,

,

CATEVA TEGULAE ŞTAMPILATE DESCOPERITE LA HARŞOVA
IN CAMPANIILE ARHEOLOGICE 1994-1995
,

in cadrul săpăturilor efectuate în campaniile din

1994 şi 1995 la castrul roman de la lIârşova ali

fost descoperite 17 tegulae ştampilate, de certă valoare infonnaţională pentru situaţia militară a Dobrogei
În perioada romană timpurie. Castrul roman a fost construit p e un promo!oriu stâncos ce se ridic"
deasupra apelor Dunării oferind un control eficient asupra zonelor Învecinate. Inaintea epocii romane pe
Jocul cas1rului a existat o aşezare gctică după cum

o

demonstrează cercet{lrile de până acum, efectuate

aici'. La 103 p. Chr.', după cum rezultă din textul inscripţiei inaugurale întregită şi interpretată de Vasile
Pârvan, se pun bazele un ei cetăţi cu ziduri de piatră. pentru Ala II HispallorulI1 el A ra vacorum a cărei
,

evoluţie se întinde pe peioada secolelor II-VI p.Chr.
Zona Carsium-ului este una strategică. cu o consistenţă apreciabilă a unităţilor militare romane.
asigurându-se o protecţie pe uscat şi pe apă a unuia din cele mai importante căi de acces de pc litoralul
pontic aspre Câmpia Munteniei'- Se poate vorbi şi de o importantă mai mare militară decât economică
sau comercială. dar nici aceasta din urmă nefiind de neglijat. Importanţa cetăţii Carsium este subliniată
de numeroase texte romane şi romana-bizantine ca: Ptolemcu. Geographia (cartea a III-a), /Iiilerarilllll
Antollini, Tahu/a PeufÎngeriunG, /vofitia Digllitutum. Hieroclcs, Procopius din Caesarcca. ;Vo(;/ia

FpiscopalUlII.
Posibilitatea construirii castrului din piatril şi a f0l1iticatiiior înconjurătoare ca şÎ a celorlalte
edificii publice şi paJ1ieulare s-a datorat existenţei În apropierera Carsium-ului a unor importante depozite
de calcare (dolomitice şi mamoase, aparţinând jurasicului) ce puteau ti uşor exploatate datorită
slratificării şi dislocării acestora.
Astfel, se lrecea la o exploatare a calcarului. realizată direct sub cerul liber, fără amenajilri
speciale şi Cu o intensitate În funcţie de necesităţile locale. Resursele inepuizabilc şi existenţa unor
meşteri locali (metal1ici) au oferit condiţii propice nu numai ridicării fortificaţiilor dar �i refacerii
acestora. sub Costantin cel Mare şi Justinian.
După secolul III p. Chr.. conform itincrariiloL castrul de la CarsilllJl

a

s tat. permanent in atenţia

preocupărilor centrale 111 acţiunea de Întărire a limes-llilii dunărean pe drumul ce venea de la Sucidura,
Axiopo/is. Capidava spre nord prin Cius. Beroe. Troeslllis. Arrubium. Dino[!,clia, VnvioduI1UIJI Aegy.uus.
.

,

(În sistemul politic administrativ şi comercial din Dobrogea romanăt
,

Tncă din campania arheologică a anului 1994< s-a ajuns la un nivel de tcglllae, atât ştampilatc�
cât şi neştampilate. în cadrul secţiunii S.1. Ia o adâncime de 1.10 metri pe malul estic şi J ,00 metri pe
m al u l

vestic între carourile 14-17 inclusiv, cu foarte multă arsură la suprafaţă.

