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Comuna suburbană Ovidiu este situată la 10 km N.-N.V. de 
Constanţa, pe malul vestic al lacului Mamaia, odinioară golf al Mării 
Negre '. In marginea de S.E. a localităţii, pe Un platou situat aprox ima"tiv 
in dreptul insulei Ov idiu, prin informaţii ' verbale 2 şi prin periegheze 
personale, <a fost delimimtă o zonă de interes arheologic ; pe o suprafaţă 
quasi-dreptunghiulară erau răspîndite numeroase fragmente ceramice, 
ţigle şi cărămizi sparte, apăreau p ietre lnici şi ll1ijlocii. provenite din 
zidmÎ demolate în ur111a lucrărilor de arătură. Marginea de ves.t a zonei, 
delimitată, după toate probabilităţile , de o vale natural colmatată acum, 
sau de un şanţ antic, a fost deja afectată de lucrări de amenajare ale 
C.A.P.-ului din c01nună. în grădina şi v ia existente ,a ici, 'a u apărut, la 
suprafaţă 1nateIial 'arheologic în aceiaşi stare fr,agmentară şi oase de 
schelete umane. 

j\.vînd în vedere această situaţie, conducerea instituţi ei a hotărît 
iniţierea d e urgenţă a unei săpături. cu caracter exploratoriu şi de sal
vare, încredinţînd subsemnaţilor responsa bili tatea .acesteia. Desfăşurate 
în intervalul 20 iunie - 20 august 1979, scopul principal al cercetărilor 
noastre era de a preciza zona locuită î n antichitate, eventu al caracterul 
şi datarea acesteia. În paralel, s -a urmărit, prin periegheze efectuate în 
zona litorală, deci la nord şi sud de punctul respectiv, depis tarea u rme
lor de viaţă , a aşezărilor sau 'altor vestigii de epocă, pentru încadrarea 
111ai bună a aşezării de la Ovidiu în t imp şi spaţiu . 

In cele ce urmează~ pentru înlesnirea cititorului, considerăm util 
să prezentăm succint , etapele de lucru pe teren, precmll şi cele cîteva 
concluzii care derivă organic din prezentarea descoperirilor. 

1. Săpăturile ·au relevat la Ovidiu existenţa unu;' punct for tifi
cat de formă dreptunghiu1ară (avînd lungimea de 69 m şi ' lăţimea de 

1 Petre v . Coteţ, Ţărmul Mării Negre şi evoluţia lui în timpurile is tor ice 
(cu privi re specială asupra regiunii Histria), în, HistTia Il, Edit. Acad. H.S.R. , 
Bucureşti , 1966, p. 350. 

:1 Mulţumim ş i pe această cale tov. Dabija Salt.as Iancu care a semnalat 
primul zona respectivă . 
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,3 m) prevăzut la colţuri cu turnuri de apărare, dreptunghiulare pe 
latura lungă esti că, din faţa golfului de od inioară ş i circulare pe cea 
vestică . 

Turnul A, de formă dreptunghiulară (9,75 m X 8,82 m) 'aI'e zidurile 
demantelate pînă spre talpa zidului. Grosimea zidului diferă pe latur ile 
sale, astfel : laturile estică şi cea interioară au 2,85 m, laturile frontală 
şi cea vestică au 2,10 m. Zidurile Inai groase reprezintă prelungirea 
curtinelor, deci zidul de incintă are lăţimea 2,85 m (fig. 1). 

Pe latura estică a turnului, în exterior, au apărut fragmente de 
zid lucrat din piatră mică legată cu Imortar, a căror orientare diferă 
de cea a zidului de incintă şi a turnului. Determinarea apartenenţei şi 

. funcţionali tăţi i acestor ziduri a fost posibilă 'prin cercetarea în interio-
rul turnului, und~ s-a descoperit Un zid demantelat, a ' căni i laturii inte
rioară este circu lară. De asemenea, pe latura frontală a turnului A este 
,,' izibilă înglobarea aceluiaşi zid circular, observaţie care ne determină să 
considerăn1 turnul A ca aparţinînd unei a doua etape, superioare din 
punctul de vedere al concepţi ei de fortificare a platoului de pe malul 
lacului 1\1alnaia. 

