural

la nordul

barriers. The conquest, respectively

vizat

wlthdrawal of the armyfrom theterrltory

structură centralizată.

of

administrativ

Muntenia

and

south

Moldavla
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armatei de

pe teritoriul

din sudul Moldovei au

şi

operaţiunile

Dunării

învăluirea

şi

militare ale romanilor

din timpul lui Traian au

regatului dac
bine

[văzut

ca

organizată

militar].
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menţiona

De asemenea. vom

context where the military operations

în cazul Munteniei nu au fost dovezi ale

of the Romans north the Danube

vreunei

under Trajan aimed at encircling the

ca acest lucru

Dacian klngdom [seen as centrallzed

mult decât atât. nu

structure,

informaţii că

well

adminlstratlvely

and military organized].

romane sau

colonizări

să

intenţii

se fi petrecut. Mai
există

niciun fel de

ar fi fost condus un census.

primul pas al
sau al

faptul

că

became paradlgms ln the hlstorlcal

creării

integrării

unei provincii,

unui teritoriu într-o

Furthermore, we mention that in the

provincie

case of Muntenia there ls no evldence

campaniilor dacice

of Roman colonisation or ol any intent

teritoriu a trupelor romane par

recording thls mlght have happened.

exercitarea

Moreover no Information regarding

Moesiei Inferior doar asupra zonelor

the carry out of a census, the first step

în care se poate argumenta

towardsthe making of a Roman provlnce,

efectivă

or integrating a territory into a province.

situaţia generală.

The extended Dacian campalgns and

s-ar fi putut

deployment within the territory ol the

care

Roman unlts seem to Indicate that the

imperium. putem afirma

authority of the governor ol Moesia

controlat de romani în Muntenia a fost

Inferior

destul de restrâns.

was

exerclsed

only

over

existentă.

Prelungirea duratei
şi

autorităţii

dispunerea în
să

indice

guvernatorului
prezenţa

a armatei romane. Raportat la

legatul

în care prin provincia

înţelege

doar zona în

consular

îşi

exercita

că

teritoriul

areas where effective presence of the
Roman army may be substantlated.
Compared to the general situation,
whereby the provincia might have
lnferred only the area where the
consular legate exercised its imperium,
we

may argue that

the

territory

controlled by the Romans in Muntenia
was rather restrlcted.
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