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Cercetarea arheologică a sitului roman de la Alba Iulia-Apulum a debutat la
sec. al XIX-iea prin săpăturile lui Adalbert Csemi. De atunci au trecut mai bine
de 100 de ani, timp în care cunoaşterea realităţii istorice s-a îmbunătăţit, reliefând
existenţa la Apulum a unui sit deosebit de complex. Contextul economic din ultimii ani
a stopat întrucâtva cercetarea arheologică sistematică, însă dinamica urbanistică
contemporană a deschis calea cercetărilor arhelogice preventive.
Astfel de cercetări, prilejuite de construcţia unei locuinţe familiale, pe strada
Milenium, situată în nord vestul municipiului Alba Iulia (PI. I), au evidenţiat urmele
unui edificiu cu cel puţin două încăperi (PI. II/2). Este vorba de o construcţie romană,
surprinsă parţial, având ziduri executate în tehnica opus incertum, din piatră de calcar
legată cu mortar, iar podeaua era realizată din lut. Maniera de construcţie ne
îndreptăţeşte să considerăm că respectivele substrucţii aparţineau unor anexe. La cca 20
m spre sud-vest de perimetrul cercetat, în taluzul nord-vestic al „canalului de gardă", au
fost observate urmele unei construcţii cu mai multe încăperi, delimitate de ziduri lucrate
în aceiaşi manieră cu anexa cercetată, cu menţiunea că podeaua era de fapt o pardoseală
din cocciopesto. În urma investigaţiilor arheologice au fost recuperate materiale
arheologice specifice epocii romane.
Ceramic~ descoperită este săracă atât sub aspect cantitativ dar şi tipologic. Toate
piesele sunt fragmentare, unele atipice. Întâlnim ceramică terra lissa (fragment de buză
şi fund inelar); ceramică de culoare gri-cenuşiu executată din pastă semifină, cu urme de
ardere secundară (buză de vas, capace); un fragment de lucerna executată din ceramică
de culoare cenuşie, de producţie locală.
Cărămizi (lateres)
1. Cărămidă dreptunghiulară, fragmentară, 22 x 14,2 x 6,2 cm; ştampilă cu
antroponim, întreagă, aplicată unghiular; cartuş dreptunghiular: I= 11,2 cm; h = 3,6 cm;
hi= 1,2-1,4 cm. (PI. III/2-2a)
Leg(io) XIII Gem(ina) I Aur(elius) Eudoxus
2. Cărămidă dreptunghiulară, fragmentară, 31,5 x 31 x 6,2 cm; ştampilă cu
antroponim, fragmentară, aplicată unghiular; cartuş dreptunghiular, fragmentar: I = 10,6 cm;
h = 3,6 cm; hi= 1,2-1,4 cm. (PI. III/I-la)
Leg(io) XIII Gem(ina) I Aur(elius) Eudox[us]
Ambele cărămizi fac parte din categoria materialelor regulare cu ştampila
legiunii XIII Gemina (tegulae legionis XIII Geminae). Au ştampile cu antroponim
(supraveghetor de figlinae tegulare militare). Pe cărămizi a fost aplicată aceeaşi
ştampilă, adică a fost utilizat acelaşi instrumentum.
Cognomenul supraveghetorului Eudoxus, Eudoxius este de origine greacă 1 •
Ştampilă identică (PI. III/3) întâlnim pe cărămizi dreptunghiulare descoperite la
Apulum 2 (sediul guvernatorului consular, Platoul Romanilor) şi Ampoiţa 3 .
Datare: începând cu domnia lui Marcus Aurelius.
sfârşitul
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Băluţă 1999, p. 79.
Cserni 1896, p. 46; Russu 1965, p. 222; Moga 1985, p. 170, nr. XXIII; Băluţă 1999, p. 79.
JDR lll/4, p. 47, 3.
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O altă variantă de ştampilă cu acelaşi antroponim (PI. Ill/4) o regăsim pe
4
cărămizi şi ţigle (tegulae) descoperite la Apulum .
Aplică de bronz, cu corp patrulater, traforat cu motiv decorativ în formă de
pe/ta; se fixa pe centura de piele (cingulum sau balteus) cu ajutorul a două nituri
(PI. IV/2). O piesă identică a fost descoperită la Apulum (PI. IV/3) în necropola romană
de la „Staţia de salvare" 5 , în M 19/S XXXII. Din inventarul mormântului mai face parte
7
şi o fibulă în formă de „T" 6 , datată la sfârşitul sec. II - începutul sec. III • Piesa are
analogii la Porolissum 8 (PI IV /5-9) şi Potaissa9 (PI. IV/4 ).
Vârf de lance (PI. IV/1), fier, tipul rombic masiv, L = 17,5 cm; l = 3,8 cm;
<D(interior) = 1,2 cm. Lancea (hasta) era o armă folosită în lupta corp la corp, în
principal de către legionari. Polybios (VI, 22) ne dă caracteristicile acesteia: „mânerul ei