Latura de vest a turnului este mai bine conservată. Paramentul 
este constituit aici, de blocuri de piatră mari, avînd d imensiunile apro
ximative de 80-100 cm X 30-35 om X 40-45cm, legate cu mortar 
la rosturi, avind nisip şi scoici pisate în amestec. in careul Bl, unde a 

Fig. 1. Latura de sud a turnului drep
tunghiular A. La capăt se poate observa 
fundaţia turnului circular mai vechi, 

inglobat in construcţia sa. 

Fig. 2. Turnul dreptunghiular B. 
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Fig. 3, Detaliu al turnului B. 

apărut latura interioară a zidului de incintă, serios demantelat, au putut 
fi identificate straturi de dărîmătură cu urme de arsură, precum şi un 
nivel de locuire, obţi nut prin baterea şi lutuirea primului nivel , existent 
şi in careul următor C2. Tot aici, a fost descoperită o toporişcă de fier, 
ma!'ea majoritate a materialului constlnd însă în fragmente de an1fore 
tîrzii) ornamentate cu "c.oaste" sau striuri radinc incizate, în careul BI 
a lost surpr insă înch;derea turnului de colţ (stratmile evidenţiază ace
ea·5i prăbuşire masivă de ţigle şi cărămizi sparte cu urme de incendiu), 
iar în careurile CI. şi C2, pe lîngă surprinderea marginii de interior a 
curtinei de est a apărut un zid lucrat din pietre mici, legate cu pă
mînt precum şi două cărămizi ce aparţiuneau probabil unui drum de 
;:md 

La 32 ,m spre nord de 1uri1UI A, in careurile notate M (1 şi 2) şi 
N (1 şi 2), au apărut fundaţiile turnului B {fig. 3) . ,De formă identicii cU 

precedentul. el are dimensiunile 9,75 m X 9 m. Peste talpa zid ul UI .a 
fost aşezată o primă asiză de blocuri eoarisate, cea de-.a doua gind 
retrasă cu 15 om în interior (fig. 3) . Caracteristicile zidurilor turnului 
sînt identice cu cele ale turnului A. Din interiorul turnului au fost 
,'ec\lperate, printre a ltele, cărămizi aproape întregi, de formă clasică 
(4U X '!O X 4 em), numerOase fragmente de geamuri, un elemenţ orna
m ental din marmură, precum şi un opaiţ intreg, databil in sec. VI e .n. 

Zidul rare închide în interior turnul, lat de 2,85 m, continuă spre 
ves t. A,·lld în vedere confi guraţia terenului, s-au desch is pe traseul 
prezumtiv al zidului, 5 careuri de 4 X 4 m, prin1ul fiind practic:1t la 
distr\l"ţq de :lO m de turnul B. In aceste careuri, notate M (10, 11) şi 
N (10 . 11), a fost descoperit turnul C care, spre ·· deosebire de primeLe 
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Fjg. 4. Turnul circular C. Fig. 5. Intrarea turnului C. 

doua, are formă circulară (fig. 4 ). Înălţimea păstrată a acestuia, cu
prinde , de asemene·a, doar două as ize, cea de a doua fiind retrasă cu 
20 cm . Grosimea zidului este de 2,20 In . A fost descoperită şi intrarea 
in turn, (fig. 5) intrare plasată pe bisedoarea unghiului drept creat de 
zidurile ce pornesc din turn spre est şi sud. Lată de 1,25 m şi lungă 
de 1,28 ITI intrarea era pavată eu. cărămizi t ipice, avînd dimensiunile 
40 X 40 X 4 cm. Nivelul de călcare din interiorul turnului se află cu 
25 cm mai jos decît nivelul pavajului (fig. 6) . 

