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Capidava, com. Topalu, jud. Constanța, vedere aeriană. Foto arhiva I.N.P.

Castellum 135 x 115 m, adică cca 1.5 ha, deservind o unitate auxiliară (cohors în epoca
Principatului, respectiv vexillatio/ cuneus în epoca Dominatului, conform Notitia Dignitatum). A
fost săpat şi restaurat integral zidul de incintă, cu 7 turnuri (rectangulare, în formă de evantai şi de
potcoavă).

A Castellum of 135 x 115 m, meaning approximately 1.5 ha, it was supporting an auxilliary unit
(named cohors in the Principate Age, and vexillatio/ cuneus during the Dominate Age, according to
Notitia Dignitatum). The precinct wall is completely dug out and restored, and it features 7 towers
(rectangular, fan shaped and horseshoe shaped).

Intra muros au fost săpate şi conservate ansambluri de locuit în sectorul de est (între care şi două
băi private), iar în sectorul de sud, horreum-ul/cazarma pentru limitanei şi comandamentul
târziu (principia). În colţul de nord a fost săpată biserica romano-bizantină. Situl arheologic este
proprietate publică (include cetatea şi baza arheologică, cca 4 ha.). Pe malul Dunării a fost săpată
ansa portuară, sub forma unui zid gros de 2.50 m şi lung de 60 m; acesta reprezintă probabil
singura instalaţie de acest gen bine păstrată pe sectorul dobrogean al limesului.

In the intra muros area, living quarters were dug out and conserved in the east sector (including
two private baths), and in the south sector the horreum / barracks for limitanei and the principia
(the late commanding of icer headquarters). In the north corner the Roman-Byzantine church was
dug out. The archaeological reservation is public property (it includes the fortress and the
archaeological base, approximately 4 ha.). On the bank of the Danube a part of the port, in the
shape of a 2.50 m thick and 60 m long wall, was dug out; this ind is probably the only installation
of this type, well kept, on the Dobrogea part of the Limes.

În proprietate publică se găseşte şi zona termelor militare la E de cetate (săpată), în aceeaşi zonă
a lându-se şi necropolele romane, romane târzii şi bizantine. Au fost făcute săpături sistematice în
desfăşurare, atât intra muros, cât şi extra muros, în punctele amintite. Aşezarea civilă se a lă sub
satul actual.
Situl arheologic se găseşte în imediata apropiere a DJ 223, cu acces dinspre oraşele Cernavodă şi
Hârşova.

Capidava sec VI. Plan general

Within public property, one inds the military thermae (dug out), eastwards of the fortress, in the
same area with the Roman necropolis, from the late Roman Age and from the Byzantine Age.
Systematic digging is still in progress, intra muros and extra muros, in the above mentioned areas.
The civilian settlement is under the present day village.
The site is to be found in the close vicinity of the 223 County Road, with access ways connecting the
cities of Cernavodă and Hârșova.

Inscripție de la Capidava, com. Topalu, jud. Constanța

Capidava, com. Topalu, jud. Constanța. Panorama cu turnul de colț 2 în prim-plan

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