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Rezumat: Oraşul Hârşova este aşezat pe malul drept al Dunării, la Km. 235, într-o zonă
foarte interesantă din punct de vedere geologic, geografic şi de cadru natural. Bogăţia şi
varietatea locurilor a determinat ca aici să apară şi să se dezvolte mai multe comunităţi umane
din perioade şi epoci istorice diferite.
Cele mai importante aşezări sunt acoperite de oraşul modern: aşezarea neolitică (tell),
Cetatea Carsium, Poarta de nord a cetăţii Carsium, Dealul Belciug sau fortificaţia de la “Crucea
Monument”, Zidul de incintă romano-bizantin care uneşte cele două fortificaţii, canabele
castrului, dezvoltate în cadrul unei aşezări urbane, probabil ridicate la rangul de municipiu,
necropola romano-bizantină I, necropola romano-bizantină II, necropola bizantină timpurie.
Necropola de Epoca Bronzului şi necropola hallstattiană din Dealul Belciug, necropola Latène
din zona “Abator”, necropola aparţinând culturii “Dridu” de pe strada Viitorului şi necropola
otomană au fost, de asemenea, identificate în intravilan.
Mai multe situri au fost identificate în urma cercetărilor în extravilan. O aşezare getică,
având şi o necropolă tumulară la fel ca şi o aşezare de epoca bronzului sunt atestate în zona “La
Moară”. La punctul Celea Mică au fost identificate aşezări eneolitice, din Epoca Bronzului şi
Epoca Romană. O aşezare de Epoca Bronzului, o aşezare hallstattiană timpurie, o construcţie
romano-bizantină şi o aşezare feudal-timpurie au fost identificate în zona “La Lac”. Mai multe
situri au fost descoperite pe Dealul Băroi: o necropolă Latène, o aşezare hallstattiană cu
necropolă, o aşezare romano-bizantină şi fortificaţii otomane din pământ (tabii). Unele situri
arheologice sunt incerte, fiind identificate prin intermediul unor descoperiri izolate şi a
fotografiilor aeriene: două vilae rusticae, o necropolă medievală de secolele XVII-XVIII, o
aşezare medieval şi drumurile de epocă romană, romano-bizantină şi medieval care pornesc din
cetate şi fac legătura, pe limes, cu centrele de la nord (Cius) sau sud (Capidava), sau cele spre
direcţia oraşelor vest-pontice (Histria, Tomis). Unele se identifică cu actualele rute. Fotografiile
aeriene au revelat şi existenţa unor fortificaţii de mici dimensiuni (turres).