În anul

1995 s-a trecut la

demontarea pavajului de olane şi tegulae, ajungandu-sc cu acest nivel pânii la o adâncime de 1.35 metri.
Trebuie menţionat că acesta este nivelul imediat de deasupra stancii naturale. Există o diferen\ă de nivel
dintre stânca naturală apărută În carourile 16-17 şi un zid absidat apărut În carourile 6 şi 7. Este vorba de
o dcprcsiune (sau o cădere a stâncii naturale de la Sud - Dunăre - spre nord - incintă şi turnul mare) care
il fost locuită Încă de la începutul aşezării militare. Pentru nivelarca depresiunii s-a apelat la umplerea

spaţiilor joase cu pietre şi fragmente de olane şi tegulae (unele ştampilate). Acest nivel cu elemente de
locuire este amenajat direct pe stânca naturală. putând fi datat În a douajumătate a secolului Il! p. Chr.
Anterior campaniilor arheologice din 1994 �i 1995 s-au mai descoperit la Carsilll11 trei tegul"e
�lampilate dar În condiţii stratigrafice neclare. În cadrul celor trei, două sunt cu Ala Gal/orulIl Flariana

,
,

2
,

,

;\ndrei ,\ricescu. î!1 11olllh'a. 4, Constant::!. 197J. p.35�: (ir. Flor,,;s�u, în AC.H/, 191\]. Bucun:şti. 1946. p.479-480.
Emilia D0nltiu-HoiIă. IS.\f. V. Btlcure�ti. 1980. p.120-1:: 1, 94.

C. !\Iicola.;. V. �ic()lue,

Despre lopograjia anticulUi Cm·sium. in Pont;ClI, 26

Alexandru Barnea în Cu/turii

� civilizl1fie. la DIIn:in.;u de Jos, 3-4. 1987.

Informa\ii (h� li1 COSTel Chiriac şi Consrantin Nicolae.

(sub tipar).

p.77.

G.
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Fig.l
şi una cu Legio Ilta/ica:

1. Leg(io) Iltal(ica)6

2. (Ala Gallorum) FI(aviana)'

J. (Ala) Gal(lorum) FI(aviana)'

Cele 17 tegulae ştampilate, descoperite recent se împart astfel: S-Clussis Fluvia }"foesica; S-Ala
Gal/orum Flaviana şi 7-Legio J Italiea (databile: secolele 1-1lI p. Chr.)

6
,
8

C. Nicolae. V. Nicolae. in SOVA, 1-2, 1991, p.79.
M. Zahariade, C. Muşcţcanu, C.

Em.Dorutiu·BoiIă,

Cbiriac,

În POfltica, 19, 1981, p.256.

op.CÎt., p.135·136. nr. J 13.
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Tegulae ştampilate descoperite la Hârşova
Catalogul tegulelor ştampilate
Hârşova-"Cetatc".1994

Ala Gal/nrum Flaviona

1. Ţiglă fragmcntară, ştampilată, din pastă cărămizie,având dimensiunile actuale: 13,5 x 10 x 2,5
cm. C a rtuş dreptungh i ular, fragmentar, cu dimensiunile actuale de 7 x 4,3 cm. Literele � 2 cm.

D esco perită în S. 1., oaroul16,la - 1,00 metru

.

Lectura:(Ala Gallorum) FI(aviana).
Hârşova-"Cetate·'. 1995

Ala Gallorwn Flaviana

'\

2. Ţiglă fr agm entară ştampilată, din pastă cărămizie, având di men siuni le actuale de 1 5, 8" 7,2
2,8 cm. Cartuş dreptunghiular, fragmentar, cu d i mensiunile de 7 x 3,8 cm; literele 2 I,,;lll. Descoperită

în S. 1. caroul 15. Ia - 1,15 m.

=

L ec t ura : ( Ala G )al (lorum) F(lavian a ).

3. T egulă f agm entară, ştam pilată, din pastă cărămizie, având dimen s iuni le actuale: 10.5

x

10,8

2,6 cm. Caftuş dreptunghiular, fragmentar, cu dimensiunile de 7,8 ,,4,S cm; litere: 2 cm. Descoperită
r

x

în S.f,carouIIS.(-I,15; -1,20 m).

