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Dinogeția. Planul cetății

Situl este localizat la 5 km NV de satul Garvăn şi 1 km E de DN Galaţi-Tulcea (DN 22).
Cetatea antică de la Dinogetia este un sit arheologic complex, pluristrati icat, în a cărui arie au
fost identi icate în urma cercetărilor arheologice de teren efectuate în cursul secolului XX o
aşezare getică preromană, un castru roman din secolul al II-lea (bine documentat epigra ic); o
citadelă romană târzie (sfârșitul secolului III - începutul secolului al VII-lea) şi cetatea
medio-bizantină (datând din secolele X-XII).
Situl s-a bucurat în epoca romană şi în perioadele istorice următoare de o importanţă strategică
şi comercială deosebită, dată iind amplasarea sa pe malul drept, al Dunării, în dreptul
forti icaţiei de la Galaţi-Barboşi. Aici şi-au avut sediul în perioada romană detaşamente ale mai
multor unităţi militare: legio V Macedonica, legio I Italica, cohors I Mattiacorum, cohors I Cilicum,
precum şi o staţie a lotei (classis Flavia Moesica).
Citadela romană târzie, trapezoidală, cu zid gros de 2.50 m, 14 turnuri (în formă de potcoavă şi
evantai) se găseşte în foarte bună stare de conservare, la fel şi poarta monumentală de la E şi cele
secundare la N, V.
Au fost identi icate străzi, ansambluri de locuit, depozite, principia romană târzie şi bazilica din
secolele V-VI. Bazilica este situată la Vest de poarta principală, în spaţiul dintre turnurile nr. 1 şi
2, şi a suferit o serie de remanieri arhitecturale în vremea împăraţilor Anastasius şi Iustinian, aşa
cum dovedeşte materialul tegular identi icat în cursul cercetărilor arheologice.
Termele din secolele III se a lă la 100 m S de cetate. Au fost descoperite bordeie din secolele X-XII
care suprapun cetatea romană. De asemeni a fost descoperită şi o biserică de mici dimensiuni din
aceeaşi perioadă, în centrul forti icaţiei.
Proiectul pilot propus de INP a vizat reconstrucţia tridimensională a cetății de la Dinogetia a
presupus documentarea cu privire la obiectivele de reconstituit. Pentru realizarea unei
documentaţii animate video de cea mai mare acurateţe şi sub raport ştiinţi ic, s-a pornit de la
principalele publicaţii arheologice disponibile şi pe baza analogiilor cu situri mai bine cunoscute
şi cercetate - pentru reconstituirea cât mai idelă a zidului de incintă roman târziu şi a celor 14
turnuri care ritmează incinta construită în zidărie mixtă (piatră fasonată legată cu mortar şi
asize intercalate din cărămidă); a porţii de Est ( lancată de două turnuri potcoavă şi dublată la
interior de o structură de plan rectangular); a basilicii paleocreştine a lată în vecinătatea incintei
(detalii planimetrice şi de arhitectură a monumentului, reconstituit pe baza planului la sol); a
clădirii praetoriului a lat în centrul cetăţii romano-bizantine (detalii planimetrice, zidării,
compartimentare interioară); a clădirii denumite domus, a lată în vecinătatea zidului de incintă,
în dreptul turnurilor 6 şi 7; a clădirii termelor extra murane, a late la aproximativ o sută de metri
de cetate, spre Est.
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This site has a complex chronology: pre-Roman Getae settlement, Roman castrum in the II-nd
century (well documented in epigraphy); late Roman citadel (end of the III-rd century –
beginning of the VII-th century); Middle Byzantine fortress (X-th – XII-th centuries). It had a
signi icant strategic and commercial importance, by its position on the right side, near the
bend of the Danube, facing the Galați – Barboși fort. The early Roman Age Castellum kept
detachments of several military units: legio V Macedonica, legio I Italica, cohors I Mattiacorum,
cohors I Cilicum, as well as a military unit belonging to the leet (classis Flavia Moesica).
The late Roman Citadel, in a very good conservation state, has a trapeze shape and a 2.50m
thick wall, 14 towers (horseshoe shaped and fan shaped), monumental gateway to the east and
secondary gates to the north and west (these latter ones being taken out of use at a later time).
The outside the precinct is completely cleared on the south, west and north-west sides. Streets,
living quarters, warehouses, late Roman principia, V-th – VI-th century basilica (located
westward from the main gate, between towers number 1 and 2, it suffers a series of
architectural changes during the reigns of Emperors Anastasius and Justinian, as the tegular
material identi ied during the archaeological research proves), III-rd – IV-th century
researched and conserved thermae, located at a 100m distance southwards from the fortress,
were identi ied. In the X-th – XII-th centuries, mud-huts habitation is overlapping the Roman
fortress; small sized church is to be found in the middle of the fortress.
Roman, late Roman, Roman-Byzantine, Middle Byzantine necropolises are to be found in the
protected area (partially) and to the west, and south west from the fortress. Archaeological
research started from 1939; and research is still continued in the extra muros area (earthen
defense ramparts and Middle Byzantine habitation).
There is an archaeological base (non-electri ied) and the site is public property (the “Vasile
Pârvan” Archaeology Institute of the Romanian Academy), but improvements are necessary –
an archaeology reservation of approximately 7 ha is necessary. The site is partially enhanced
by exhibitions in MNIR and ICEM Tulcea. Organizing a site museum is mandatory. The site is
located 5 km to the north-west from the village of Gărvan, 1 km eastward from DN Galaţi-Tulcea
(DN 22) National Road.
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