·din lemn are în genere lungimea de doi coţi (=·0,95 m) şi grosimea de un deget(= 0,018 m).
Vârful lăncii, lung de o palmă(= 0,08 m) ... ". În timpul imperiului hasta făcea parte din
echipamentul legiunilor dar şi al trupelor auxiliare de infanterie sau de cavalerie 10 •
Săpăturile arheologice au fumizat importante cantităţi de vârfmi de lance lucrate
din fier (hasta ferrata), fiind suficient să amintim doar câteva: castrele de la Slăveni 11 ,
14
Jidava 12 , Răcari 13 , Porolissum , Potaissa 15 . Artefacte asemănătoare apar şi la Apulum;
16
recent, la vest de municipium Septimium Apulense .
Apariţia acestui tip de armă într-un context diferit de cel militar se explică prin
utilizarea ei în scop de apărare sau prin faptul că făcea parte din echipamentul unui fost
militar (veteranus).
Un studiu recent 17 care se ocupă de armamentul ofensiv roman, propune o
tipologie a suliţelor 18 adaptată la situaţia generală din Imperiu.
Existenţa unor villae suburbanae dispuse în jurul oraşelor Apulum I şi Apulum
II, prin numărul acestora şi dimensiuni, ilustrează amploarea fenomenului urban.
Neobosit, în cercetările sale, A. Csemi 19 menţionează descoperiri arheologice
fortuite, prilejuite de intervenţiile antropice, care relevă existenţa unor edificii civile,
situate extra muros, în cuprinsul cărora este descoperit un bogat inventar arheologic
(cărămizi, ţigle, elemente de paviment şi hypocaust, fragmente ceramice, monede etc.).
La nord-vest de castrul legiunii, zona str. Cloşca 20 (PI. V, pct. 2), au fost
dezvelite substrucţii aparţinând unei villa suburbana. Materialele descoperite permit o
datare a complexului arheologic începând cu sfârşitul sec. II.
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În vara anului 1998 în incinta Colegiului Naţional Horea, Cloşca şi Crişan
(PI. V, pct. 3), în urma unei cercetări arheologice de salvare, au fost descoperite locuinţe
de epocă romană cu fundaţii de piatră, datate începând cu mijlocul sec. II 21 . În acelaşi
context a fost cercetat şi un atelier de prelucrare a osului 22 .
Pe malul drept al Mureşului, în dreptul localităţii Ciugud (PI. V, pct. 4), în vara
anului 1998, a fost recuperat un monument epigrafic 23 (altar votiv) executat din calcar.
24
Dedicantul M. Herennius Faustus este un comandant al legiunii XIII Gemina , funcţie
pe care şi-a exercitat-o la începutul sec. II (115-117). Presupunem că monumentul
epigrafie a făcut parte dintr-un ansamblu arhitectural, probabil o villa suburbana ce
servea ca reşedinţă de odihnă a respectivului militar.
La fel de importante se dovedesc a fi cercetările de teren intreprinse în jurul
oraşului roman de la Partoş 25 în umia cărora, la nord de aşezare, cu ocazia introducerii
unei conducte magistrale de alimentare cu apă, au fost identificate ziduri care pot fi puse
în legătură cu existenţa unei villa (PI. V, pct. 5), eventual a unor ateliere. La sud-est de
colonia Aurelia Apulensis, pe terenul agricol, în urma arăturilor adânci de toamnă,
apariţia unor importante cantităţi de fragmente ceramice şi tegulare, sugerează
posibilitatea amplasării de villae suburbanae.
Pe malul stâng al râului Mureş 26 la cca 1 km în aval de oraşul roman (PI. V, pct. 6),
cercetări de teren au identificat ziduri de piatră cu elevaţii din cărămidă. Descoperirea
unei cărămizi cu ştampila legiunii XIII Gemina şi antroponimul Ulpius ·Fronto,
supraveghetor de figlinae foarte activ Ia Apulum începând cu a doua jumătate a sec. II,
ne permite o încadrare cronologică a acestor vestigii.
În punctul „Recea" (PI. V, pct. 7), pe terasa aflată la sud de „Dealul Furcilor", în
cursul anului 2€>03 cu ocazia săpăturilor arheologice preventive desfăşurate de către
arheologi de Ia MNUAI 27 , a fost descoperit un altar votiv dedicat divinităţii Terra
Mater28 . Dedicantul, Septimius Asclepius Hermes 29 , medic din colonia Aurelia
Apulensis, activ la sfârşitul sec.II, îl regăsim şi în alte inscripţii 30 .
Continuarea cercetărilor, în campania 2004, a confirmat existenţa unui zid de
