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În secolul 21 nu au rămas multe locuri 
lipsite de intervenția umană. Obiectivele 
romane sunt împrăștiate de-a lungul cur-
sului inferior al fluviului Dunărea, dez-
văluind splendoarea complexelor monu-
mentale și construcții frumoase, distruse 
la invazia triburilor nordice.
Foarte puține sunt așezările antice pe 
teritoriul cărora nu au apărut orașe con-
temporane: Ulpia Escus (satul Gigen), 
Novae (Sviștov), Nicopolis ad Istrum (sa-
tul Nikyup), Rațiaria (satul Archar), Tro-
paeum Traiani (Adamclisi) și altele. Ele 
prezintă o imagine reală despre amena-
jarea și amploarea unui oraș roman, deși 
studierea acestora încă este în curs de 
realizare. Foarte impresionante sunt ră-
mășițele cetăților romane: ziduri parțial 
păstrate ale cetății Bononia (Vidin); Cas-
tra Martis (Kula); „Sucidava“ (Corabia); 
Capidava (România) și altele.
Doar în România – la Drobeta Turnu Seve-
rin și la Corabia, s-ar putea vedea ruine 
ale podurilor maiestuoase construite în 
timpul domniei împăraților Traian și Con-
stantin cel Mare – dovadă a puterii unei 
civilizații antice din Europa.
Bogăția provinciilor nordice reiese de la 
numeroasele artefacte, păstrate la mu-
zeele de istorie. Capitele - remarcabile 
opere de artă, sunt păstrate la Rațiaria, 

Ulpia Escus, Nicopolis ad Istrum și Du-
rostorum. Tavane din piatră, casetate, 
sunt păstrate la Ulpia Escus și Nicopolis 
ad Istrum. Inscripții pe piatră și marmură 
relatează despre măreția milenară a Im-
periului Roman și despre viața populației 
locale. Sunt descoperite statui ale unor 
zeități din panteonul grecesc și roman, 
deseori copii romane ale unor compoziții 
grecești vechi populare („Heracles care 
se odihnește“ din Rațiaria – copie a capo-
doperei lui Lizip, „Satur care se odihneș-
te“ din Ad Putea, „Eros“ din Nicopolis ad 
Istrum – copie a Praxiteles, statuie „For-
tuna“ din Ulpia Escus și altele). Un aport 
la patrimoniul cultural revine și pietrelor 
funerare și plăcilor votive. 
O ilustrare excelentă pentru dezvoltarea 
picturii, folosite cu precădere în vilele 
romane bogate urbane și periurbane, în 
clădirile publice și de cult și în mormin-
te, este mormântul roman din Silistra.
Sunt unice mozaicurile de pardoseală 
din orașele antice Rațiaria, Ulpia Escus, 
Tomis, etc. Artefactele extraordinare 
păstrează vie amintirea civilizației înflo-
ritoare. Sunt prezentate și performanțe 
remarcabile ale civilizației antice, care 
ulterior a suferit un declin, ulterior fiind 
distruse la invazia triburilor nordice.

RUTA „FRONTIERA ROMANĂ  
ÎN CADRUL REGIUNII TRANSFRON-
TALIERE ROMÂNIA-BULGARIA“

Aceasta este o simbioză între o rută 
cultural – istorică și o rută turistică. În 
cadrul său sunt incluse 62 de obiective, 
dintre care 24 sunt situate în România, 
iar 38 – în Bulgaria, conectate, aparți-
nând primordial patrimoniului roman. 
Autenticitatea și legătură între obiective 
reprezintă reflectarea memoriei istori-
ce, și nu o manifestare incidentă în timp. 
Ruta este un pod între identitatea cul-
turală, diversitatea, dialogul, toleranța 
și înțelegerea în contextul contemporan 
al Europei unite și al lumii tot mai glo-
balizate.
Este situată în zona climatică tempera-
tă, cu patru sezoane anuale distincte și 
o climă relativ mai moderată fața de cea 
din Europa centrală, de Est și de Nord. 
Aceasta reprezintă o premisă pentru 
dezvoltarea regiunii transfrontaliere ca 
o destinație turistică pe tot parcursul 
anului.
Regiunea este populată de un număr de 
peste 4,7 milioane de locuitori. Limbile 
principale sunt limba bulgară și limbă 
română.