Lectura (Ala Gal)l(orum) F(laviana)

4. Tegulă fragmentară, ştamp ilat[t, din pastă cărămi7.ie, având dimensiunile aCluale : 6 8

:1 em . Caltuş d reptun g hi ular, Iragmentar, cu di mensiunile de 4, 5

,

x

5,8"

3, 8 cm; Iiterele 2 em. Descoperit" în

l 15. -1, I Om.
Leetura:(Ala Gallorum) FI(aviana).
5. Tegulă fragmentară, ştampilată, din pastă c ărămi zie având dimenillnilc actuale: 14.2 x 9 x ",8
cm. Cartuş dreptunghi ula r frag mentar, cu dimensiunile de 7,3 X 4,5 cm; l itc rele� 2cl11. D esc oper itii În
S.i, caro ul 15.,1.1 O m.
I.cctllra:(Ala G al l(o r u m) FI(aviana).
S.I,

x

�

·

r

c a ou

,

,

('lassis Flavia }v/oesica

6. Tegulă fragmentară !ştampilată din pastă dlrămizie. 3vfllld dimensiunile actuale: 13,6 x 12 x
2 cm. Descoperită In
_� CITI. Cartuş dreptunghiular, fragmentar, Cu dimensinile de 7 X 2.5 cm� l ite rele
S.I, earoul IS,-I,ISm.
l.ectura:Cla(ssis) (Flavia Mocsica).
7. Tcgulă ş tampilat ă, fragmen tară, din pastă cărămizie, având d imen siu nile aClualc: 1 2 2 x 13.8
x 1,5 cm. Cartu� drep t un gh iular, fr agm entar, cu dimensiunile de 7 x 3,
4 cm; litercle� 2 cm. D e s coperit"
:11 S.I, carouIIS(-1,15; -1,20 m).
Lectura: CI(assis) (Moesica).
,

,

=

.

8. Tcgaiă ştampi !ată fragmentară. din pastă cărămizie, având dimensiunile actuale: 6

Cartuş dreptunghiular, fragmentar, cu d i m en s i u n ile actuale de 4,3
�

in S.1. earaul 14. -0.90 m.

x

2,4 cm; literele

�

8 x 3 CI1l.
2 e m. D escoperită
x

Leclura:(Classi)s r(lavia) M (o es ie a).
9. Tegu lă şt ampilată fragmentară . din pastă cărămizie. având dimensiunile actuale de 8,5
:

x

7.5

2,5
c·n.Descoperită în S.I. caroul 14, -1, "0 m.
Lectura: (Classi s ) FI(avia) M(oesica).
10. Tegulă ştampilată, fragmclltară, din pastă cărămizie. având dimensiunile actuale de 6,5 x 9,7
'. 2,8 cm. C a rt uş dreptunghiular, fr agmen tar. CII dime nsiun i le actuale de 6 x 2,2 cm; literele� 2 cm.
Descoperită în S.T, car0111 1 5, -1.15 m.
Lectura: Classis(Flavia Moesica).
X

Legio Iltaliea
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II. Tegulă fragmentară, ştampilată, din paslă cărămizie, având dimensiunile actuale de 14,6 x

x

3 cm. Cartuş dreptunghiular, fragmentar, cu dimensiunile actuale de 3,5

x

4,3 cm; literele= 2cm.