incintă şi ziduri de cărămidă aparţinând unui edificiu. Au fost recuperate cărămizi cu
ştampila officinei lui Publius Aelius Teren(tius - tianus) a cărui activitate începe cu
domnia lui Hadrianus 31 . Monedele emise în timpul lui Severus Alexander (222-235),
Gordian III (241-243) şi Traianus Decius (249-251) confirmă că în a doua jumătate a
sec.III această villa funtiona.
În colţul de no;d-vest al Fermei romano-catolice 32 (PI. V, pct. 8), în special în
partea stângă a drumului de pământ ce merge spre Bărăbanţ şi Miceşti, pe marginea
unei terase situată deasupra fabricii de covoare, se poate observa în fiecare an în arătură
o aglomerare de materiale de construcţie romane.
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Tot o aglomerare de materiale de construcţie romane a fost sesizată, în urma
unei cercetări de suprafaţă întreprinse în nord-estul localitaţii Oarda de Jos (mun. Alba
Iulia) 33 . Locuirea a fost pusă în evidenţă pe terasa din stânga Mureşului şi pe partea
dreaptă a drumului ce duce la Limba (PI. V, pct. 10).
În aceiaşi localitate, dar în partea de sud-vest, în locul denumit de localnici
„Dublihan", situat pe o terasă înaltă din dreapta râului Sebeş, la cca 2300 m de vărsarea
34
acestuia în Mureş, au fost descoperite urmele unui alt edificiu roman (PI. V, pct. 9).
La Pîclişa în viile de la nord de casa nr 126 de pe strada Carpenului, pe o pantă
cu expunere sudică numită „Troianul de sus" (PI. V, pct. 11), în anii '20 la plantarea
viţei de vie a fost spart capacul unui sarcofag roman din piatră. O parte din sarcofaş se
păstreaza în curtea casei amintite. Tot aici există şi un mic capitel doric din marmură 5 .
O comparaţie între edificiile suburbane de la Apulum şi cele similare din
Occidentul roman sau Africa romană, nu se poate face. Diferenţele sunt evidente atât ca
dimensiuni şi complexitate dar mai ales în privinţa dotărilor, a luxului, despre care în
provincia Dacia nu putem vorbi. Această situaţie este explicabilă dacă ne gândim că la
scara Imperiului elita societăţii provinciei Dacia are o însemnătate redusă.
În ciuda acestor diferenţe constatăm că societatea daco-romană se dezvoltă activ
la toate nivelele, funcţionează pe structuri solide după modelul roman, aspect valabil şi
pentru celelalte provincii de pe limesul european 36 • Dimensiunile proprietăţilor funciare
sunt medii şi mici, la nivelul provinciei nefiind informaţii despre proprietăţi latifundiare.
Aceste ansambluri de edificii private erau construite în locuri pitoreşti, cât mai
bine expuse luminii solare, amplasate în imediata apropiere a zidurilor oraşelor sau de-a
lungul reţelei rutiere şi navigabile de la Apulum. Ţinând cont de rezidenţa proprietarilor,
tehnica de construcţie, materialele utilizate, considerăm că şi edificiile descoperite pe
malul râului Mureş 37 le putem încadra în categoria villae suburbanae. Pe lângă
destinaţia lor ca reşedinţe de odihnă, acestea puteau fi amenajate şi ca ferme pentru
producerea şi vânzarea produselor agricole. Un argument în acest sens îl fumizează
originea oraşului roman Apulum I, dezvoltat iniţial ca un pagus 38 al Sarmizegetusei.
O notă comună este că villae suburbanae de la Apulum se dezvoltă după
jumătatea sec. II, nu întâmplător, dat fiind binecunoscuta politică de sprijinire a
fenomenului urban promovată de Marcus Aurelius.
Cercetările efectuate până în prezent nu au evidenţiat urme de distrugeri masive
(incendieri) fapt care ne determină să considerăm că aceste villae îşi încep existenţa
după invaziile marcomanice. Proprietarii acestora puteau fi: militari, funcţionari,
veterani sau colonişti, cetăţeni romani al căror statut le-a permis achiziţionarea de
terenuri şi construirea unor astfel de edificii.
Încheiem această scurtă prezentare conştienţi de faptul că un astfel de subiect, la
Apulum, este în etapa de pioni~rat, dar cu intenţia declarată de continuare a cercetărilor
privind apariţia, dezvortarea şi răspândirea acestor villae suburbanae la Apulum, a
rolului lor de zonă tampon între oraşele romane şi mediul rural.

