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castrul Drobeta, vedere generală

Sit complex situat pe partea nordică a râpei Dunării Inferioare, în dreptul forti icaţiei
Pontes/Transdrobeta. Centru comercial, administrativ, militar şi urban al Daciei romane, Drobeta
se bucura de o poziţie geogra ică strategică pe linia Dunării. Castru roman construit încă din
perioada primului război dacic, centru al operaţiunilor militare din cursul celui de-al doilea
război dacic (situat în apropierea podului peste Dunăre construit de Apollodor din Damasc).
Castrul roman măsura 137,50 x 123 m a fost ridicat pe un platou înalt, la capătul podului roman şi
ocupa o suprafaţă de aprox. 2 ha. Aceasta era protejat pe latura de E (cea mai expusă atacurilor) cu
trei şanţuri şi valla. Un turn de observaţie de formă circulară (acoperit în prezent de apele
Dunării) era conectat cu curtina E a castrului. În interior regăsim clădirea praetoriului (în centrul
castrului) cu o serie de subansambluri componente (armamentarium, oescus, sacellum, o
încăpere dotată cu hypocaust în colţul de NV). În proximitatea praetoriului, două horrea şi
reşedinţe ale o iţerilor. Castrul continuă să existe şi după retragerea aureliană. Acesta a cunoscut
refaceri succesive care se întind de la jumătatea sec. 3 până in primele decenii ale sec. V Chr. Ultima
perioadă de funcţionare datează din vremea împăraților Anastasius şi Iustinian. Este posibil ca în
vremea domniei lui Gallienus (253-268) praetoriul castrului să i fost transformat în basilica, o
construcţie cu trei nave. Datele arheologice disponibile nu validează caracterul creştin al acestui
edi iciu în cursul sec. IV p. Chr. În vremea lui Constantin cel Mare castrul va i refăcut respectând
riguros dimensiunile lagărului traianeic. Zidul de incintă a fost înălţat, dar avea o grosime
inferioară celei din perioada traianeică. În interior, cubicula organizate după un plan în cruce, de-a
lungul a două axe de circulaţie intersectate (în total 78 de încăperi, 42 în praetentura şi 36 în
retentura). Distrugerea castrului de la Drobeta a avut loc cândva către sf. sec. IV şi înc. sec. V şi ar
putea i atribuită atacurilor hunice. După acest moment toponimul Drobeta a fost abandonat.
Instalaţie portuară cu rol militar şi comercial, a lată la E de podul construit de Apolodor, în faţa
castrului. În cel de-al treilea sfert al sec. XIX erau încă vizibile părţi din cheiul portului, precum şi
o serie de construcţii de dimensiuni importante aferente portului. Descoperirile arheologice
atestă menţinerea în activitate a portului cel puţin până în cursul sec. IV p.Chr.
Edi iciu thermal extra muran, situat la cca 200 m vest de podul roman. Ansamblul măsura aprox.
90 x 40 m şi comporta o sală de formă rectangulară (dimensiuni: 5,65 x 7,30 m)
Am iteatrul roman, reprezentat pe reliefurile Columnei lui Traian, a fost descoperit recent (2010)
în proximitatea castrului şi este încă în curs de cercetare. El are o deschidere de aprox. 36 m şi
formă circulară. Dimensiunile exacte şi structurile aferente rămân să ie precizate doar după
încheierea cercetării arheologice în curs.

Placed across the south-Danubian forti ication Pontes/Transdrobeta, the Roman camp from
Drobeta was built with the purpose of protecting the northern head of the Roman stone bridge,
built by the order of Emperor Trajan, between the two Dacian wars.
Drobeta, an important commercial, administrative, military and urban mark of the Roman had a
strategic position from the geographic point of view. A strong garrison placed here could block
the access to the Danube from east to the Iron Gates, or from north to the south of the river.
Taking into account the stratigraphy, the inner constructions of the forti ication and also the
monetary circulation, there could have been ive phases of construction: I - in the time of
Emperors Trajan and Hadrian; II - the middle of the 3rd century; III - at the end of the 3rd century
(Diocletian); IV - from the 4th century to the beginning of 5th century; V - the period between the
reigns of Emperors Anastasius and Justinian. The civilian settlement in Drobeta was laying north,
east and west of the camp.
A circular-shaped building (at present under the waters of Danube), connected by a wall to the
eastern enclosure of the Roman camp has recently been considered a defence and signal
watchtower. On the eastern side of the camp, along its most exposed part, three defence ditches
and valla were raised.
The harbour facilities that have been discovered, at least one of them dating back to the 4th
century, demonstrate intense river traf ic through the Drobeta-Pontes ford.
The discovery, inside and outside the forti ication, of several kilns for burning pottery and bricks,
proves the existence of ceramic workshops in Drobeta. This may suggest that the demand for
construction materials could have been provided also by the local production.
Of great important are also the bricks bearing the stamp DRVBETA, as they certify the way the
name of the settlement was pronounced. Nothing contradicts however the possibility that
"Drubeta" was the name of a military unit.
The destruction of the camp from Drobeta probably occurred in the late 4th century or at the
beginning of the 5th century and it should be attributed to the Huns. After this moment the name
Drobeta name was most likely abandoned.
During the 6th century, the entire forti ication was rebuilt by the emperor Justinian.

Drobeta, cărămizi ștampilate

Drobeta. Locuințe militare din castru, sec. al IV-lea. Reconstituire de P. Polonic. Acc to D. Tudor

castrul Drobeta, vedere generală

castrul roman vedere aeriană 1982

castrul Drobeta în a doua jumătate a secolului III - începutul secolului
IV. După O. Toropu
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