Oescoperităîn S.I,carouI1 5,(-I ,15; 1,20
Lectura: Le(gio) (1 Italica).
12. Teg,ulă ştampilată, fragmentară, din pastă cărămizie, având dimensiunile actuale de 3,5 x 4 .3
x 3 cm. Cartuş dreptunghiular, fragmentar. cu dimensiunile aCluale de 3,5 x 3,3 cm; Iiterele= 2,8 cm.
Descoperită În S.I,caroul 15, -LIS m.
Lectura:(Le)g(io) 1 It(alica).
13. Tegulă ştampilată, fragmentară,din pastă cărămizie, având dimensiunile actuale de 6,2 x 6,5
x 1,8 cm. Cartuş dreptunghiular fragmentar, cu dimensiunile actuale de 6,2 x4,5 cm; litercle= 4,4 cm.
Descoperită în S.L caroul 17, -1,00 m.
Leclura:(Legio) I Ita(lica).
14. Tcgulă ştampilată, fragmentară, din pastă cărămizie avănd dimensiunile actuale de 11,5 x 8,5
x 2,5 cm. Cartuş dreptunghiular, fragmentar, cu dimensiunile actuale de 11,5 x 4,4 cm: literele= 2 cm.
Descoperită in S.L caroul 15, -1.15 m.
Lectura: Lcg(io) I Ita(lica).
15. Tegulă ştampilată, fragmentarii, din pastă căriimizie, având dimensiunile actuale de 13,4 x
4,4 Clll; literele = 2 cm. Descoperită în S.I, caroul 15, -1,15 m.
Lectura: Le(gio I ltalica).
16. Tegulă fragmentară, ştampilată, din pastit cărămizie, având dimensiunile actuale: 13 x 13,8
, 2,8 cm. Cartuş dreptunghiular, fragmcntar,cu dimensiunile actuale: 7,2 x 4,2 em; literele�" 2 cm.
Descoperităîn S.I, caroul 15, -1,15 m.
Lectura: Leg(io) r It(alica).
17. Tegulă fragmentarJ, ştampilată, din pastă cărămizie, având urmăloarele dimensiuni aCluale: II,)
:\ 12.3 x 3,2 cm. Cat1uş dreptughiular, fragmentar cu dimensiunile actuale:
9,5 x 4,2 CIIl. litercle� 2,5 cm. Descoperită in S.1. caroul 17, -0,90 m.
Lectura: Leg(io) I [ta(lica).
*

Autorităţile romane au acordat poziţiei strategice a C'ursiulJl-ului toată atenţia, încă de la început
consolidării limes-ului de la Dunărea de Jos. O perioadă s-a crezut că În timpul FlaviloL când s-au luat
primele măsuri de Întărire a cetăţilor dunărene, la ('(/rsiulJl IlU a existat nici o preocupare În acest sens:
nu s-au luat măsuri de f0l1ificarc. de transferare aici a unor unilăţi militare. În stadiul actual al cercetărilor
se poate dovedi că la CarsiulIl au existat unităţi militare anterioare,staţionate aici, Ala ff Hispal10rulII el
,.lravacorum ce a zidit castrul roman la 103 p. Chr. sub supravegherea legaltllui Moesiei Jnferior, QuintLls
Fabius Postuminus9. Este momentul când in aceeaşi vreme au fost aduse la Du"ostorulJl şi Troesmis,
Legiunea a XI-a Claudia şi Legiunea a V-a MaceJ(lnicalt'. În mod normal ampla acţiune de întărÎr� şi
refacere desm�urată de Traian la Dunărea de Jos precede alteia, ce a vizat şi CarsiulII, datorită poziţiei
importante subliniate mai sus.
i\1"turi de alte unităţi militare, intemeiate de dinastia Flaviilor, atestată ca tăcând parte din aralata
Vlocsici Inferior este Ala GallorulII FIC/viana prin doua diplome din timpul Împăratului Traian datateîn
99 p. Chr." �i, respectiv 105 p. Chr. ". Despre această unitate militară se �tie că ea a tăcut pm1c din armata
\locsicÎ Infl::rioarc Înc,l din timpul împăratului Vt!spasian, iar de la mijlocul secolului doi (159-\60)1." este
intâlnilăin Moe,ia Superior. Pe perioada staţion,,,ii în 'Vloesia IntCrior şi-" găsit locul la C'arsiulII, dovad"

9

ibidcm. p.120-121.

Andrl.:i

nr.94.

:\rk�scll, .-/mlllta in /)ohrogea

rommiii, Hucl!a:�ti.

19:Î, r.))·

CIL. ;.. VI,.4
12
13

ClL. XVI. 511.
_�\ndr�i

Aricc

G.
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fiind descoper iril e arh e ol o gic e de aici (pană acum nu se cunoaşte locul staţionării). Pr ezenţa Ala-ci jj

lhlj!al/orum el Aravacorum la CarsiulIl din 103 până la i ncep ut u l secolului III p.Chr.(după cum re ies "
din textul unui miliar care

o

ate stă în jurul anului 200 p.Chr. Ia refacerea drumului roman din dreap,,,

Dunării)\4, exclude posibilitatea prezenţei

u n ei

a doua u nit ăţi mi li tar e a ici , Î n ac ela şi t im p . Grafi(.;(i

materialelor este îngrijită. fiind specifică secolului 1 p. Chr. când unitatea ar fi putut staţ ion a la Carsiw.:l

înlocuind-o pe cea care a Întemeiat castru ! .