33

34

Periegheză G. T. Rustoiu 1999, inedit.
Periegheză G. T. Rustoiu 1999, inedit.

5

Inedit, inf. G. T. Rustoiu.
Ardevan 1998, p. 347.
17
Vezi notele 21, 24 şi 31.
38
Diaconescu, Piso 1993, p. 214-217; Piso 1995, p. 71-82; Pisa 2001, XX.
'

16

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Matei

Drîmbărean,

Gabriel Tiberiu Rustoiu

245

Bibliografie
Ardevan 1998

- R. Ardevan, Viaţa municipală în Dacia
Timişoara, 1998, p.624.

Băluţă

- C.L.

1999

Bărbulescu

1994

Băluţă,

/DR II/16,

Bucureşti,

Romană,

1999.

- M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda,
1994.
- I. Berciu, M. Hertennius Faustus Legatus
Dacarum, în Apulum III, 1947-1949, p.200-209.

Berciu 1949

III

Ciugudean, Ciugudean 2000 - D. Ciugudean, H. Ciugudean, A Roman militar;' grave
from Apulum, in Army and urban development in the
Danubian provinces of the Roman Empire (ed. H.
Ciugudean, V. Moga), Alba Iulia, 2000, p. 203-216.
Ciugudean 2003

- D. Ciugudean, Despre funcţionarea unor ateliere de
prelucrare a osului la Aplum, în Patrimonium
Apulense III, 2003, p. 278-281.

Crişan

- I. H. Crişan, Asklepeionul roman de la Apulum, în
Apulum IX, 1971, p. 341-346.

1971

Diaconescu

şi

Piso

- Al. Diaconescu, I. Piso, Apulum La politique edilitaire
dans Les provinces de l'Empire romain Jf11"'-JV11"'
siecles apres J.C.(Actes du
colloque rommanosuisse), Deva, 21-26 oct. 1991), Cluj-Napoca 1993.

r

Drîmbărean

2004

- M. Drimbărean, Raport privind săpăturile arheologice
preventive executate în Alba Julia, str. Brânduşei f n şi
Ferdinand I nr. 20, în Patrimonium Apulense IV, 2004,
p. 174-179.

Gudea 1989

- N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic dacoroman de la marginea de a Imperiului Roman, în Acta
MP XIII, Zalău, 1989.

IDR IIl/4

-

Moga 1985

- V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane.
Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1985.

Manta 1992

- Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de
pe teritoriul Daciei. Suliţe (II), în Crisia XXII, 1992,
p. 5-26.

Moga 1987

- V. Moga, Cercetări arheologice la Apulum, în Apulum
XXIV, 1987, p.157-168.

Moga

şi

Ciobanu 2004

Inscripţiile

Daciei Romane,

Bucureşti,

1988.

- V. Moga, R. Ciobanu, Septimium Asclepius Hennes, le
medicin d'Apulum dans une nouvelle, Orbis Antiqvvs,
Cluj-Napoca, 2004, p. 625-630.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

O villa suburbana de la Apulum

246
Moga et alii 2005

- V. Moga, H. Ciugudean, R. Ciobanu, A. Dragotă,
C. Inel, M. Drîmbărean, C. Plantos, I. Lascu, R. Ota, în
CCA XXXIX (sub tipar).