Intre turnurile B şi C, "'u fost de9Chise două semicareuri (4 X 2 m) 
cu scopul de a preciza traseul inciniei. În l\1::~, s-a găsit un singur rînd 
de asize al curtinei de nord, aici demantelarea f iind şi mai profundă 
decit în celelalte ZOne (se văd însă unnele în mortar 'ale celei de a doua 
asize, retrasă şi ea cu 15 cm în interior) (fig. 1). În stratul de deasupra 
ni veI u lui de călcare, în afara zidului de incintă, în acelaşi careu, au 
f ost descoperite o monedă de bronz care a circulat între anii 335~341 ", 
două fragmente de vase CU "umbo", un amnar de fier precum şi un 
capac fr.agmentar de amforă , databil în secolul VI e.n. ' 

La 51 m spre sud de turnul C, prin deschidereâ careurilor A g şi 
B lO, au fost surprinse limita de vest 'a zidului de incintă (păstrat tot 

:1 Identificare făcută de colega Vertan Antoaneta, căreia îi. mulţumim şi pe 
această cale. 

t,. E. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. IV- XIII descoperite în 
România, Bucureşti, 1976, pag. 143-146. 
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Fi~. 6. Detaliu al intrării in turn. 

pe înălţimea a două asize) şi - respectiv - colţul de S- V al acestuia, 
odată cu pornirea ultimului turn . notat de noi ,cu D (fig . 8), de aseme
nea, circular. . 

Pe locul unei gropi practicate C\e localnici pe incinta de sud, a fost 
deschis careul Ai), car.e a relevat 'un sing.ur rînd de asize lucrate din 
blocuri masive de piatră . 

II. Cercetarea în interior a -celor trei turnuri dezvelite În cam
pania 1979, ne-a .relevat următoarea stratigr.afie, 'care,' cu excepţii insig-
nifiante, se prezintă, unitar, astfel: . 

1. Strat vegetal (pe alocuri arat) - grosimea 20- 30 cm. 
2. Strat de depunere naturală : grosime 15- 20 cm. 
3. Strat masiv (grosime 40-60 cm) cuprinzînd ţigle, olane, cără

!"rlizi sparte, ·cu urme evidente de .arsură secundară. 
4. Strat de cenuşă cu urme de lemn .carbonizat, uneori cuie de fier 

:arse etc. - grosime cea. 10 cm. 
Existenţa ultimelor două straturi, preculn şi materialul arheologic 

,adiacent (uniforn1 şi modest) pun în mod oert problema inoetării violente 
,a rolului fortificaţiei prin incendiu devastator. 

Pe baza materialelor arheologice recuperate (numai -o mică parte 
din acesta a putut fi pregătit, res,taurat şi ilustmt), ca şi a datelor ofe
rite de izvoarele istorice, ' credem că acest eveniment poate fi atribuit 
dezastrului generalizat în Dobrogea de la sfîrşitul sec. VI e.n. " Avînd 
în vedere însă unele elemente oferite de stratig:r:afie în zona -turnului A, 
opină·ro pentru o continuare a locuirii în fortificaţie, fără reparar ea tu r
nurilor însă, -care nu vor mai juca de la această dată~ în.ainte rolul pentru 
care au fost construite, însec. IV e.n . 
• 

5 Tephylactus Simocata. Historiae. ed. De Boor, 1887, 1, Se p. 54-55. 
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Fig. 7. CurtiJla de nord. 

In concluzie, pe baza descoperirilor făcute in campania anului 
1979 se . poate preciza că la Ovidiu a funcţionat o fortificaţie militară 
cu dimensiunile 69 X 53 m, deci un castellum. Tehnica de construcţie 
ş i n1aterialele descoperite ,',in situ" probează ca certă funcţionarea aces
tuia în veacurile IV-VI e,n. (monezi, ceramică, vase de sticlă frag
mentare, opaiţe, accesori i de îmbrăcăminte etc.). Din punct de vedere 
constructiv (plan şi realizare pe teren), el reprezintă asemănări sau 
chiar ide ntităţi, cu obiectivele arheologice descoperite la noi în ţară, 
de exemplu la Hinova şi Puţinei , în jud€ţul :Mehedinţi G, datate în sec. 
IV e.n., sau cu acelea, mai numeroase, de pe actualul mal iugoslav al 
Dunării , fortificaţii construite în sec. I • . n. dar funcţionînd pînă în 
sec. VI e.n.; este cazul oelei de la Novae-Cezava (dimensiuni 150 X 
140 m) cu turnuri rotunde i eşite în afară la toate patru colţuri, din sec. 
IV-VI e.n. 7, aroi Boljetin -Grad.ac, pe rîul Lepena (castellum cu dimen
siunile 60 X 50 m prevăzut în sec. III-IV e.n. cu turnuri pătrate inte
rioare, la colţuri, trasformate in turnuri circulare în sec. VI e.n.) 8 şi 