S ta ţionare a Ala-ci (jal!orUiJ/ Fluviul/a ar li pUlUt avea lo c din timplii lui V e sp asian

p.Chr.)". când s-au luat pri m el e măsuri de Înt�rire a regiunilor dunărene şi piini. În anul 103

(67-79
p.Chr. (e",

normal ă aducerea aici a unor unităţi militare Înainrea confruntării cu geto-dacii).
După pl ecarea Ala-ei Gallonlln Flaviana. Ia Carsilllll a ve nit Ala Il HispaJJorulII el AravacorulII,

ci atr i buill d u- i- se întemeierea castrului'v. Unitatea a v en i t la Carsium după ce facus e parte din armata
Pannoniei şi dupa o scurtă staţionar e laAltinum". La Carsiull/ va rămâne până În secolul l[J p . Chr . , ultima

atestare datând din 200 p. C hr . " , când solda ţii săi au participat (alături dc alte trupe) la refacerea un"i
p orţiu n i de drum în timpul guvernatorului Caills Ovinills Tertullus, ce a ini1iat O vastă acţiune de ace::;l

fel in toată prov i n cia " Menlionăm că la Cars ium nu a fost descoperită nici o tegulă ş ta m pilată cu

il1 iţ ial ele Ala-ei !T Hic...·panorum el Arm·acoruJ1J.
.

În privinta legiunii I

I ta liea lagărul acestei unităţi se afla la Navai", cantonatii aici din anul 69

p.Chr.". Implicarea ei in apărarea Dobroge i este evidentă ·incepând după retra gerea legiunii a V-a
,

M ac edo n ie a (167 p.Chr.)21, l eg iu nea I It a l ica Ildăcând decât să preia sub jurisdicţie p roprie teritoriul

detinut de le giunea pl ecată, trim itând unele d etaşamente in afara teritoriului vecin cu gra n iţa dunărean:)
(I-1islria şi Callalis)". Ca mater ial e tegulare sau inscriNii pot fi m enţionat e : Troesniis , BarBoşi .

f)illogeţia�('. iVoviodlf11lJl}1:":�� Orlovka2H• Capidava1<), 71'opaeulJ1 Traian,..�(işi Carsium 3� De asemenea au fosi
detaşate v exilaţii atât l a D rajna de Sus (Câmpia Muntcnicif', Drobeta31 (participând alături de alte trupe
la construirea podului peste Dunăre), cât şi Îll nordul Mării Negr e , unde avem ateslări ia T.vras, Chersone.�

şi Charax34.

A. Rădulescu, .\1. Bărbuh.'scu. în PrJlltica, 13. 19X 1, p.143
1::. Condurachi, in Aetes du IX Congres interna{iol1al d'Ftudcs sur les fron!ieres roti/a/nes, Bucureşti. 1974, p 84.

..

",

,

.\. Rădulescu. \I1.Riirbukscu. op-cit.. p.144.
CIL XVI. 44.
A. Rădulescu, M. BărbulcsclI. oJuit., p.144.

....
,

....

Ibidem .

Tadeusz Sarnowsky, AIlZelger der rdmiscl1-ţ.{crmaniscl1e hommissiol1 des deufsc!u:!II ol"chaeo/()gischcs InsfÎfu(s.
63/1985. !'ranHurI, p.I08.

21

Andrei Aricescu. În POl1ftca, 10, 197.t.. p.1 82.

Emilia f)ofOtiu-BoMI,

in SCJJ', 1. 1972. p.47.

D.M. Pippidi, [SM. 1. Bucureşti, 1983, p.4l9-420, nrJ02; A. Riidulescu, în Pontica,

25

Fmilia Dor u\iu-13oilă, [.'·Al, V. Bucureşti. 1980, p. 1 77. nr.l-l6.