Nemeti 1999

- S. Nemeti, Castrul de trupă de auxiliară de la Potaisa,
în Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane,
Cluj-Napoca, 1999,p. 194-204.

Piso 1993

- I. Piso, Fasti Provinciae Daciae I, Die senatorischen
Antstrăger, Bonn, 1993, 214-217.

Piso 1995

- I. Piso, Sur le territoire de Sarmizegetusa, în Eph Nap.,
5, 1995, p. 71-82.

Piso 2001

- I. Piso, Inscriptions d'Apulum (lnscritions de la Dacie
romaine - III 5), vol. 1-2, Paris, 2001.

Rodean

şi Ciută

1998

- N. Rodean, M. Ciută, O nouă piesă epigrafică
descoperită la Alba Iulia, în Apulum XXXV, 1998,
p.151-155.

Russu 1965

- I.I.Russu, Inscriptiones tegularum legionis
Gemina, în Apulum V, 1965, p.217-232.

Rustoiu 1993

- A. Rustoiu, Ein T-Fibel mit Scharniereinrichtung aus
Capîlna, în Apulum XXVII-XXX, p.155-161.

Tudorl940

- D. Tudor, Castra Daciae Inferioris li. Castrul şi
aşezarea romană de la Slăveni - Romanaţi. Il castra
romano di Stă.veni, Romanaţi (Romania), BCMJ 33,
p.34-38.

Tudor1944

- D. Tudor, Anne şi diferite obiecte din castrul de la
Jidava, în BCMI 37, p.77-82.

Tudorl965

- D. Tudor, Castra Daciae Inferioris VIII, Săpăturile lui
Gr.G. Tocilescu în castrul roman de la Răcari, în
Apulum V, 1965, p.233-257.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

XIII

Matei

Drîmbărean,

Gabriel Tiberiu Rustoiu

247

1

PI. I. 1. Alba Iulia-plan general cu localizarea obiectivului(•);
2. Alba Iulia-plan de încadrare în zonă (•) .
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I.a
1.

2.a

2.

3.

PI. III. I-la, 2-2a: Cărămizi ştampilate descoperit în săpătură;
3-4. Ştampile regulare de la Apulum (apud. Băluţă 1999).
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PI. IV. 1: Hasta ferrata; 2: aplică bronz; 3: aplică de la Alba Iulia „Staţia de salvare"
(apud Ciugudean 2000); 4; aplică de la Potaissa (apud Bărbulescu 1994 );
5-9: aplice de la Porolissum (apud Gudea 1989).
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AN VILLA SUBURBANA FROM APULUM

Abstract
The archeological research took place in the archeological site from Apulum,
north-west from the Roman necropolis from "Staţia de Salvare". There were discovered
tiling materials, pottery fragments, iron and bronze materials, as well as the traces of a
Roman age wall. The destination of the edifice was that of villa suburbana and was
probably used from mid-second century A.D. until the abandonment of Dacia. It is also
presented a map of the main discoveries of villae suburbanae in the area of Apulum.
Among the materials found we remark two bricks bearing the same seal:
Leg(io) XIII Gem (ina)
Aur(elius) Eudoxus
This was a brick maker master whose cognomen, Eudoxius, has Greek origin. This
name appears repeatedly in Apulum (see bibliography). There.was also found an iron
spear (hasta ferrata), weapon for hand to hand combat. Worth mentioning is also a
bronze bracket, with a quadrangular body produced through fretwork, and with
decorations in the shape of pelta. Pieces of this type were attached to the leather belt
with rivets. The dating of this objective, is based on the materials presented as well as
on the analogies with other discoveries in the same area.
Translated by Cosmin PtJpa Gorjanu
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PI. I. 1. Alba Iulia - general plan with the objective localisations; 2. Alba Iulia the general areal plan.
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PI. III. 1-la, 2-2a: Stamped bricks discovered during the time of excavations;
2-4 Tegular stamps from Apulum (apud Băluţă 1999).
PI. IV. 1. Hasta ferrata; 2. bronze aplic; 3. aplic from Alba Iulia „Salvation
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