mai ales - Ha jduka Vodeniăa (castellum cu dimensiunile 70 X 50 m , 

(j D. Tudor, OUenia romană, ed. IV-a, Edit. 'Acad. R.S.R., Bucureşti , H!78, 
p. 277 (Hinova, cetate cu dimensiunile 38,60 m X 25,40 m, deci quadriburgium, 
avind zid de piatră alternind cu straturi de cărămidă, p. 290-292, Puţinei , corn. 
Malovăţ, castel de piatră cu dimensiunile 100 m X 70 m ce aparţine epocii tetrar
hiei ş i constantiniene, la colţuri cu turnuri pătrate neobişnui te, ce ies în afară 
(p. 286, fig. 79/2). 

7 Stare Kulture u Djerdapu (Anţiennes cultures du Djerdap), G alerij a Sîrpske 
Akademije Nauka i Utmetnosti , Beograd, 1969, p. 89 . • 

8 Ib idem, p. 105. 
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:'· i~. 8. 'Turnul cir.::ular D. 

avînd zfdul gros de 3,20 m cu drumul de rond din interior) şi datat, "Dt 
ales pe baza ceramicii, în sec. IV- VI e. n. u. 

III. Prezenţa acestei fortificaţii la distanţa de numai 10 km de
Tomis, nu poate fi întîmplătoare. tn stadiul actual al documentării noas
tre, se pot formula ,măcar două ipoteze: prima este aceea că fortificaţia 
de la Ovidiu reprezenta un avanpost al Tomisului, o întăritură care, 
indiferent dacă adăpostea efectiv din garnizoana oraşului sau trupe spe
cializate- depinzind de ,alt comandament~ avea menirea să asigure bunul 
mers al lucrurilor, liniştea şi securitatea in zona limitrofă marelui oraş , 
inclusiv prin supravegherea drumului de legătură cu Histria; a doua 
ipoteză -este aceea că fortificaţia de la Ovidiu reprezintă o verigă din
tr-un lanţ, o piesă 'importantă dintr-un sistem organizat de suprave-· 
ghere şi apărare a ţărmului ~r:rării Negre, acel "limes marin 44 despre a 
cărui prezenţă, măcar îIf epoca timpurie a imperiului, există mărturii 10. 

Castellum-ul de la Ovidiu, plasat intr-un golf prielnic acostării 

vaselor, într-o zonă foarte productivă din punct de vedere economic, 

9 Ibidem, p. 143 . 
.10 Cu ciţiva ani în urmă, Alexandru Suceveanu (La defense du littoral de 

la Dobroudja a l'epoque romaine I- III e. de n.e. în R.R.H., tome XIII , 2, p. 217-:-
238, Bucarest, 1974) , postula, pe baza studierii informaţiilor epigrafice şi a altor 
materiale arheologice, ex i stenţa unei linii defensive pe litoral in secolele I-III e.n,. 
:-lin care făceau par le, in primul rind, oraşele-cetăţi Histria, Tomis şu CaUatis. 
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ar face astfel parte dintr-un sistem ·de supraveghere şi apărare a ţărmu. 
lui Mări i Negre, conceput probabil sub Diocleţian, întărit de Constantin 
cel Mare. reparat şi întreţinut cu mare atenţie de împăraţi i veacur ilor 
V-VI e .n. , ca pretutindeni în Dobrogea. . 