4, 1973,

idem. op.cit. . p.306. nr.297.
Jbidem, p.27? nr.262.

;n

'9
30
:i ::.

32

Ibidem. p.283. nr.271.

Idem. În seir. L 1972. pA7.
Idem. ISM. V. p.66·67. nr.4 L

Andrei Ariccscu. în Pont/ca, 10, 1977, p. 188.
Descoperiri din 1995.
Istoria României, 1, Bucureşti, 1960, p.520�521.

33

Doina Benca, Dil1 istoria militară a Moesiei Superior şi (1 Daciei, C1uj-Napoca. t 983, pA8.

34

Andrei Ariccscu, Armata În Dobrogea ro mană. pA4.

p.133.
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1
I
I

• LEGIO 1 ITALICA
eeLASSIS FLAVIA

,

MOESICA

o

ALA GALLDRUM
FLAVIANA

A LA Il HI5PANORIJM

E T ARAVACGRUM

x

{)

1.

U1

o

:;:,.

f-

x

2:

.12

O

Q

2

L-

__________________ __
__ __
__ __ __

1 . Barboşi
2. Caliatis
3. Carsium

. 4. Capidava
5. Dinogetia

� Fig.3

__ ______________________
__
__
__
____ __

6. II istria

II. Troesmis

14. Horia

7. NovÎodullum

12. Tropaeum

15. TransmariseJ

8. Novac

9. Orlovka
10. Tomis

Tmiani

13. Tyros

16. RatiarÎa

17. Deseus

19. Axiopolis

20. Sacid'lVa
21. SuciJiwa
22. AlTuhium

Descoperirile de la Carsillln nu fac decat să Întărească ideea punctului strategic, foarte

important,
dovadă vexilaliile legionare italice alături de celelalte trupe auxiliare (Legio fllaliea a fost adusă la Novae
odată cu Legio V Clal/dia cu sediu necunoscut şi V J'4acedonica la Oesclis În Moesia, În allul 70
-

-

-
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FigA. Imagine a "Cetăţii de Jos" de la Dunăre (construcţie feudal-timpurie, după unii cercetători de
factură genoveză).

în stânga, între stâncă şi prima fereastră se mai pot distinge câteva trepte ce coborau probabil pe

cheiul portului medieval.

Fig.5. Detaliu asupra părţii drepte, imediat lângă stâncă, unde la baza construcţiei târzii se disting
unnele unei construcţii în ""ize provenind, fără îndoială, de la o amenajare portuară mai veche, probabil antică.
Descoperirea fragmentelor tegulare cu ştampila Classis Flavia Moesica confirmă existenţa portului de la Carsium
la baza portului târziu.

Tegulae ştampilate descoperite la Hârşova
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p.Chr.)". Aducerea noilor legiuni în Moesia
atrage

pentru

prima

dată

atenţia

asupra

pericolului reprezentat de dacii nord-dunăreni,

sarmaţii roxolani şi iazigi.

Mulţumită întinsei opere de organizare

militară, politică şi administrativ� îndeplinită de

Traian la Dunărea de Jos şi conţÎ.!liJată de seria
împăraţilor Antonini şi Severi, Dobrogea avea să
,

.

cunoască cea mai îndelungată stare de siguranţă
din istoria ei. în acele momente, numeroase

tmpe ale legiunii 1 ltalica erau răspândite în
diverse puncte de importanţă stategică din nordul

Dobrogei. Traian procedase la reorganizarea
apărării militare a limes-ului dobrogean încă din

timpul războaielor dacice.Se ştie că refacerea cu
ziduri a castrului de la Capidava a avut loc

imediat după primul război, în 103 p.Chr," şi
fără îndoială, situaţia de aici nu era singulară de

a

lungul Dunării.