INTRODUCERE

În acest catalog sunt prezentate unele dintre cele mai remarcabile obiective cultural – istorice ale patrimoniului roman, unite 
în ruta „Frontiera Romană în cadrul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria“. Aceasta este situată în zonele Estice de capăt 
ale continentului european.
Principala coloană vertebrală a rutei este curbată de-a lungul cursului inferior al fluviului Dunărea, care în zilele de azi repre-
zintă o barieră naturală între România și Bulgaria. Fluviul, denumit Danubius (în latină „Danubius“), este frontiera de Nord și 
a Imperiului Roman – o barieră naturală puternică de protecție și o cale comercială comodă pentru aprovizionarea legiunilor.
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DISTRICTUL VIDIN
1. Cetatea antică „Bononia“, orașul Vidin
2. Muzeul regional de istorie – Vidin 
3. Orașul antic „Rațiaria”, satul Archar 
4. Cetatea romană „Kaleto”, orașul Belogradchik 
5. Castelul antic „Castra Martis”, orașul Kula

DISTRICTUL МONTANA
6. Muzeul regional de istorie – Montana 
7. Orașul antic „Almus”, orașul Lom 
8. Muzeul de istorie – Lom

DISTRICTUL VRATSA
9. Muzeul regional de istorie - Vratsa  
10. Cetatea antică „Augusta“, satul Harlets 
11. Cetatea „Kamaka“, orașul Oriahovo
12. Muzeul de istorie – orașul Oriahovo 

DISTRICTUL PLEVEN
13. Orașul roman „Ulpis Escus“, satul Gigen 
14. Punct de oprire de-a lungul drumului antc și castelul  

„Dimum“, orașul Belene
15. Cetatea antică „Storgozia“, orașul Plevna
16. Muzeul regional de istorie – Plevna 
17. Cetatea „Nicopole“, orașul Nicopole

DISTRICTUL VELIKO TARNOVO
18. Orașul antic „Novae“, orașul Svishtov
19. Muzeul de istorie, orașul Svishtov 
20. Orașul roman „Nicopolis ad Istrum“, satul Nikyup
21. Muzeul regional de istorie, orașul Veliko Tarnovo 

DISTRICTUL RUSE
22. Cetatea antică „Sexaginta prista“, orașul Ruse
23. Muzeul regional de istorie – Ruse 
24. Așezarea antică și medievală „Yatrus“, satul Krivina 
25. Cetatea „Cherven“, satul Cherven

DISTRICTUL SILSITRA
26. Orașul antic „Transmariska“, orașul Tutrakan
27. Muzeul de istorie – Tutrakan 
28. Orașul antic „Durostorum“, orașul Silistra
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29. Muzeul regional de istorie - Silistra
30. Mormânt roman, orașul Silistra
31. Vila romană, orașul Silistra

JUDEȚUL MEHEDINȚI
32. Muzeul Regiunii Porților de Fier, Castrul roman Drobeta, 

Ruinele Podului lui Traian, Drobeta-Turnu Severin
33. Castrul roman - Hinova, Hinova

JUDEȚUL DOLJ
34. Castrul roman de piatră, Cioroiu Nou
35. Castrul roman de piatră, Răcarii de Jos
36. Muzeul Olteniei, Secția de Istorie - Arheologie, Craiova

JUDEȚUL OLT
37. Cetatea romană Sucidava, Piciorul de pod  

roman de la Corabia, Corabia
38. Vestigiile orașului roman Romula, Reșca
39. Muzeul Romanațiului, Caracal

JUDEȚUL TELEORMAN
40. Muzeul Județean Teleorman, Alexandria

JUDEȚUL GIURGIU
41. Muzeul Teohari Antonescu, Giurgiu

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
42. Muzeul de istorie și arheologie  

al Dunării de Jos, Călărași

JUDEȚUL CONSTANȚA
43. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,  

Orașul Antic Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic
44. Monumentul triumfal Tropaeum Traiani  

