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Capidava, com. Topalu, jud. Constanța. Vedere aeriană

Halmyris, Murighiol, jud. Tulcea

Dinogetia, sat Garvăn, comuna Jijila, judeţul Tulcea. Foto aeriană, arhiva INP

Castrul roman de la Drobeta, vedere aeriana 1982. Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinți

Sucidava civilă. Poarta de sud, după D. Tudor

Nouă situri arheologice au trecut printr-un proces de selecţie realizat de către Institutul
Naţional al Patrimoniului, experţi colaboratori, precum şi comunităţile locale pentru a face
subiectul documentaţiei pentru introducerea pe Lista Tentativă UNESCO a României:

Nine archaeological sites passed through a selection process directed by the National Institute
of Heritage and the local communities, in order to compile the documentation necessary for
the introduction on the UNESCO Tentative List of Romania the following:

Drobeta, Sucidava, Capidava, Carsium, Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, Aegysus şi Halmyris.

Drobeta, Sucidava, Capidava, Carsium, Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, Aegysus și Halmyris.

Acest sector de limes danubian presupune în egală măsură avantajul natural al marelui luviu,
dar şi cel dat de platoul Moesic (ripa Thraciae), sensibil mai înalt decât câmpia de pe malul
stâng al Dunării.

This Danube Limes section contains the natural advantage of the great river, but also that of
the Moesic plateau (ripa Thraciae) in equal measure, the plateau being notably higher than the
plain on the left side of the Danube.

Toate forti icaţiile propuse pentru lista-tentativă valori ică această dublă poziţionare
strategică, care conferă vizibilitate şi apărare naturală, dar şi acces lesnicios la artera luvială.
Cetățile urmăresc în mare măsură topogra ia unor vaduri/ puncte de trecere lesnicioasă a
luviului, în jurul cărora se vor dezvolta şi schimburile comerciale cu Barbaricum.

All the forti ications submitted for proposal in the tentative-list value this double strategic
positioning, which gives visibility and natural defense, but also easy access to the river.

Din cele prezentate mai sus reies câteva aspecte relevante pentru importanţa siturilor
propuse: locuirea densă, complexă, cu suprapuneri şi distribuită cronologic pe durata unui
mileniu, iar în unele cazuri chiar mai mult; poziţionare geogra ică privilegiată, în zone de
mare vizibilitate. Toate aceste cetăţi cunosc un accelerat proces de urbanizare, constituind în
epocă romană târzie şi romano-bizantină (sec. IV-VI) oraşe dinamice şi sedii episcopale ale
provinciei Scythia. De asemenea, au fost luate în considerare criteriile legate de autenticitatea
şi integritatea acestor situri, expresivitatea şi importanţa lor strategică în cadrul limesului
dunărean, precum şi accesibilitatea acestora.

Of the previously presented, certain notable points regarding the signi icance of the proposed
sites come to light: the dense complex, habitation with overlapping layers that span a
millennium, and in certain cases even more; the advantageous geographic positioning, in areas
of great visibility. All these fortresses have known an accelerated process of urbanization,
growing to be dynamic cities and bishoprics of the Scythia province during the Late Roman Age
and the Roman-Byzantine Age (IV-VI centuries).

Troesmis., com. Turcoaia, jud. Tulcea. Foto din arhiva INP

The fortresses, in great measure, follow the topography of some valleys / easy crossing points
of the river, where commercial exchange with the barbaricum could have taken place.

Aegyssus, Tulcea, jud. Tulcea. Foto aeriana Mircea Stoian

Noviodunum, Isaccea, jud.Tulcea,. Foto Aurel Stănică
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