Pentru prima dată avem acum atestarea

tegulară a flotei danubiene Classis Flavia

Moesica la Carsium, lucru absolut.normal în

ansamblul atestărilor dunărene, Fl!ciljtă,ţile pe
care le puteau oferi transportul pe apă, mai ieftin

şi infinit mai rapid în condiţiile uneori dificile

ale transportului terestru din epoca romană şi

Fig,6, Detalii asupra zidului ClI asize şi legătura cu
construcţia mai târzie

romana-bizantină, nu au trecut neobservate de

către antici. Dacă pentru a realiza legături pe apă,
romanii făceau eforturi în amenajarea unor zone

ce nu aveau facilităţi naturale, cu atât mai mult
se poate presupune că nu au căutat şi ales întâmlător locuri cu anse naturale de pe ţărmul unuia dintre cele

mai mari fluvii ale continentului pentru a construi fortificaţii care să aibă acces direct la apă, aceasta din
urmă fiind văzută nu ca o sursă ci

ca

un drum lipsit de pericole şi plin de avantaje în condiţiile unui

control militar ferm, total şi permanent.

O puternică forţă militară navală romană, Classis Flavia Moesica exista pe cursul Dunării şi în

zona litorală a Pontului Euxin încă înaintea cuceririi Daciei de către romani (în anul 15 p,Ck, Tiberius
înfiinţează un comandament militar în Pont)" iar în 85-86 p,Chr, odată cu reorganizarea provinciei
Domitian încredinţează Classis Flavia Moesica, Moesiei Inferior'.

Classis Flavia Moesica a constituit pentru cetăţile de pe litoral şi un mijloc de apărare împotriva

eventualelor atacuri dinspre mare. Ea era mijlocul de legătură dintre oraşele de pe litoralul nordic al Mării

Negre (care altfel ar fi rămas neanexate de Imperiu) şi teritoriul propriu-zis al provinciei Moesia Inferior.
Nici o altă forţă navală nu contesta supremaţia flotei romane pe Dunăre. Aşa se poate şi explica atacurile

barbarilor asupra imperiului în timpul iernii când flota era inactivă,Atestări ale flotei Classis Flavia

35

Doinea Benea, Op.cil., pA3.

36

Radu Vulpe, Ion Baroea,In DID,II, Bucureşti, 1968, p, 157; V, Pârvan, Scythia Minor, p,482,
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./\docs'Îca pot fi amintite la Jv'oviodununr'9, DinoKeţia40, Troesmis41, Capidav«2, Axiopolis4\ Sacidavd'\
Sucidava't5, Transmarisca46• ,l\,Tovae4Î, Oescus4\ Raliaria49 şi, de acum, Carsium.

La Carsium se poate vorbi de existenţa vechiului chei al portului antic. roman. Există o ansă

naturală între doi pinteni de stâncă, aflaţi la aproximativ 45 m unul de altul, ca şi elementele unui masiv

de zidărie rămas în capătul din amonte al ansei. Este vorba, la baza construcţiei tiirzii, a unei construcţi,
în asize extrem de clare.

În concluzie. se poate spune că descoperirile arheologice efectuate la Carsium nu pot decât să
intrcgeascrnnformaţiile economice, comerciale şi militare referitoare la evoluţia acestui castru in perioada
romană şi romano-bizantină. când Dunărea. ca şi fortificaţiile de pe marginea ei jucau un rol important
în istoria Moesiei Inferior, fiind puncte de maxim interes pentru Imperiul Roman.
GABRlEL TAMATCHI
Universitatea !!Qvidiu"
Constanţa

SOME STAMPED BRICKS DISCOVERED AT HARŞOVA
IN THE 1994-1995 ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGNS
A

SUMMARY
The author makcs a presentation of the 22 stamped bricks discovered in the 1994 and 1995
archaeological campaigns, by giving emphasis ta their inscriptions (Ala Gallorum Flaviuna, Classis
Flavia IVJoesicu and Legio lltalica). He integrates this zone of Carsillm in the political, administrative
and rnilitary system of Roman Dobrogea. emphasizing the importance of both Roman land and naval

tmups, elassis Flm'ia A1oes;ca, as the iirst mention of Carsium (century I-Ill a Chr).
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