și Muzeul Arheologic Adamclisi
45. Cetatea romană Capidava
46. Muzeul Carsium, Cetatea romană Carsium, Hârșova
47. Complexul muzeal Histria
48. Muzeul de Arheologie Callatis, Mangalia
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CETATEA ANTICĂ „BONONIA” 
ȘI CETATEA MEDIEVALĂ ȘI OTOMANĂ „BDIN”
Bononia a apărut la sfârșitul secolului І 
și începutul secolului ІІ, ca un castel și 
stație de-a lungul drumului în provincia 
romană Moesia. Este situată pe malul 
drept înalt al fluviului Dunărea. Probabil 
pe acest loc a staționat o unitate milita-
ră auxiliară, ocupată cu construirea Dru-
mului de-a lungul Dunării. În secolele II și 
III, Bononia înregistrează o înflorire, iar 
portul existent deservește flota dunărea-
nă și comercială. La sfârșitul secolului III 
și începutul secolului ІV orașul are un sis-
tem de fortificare solid, ceea ce îl alătu-
ră marilor centre urbane ale imperiului. 
Orașul reprezintă un dreptunghi, alun-
git în direcția Nord-Sud, cu suprafață de 
aproximativ 20 ha. Lungimea zidului de 
Nord este aproximativ 365 m, lungimea 
zidului de Sud - de aproximativ 600 m. 
Sunt descoperite 9 turnuri rotunde cu 
diametru de 19 m și grosimea pereților 
de 3.7 m. Bononia antică este cucerită și 
devastată de avari în secolul VI. 
Pe fundațiile existente ale celei mai mari 
cetăți romane de a lungul cursului Dună-
rii de Jos este construită cetatea bulgară 
medievală. Primele lucrări de construc-
ții datează de la sfârșitul Primului regat 
bulgar (anii 681–1018). Cetatea din Vidin 
este cea mai importantă fortificare din 
Bulgaria de Nord-Vest în timpul Celui de 
al Doilea regat bulgar (anii 1185–1396). 

Regelui bulgar Ivan Sratsimir (1356-1396) 
se datorează cea mai importantă extin-
dere a cetății, fiind construit un număr 
însemnat de ziduri interne și turnuri. 
Cetatea joacă un rol important în tim-
pul domniei Imperiului Otoman (sec. 
ХІV-ХІХ). Nu din întâmplare aceasta este 
denumită de turci „Cetatea virgină“, din 
cauza faptului că niciodată această nu a 
fost cucerită prin forță. La sfârșitul seco-
lului ХVІІІ cetatea nu este folosită în sco-
puri de apărare, ci servește cu precădere 
ca un depozit de arme și ca închisoare. 
Astăzi, aceasta este singura cetate com-
plet păstrată din Bulgaria, care mai este 
recunoscută sub denumirea castelul 
„Baba Vida“. 
Curtea interioară are suprafața de peste 
5 decari. Este compusă din două ziduri 
principale, situate sub formă de 2 patru-
latere concentrice și 4 turnuri. Zidurile 
interioare sunt înconjurate de un șanț cu 
apă, peste care a existat un pod dotat 
cu mecanism de ridicare (acum este din 
piatră) la intrarea cetății. În interior ce-
tatea este păstrată în starea sa autenti-
că. Cetatea face parte din cele o sută de 
obiective turistice naționale din Bulgaria.

FESTIVALUL MEDIEVAL „BĂDINÎ“

Festivalul a fost inaugurat în anul 2012. 
Acesta se transformă în locul de întâlni-

re a culturii popoarelor din Antichitate și 
Evul Mediu, din Est și Vest, Nord și Sud. 
În fiecare an, edițiile festivalului au su-
biecte diferite, legate de reproducerea 
unei ambiențe antice și medievale în ce-
tatea „Baba Vida“: ilustrări de arte mar-
țiale, muzică, arme și haine medievale, 
degustarea unor preparate culinare din 
bucătăria medievală, obiecte folosite la 
slujbele bisericești și altele. 
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În clădirea muzeului „Konaka“ este 
amenajată expoziția muzeistică „Arhe-
ologie”. Secțiunea ”Antichitate” este 
reprezentată prin colecții bogate și di-
versificate de obiective din marile orașe 
romane Ratiaria (satul Archar), Bononia 
(Vidin) și castelul roman Castra Martis 
(orașul Kula). 
Aici este păstrat un număr semnificativ 
de obiecte ale plasticii din piatră – sar-
cofage romane decorate bogat, plăci 
funerare și votive, statui, printre care 