Observaţiile culese ele noi în zona fost ului golf al mării. adică 
pe malul de vest al lacului Mamaia de astăzi, indică prezenţa aproape ' 
ri tmicu a unor aşezări de epocă romană, care se înşiruie şi care a u func
ţionat probabil pînă în sec. VI e.n. Chiar dacă caracterul întărit al aces
tora nu poate fi precizat la această dată . ci numai avansat cu titlu ele 
probabilitate pentru u nele d intre ele, este de înţeles că dispunerea lor 
chiar pe malul mit rii urmărea şi raţiuni strategice : în primul rînd 
de~făşurarea unei activităţi normale pe drumul ce lega oraşele mari d in 
Pontul Stîng (în ca7.l11 nostru, dintre Histria ş i Tomis) şi implicit supra
\'egherea ţărmului mării , opunere a primei rezistenţe in calea ataca to
rilor, cum pare că s-a şi intimplat, de altfel, la Ovidiu. 

In prezent, noi nu pu telll data cu siguranţă turnul rotund den1an
telat, peste care s-a in.ălţat turnul A. Este posibil să avem aici u n simplu 
turn, din sec. III e,n. sau chi-ar mai devreme, devenit insuficient sau 
impropriu într-o per ioadă în care raţiuni strategice reclamau, în faţa 

unor pericole foarte serioase, construirea de fortificaţii mult mai du ra
bile, organizate in planuri de anvergură . Alte probleme sînt legate de 
modul de dispunere al locuinţelor interioare, diferitele reparaţi i etc. 
Sperăm insă ca cercetările anilor vii tori să aducă lămuririle necesare 
acestor importante chestiuni. 

LES RECHERCHES ARCHIlOLOGIQUES D'OVIDIU 

(Resume) 

Sur un plateau situe approximativement devant l'ile d'Ovide, sur la rive 
gauche du lac de Mamaia, a 10 km au N-N-Q de Constantza, a ete delimitee et 
investiguee une zone d'interet archeologique. A la suite des fouilles effectuees 
pendan t la campagne# de juin-ao,ut 1979, les auteul'S de ce rappod preliminaire on t 
pu delimi ter la muraille d'enceinte et les tour5 de defense d'une fortification mili
tai re (un castellum) aux dimensions de 69 sur 53 m, la technique de constructian 
e t les materiaux decouverts "in situ'" demonstrant avec certitude le fonctionement 
de cette fort ification-la aux IVe-Vle siec1es de n.e. Elle a servi, certes. en tan t 
qu'avan t-poste de la cite de Torni , rnais sa position entre Torni et Histria et les 

-travaux de renforcement y realises sous le regne de Constantin le Grand et de 
ses successeurs, ajoutent encore un argument aux preuves deja existantes d'une 
chaine strategique de for tifications destinees a defendre, â. l'epoque, les cites du 
Pont-Gauche. Certaines traces menent ci l'hypothese de l 'ut ilisation de cette forti
fication, en une mesure p lus restreinte, egalement apres l'incendie qu'elle a subj 
au VIe siecle de n.e. ,c'est-a-dire pendant le VIle. D'autres indices attestent l'exis
t en ce d'une tour datant du ·IIIe s. de n.e. ou plutat. Les recherches en cours 
apporteront les p recisions necessaires et, probablement, de nouvelles donnees. 
Sur un plan plus large, la fortif ication militaire d 'Ovide presentent des simili
tudes ou meme des identites surtout avec. des objectifs datees au VIe siecle (mais 
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construits anterieurement) comme, p. ex. , Hinova et ~utinei, district de Mehedinţi, 
ou avec les fortifications decouvertes sur l'actuelle rive yougoslave du Danub.e, 
datees aux Ive-Vle siecles de n.e . (Novae-Cezava, Boljetin-Gradac etc.). 

Fig. 1 Cote sud de la tour l'ectangulaire A. 
Fig. 2 La tour rectangulaire B. 
Fig. 3 Detaille de la t6ur B . 
Fig. 4 La tour ci rculaire C. 
Fig. 5 L'entree dans la tour C. 
FIg. 6 Detaille de l'en tn?e <}ans la tour C. 
Fig. 7 partie nord du mul' de defelJSe. 
Fig. 8 Le tour circulaire D. 

• 


