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Rezumat: Săpăturile arheologice de la cetatea Tropaeum Traiani din 2005, 2006 şi 
2008, desfăşurate în cadrul unui proiect de cercetare pentru sectorul B, au urmărit pe de-o parte 
verificarea reţelei de străzi şi de edificii existente şi, pe de altă parte, verificarea cercetărilor 
geomagnetice. 
 Zona la care ne referim prezintă urmele unor intervenţii din sec. XIX-XX efectuate 
superficial. Au fost identificate o serie de secţiuni, majoritatea orientate E-V, la 30 cm  
adâncite şi în care au fost descoperite, parţial, zidurile unui edificiu roman de mari dimensiuni, 
lucrate în tehnică opus mixtum. 
 Mai mult, a fost identificată o altă secţiune din aceeaşi perioadă, cu o adâncime de 3-4 
m, parţial colmatată. Aceste intervenţii n-au fost regăsite în documentaţia de şantier a aşezării 
arheologice Tropaeum Traiani. 
 Secţiunile S1, S2, S3 au condus la descoperirea unei vechi străzi romane (ABV4), 
orientată E-V, la -0,60 m adâncime şi care marca ultimul nivel de locuire în cetatea romană 
târzie (sec. VI-VII p.Chr.). 

Strada identificată traversa cardo pe un perimetru întins, la bornele 21, 22 şi 28, în 
direcţia E-V, apoi zona basilicii de marmură. 

Strada, acoperită cu o cantitate mare de dărâmătură pavată cu argilă galbenă, fragmente 
ceramice diverse şi pietriş, este lată de 4,80 m şi a putut fi urmărită pe o lungime de 8 m. 

Spre nordul străzii, a fost identificat un edificiu roman din piatră care are colţul de SV 
surprins în secţiunea S1. Materialul ceramic descoperit în interiorul edificiului roman este 
specific în epocă şi constă din diverse fragmente ceramice: amfore, boluri, borcane şi 
fragmente de la un dolium. 

Spre sud de stradă, pe o zonă de 30x20 m s-a identificat un edificiu important (B1), 
probabil public, de epocă romană târzie (sec. VI p.Chr.), construit nu departe de intersecţia 
dintre cardo şi decumanus maximus. 

Edificiul este împărţit în 4 camere şi are curte interioară. Elementele de arhitectură, 
inventarul ceramic şi descoperirile monetare confirmă funcţionarea edificiului la sfârşitul sec. 
VI p.Chr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