se distinge celebra statuia din marmură 
„Heracles care se odihnește “ (secolul ІІ, 
satul Archar).
Numeroasele colecții antice de obiecte 
ceramice, lămpi de lut, bijuterii și obiec-
te de uz gospodăresc sunt completate 
de colecția bogată de monede romane  
republicane și imperiale. O parte din 
patrimoniul arheologic din epoca roma-
nă este mozaicul original de pardoseală, 
găsit în vila periurbană lângă Ratiaria  
(secolul III).

MUZEUL REGIONAL DE  
ISTORIE – VIDIN 

Orașul antic Ratiaria este cel mai important centru roman din Bulgaria de Nord – Vest. Orașul a apărut în cea de-a două jumă-
tate a secolului I în legătură cu consolidarea Limesului de-a lungul Dunării de Jos și organizarea flotei Dunărene.
După războaiele dacice de la începutul secolului al II-lea, împăratul Traian atribuie orașului Ratiaria rangul de colonie. Acest 
statut conferă orașului dreptul la autonomie, iar cetățenilor săi le revine dreptul de a fi cetățeni romani cu drepturi depline. În 
secolele ІІ-ІІІ, orașul organizat după model italic, înregistrează înflorirea sa, transformându-se într-un mare centru comercial și 
meșteșugăresc. Există ateliere de decorare arhitecturală, sculptură obiecte funerare și de manufactură bijuterii.
În secolul III Ratiaria devine capitala al provinciei Dacia Dunăreană, cu prezența semnificativă de trupe militare de bază. În oraș 
se află unul din atelierele de stat pentru manufacturarea armelor. Monumentele arheologice atestă existența unui centru de 
arte impresionant. „Ratiaria romana cândva impunătoare și celebră”, după cuvintele lui Felix Canitz, există până în anul 586, 
când este cucerită și distrusă de avari. Probabil Ratiaria este cel mai frumos oraș roman, dar deocamdată insuficient studiat, 
din cadrul Limesului Dunării de Jos.

ORAȘUL ANTIC „RATIARIA“
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Castelul antic „Castra Martis“ este cons- 
truit pe panta abruptă sudică, deasupra 
defileului râului Voinishka la sfârșitul se-
colului ІІІ – începutul secolului ІV, ca o 
parte a Limesului Dunărean. Acesta ocu-
pă o poziție cheie la apărarea drumului 
roman de la Bononia spre Singidunum 
(Belgrad).  
Castra Martis joacă un rol important la 
apărarea frontierei în secolele IV-VI.  
A fost distrus la invaziile triburilor goți-
lor la sfârșitul secolului IV și la atacurile 
hunilor din prima jumătate a secolului V.
Cetatea este compusă din două părți: o 
mică fortificație pătrată (quadriburg), cu 
dimensiuni 40x40 m, cu turnuri rotunde 
mari cu diametru de 12.5 m, în colțuri și 

castel cu formă de patrulater neregulat. 
Cetatea este situată pe o suprafață de 
1.55 ha. 
Accesul la castel se face numai din par-
tea sudică, unde este situată și poarta. 
Probabil la sfârșitul secolului IV, apăra-
rea porții a fost consolidată prin con-
struirea unui zid suplimentar mai îngust. 
În partea de Nord-Vest sunt descoperite 
fundațiile unei băi romane. 
Quadriburgul este destul de bine păstrat 
și complet descoperit. Zidurile sale for-
tificate, construite din centuri de trei 
rânduri de piatră și cărămizi, au grosi-
mea de 2.2 m și înălțimea de 2 m peste 
nivelul pardoselilor, iar turnul de Sud-Est 
se ridică la înălțimea de 16.3 m. 

Cetatea de lângă orașul Belogradchik 
este construită probabil în secolele І-ІІІ  
cu funcția de a controla această porți-
une a drumului de la Ratiaria spre inte-
riorul imperiului. Este construită pe cea 
mai înaltă terasă, fiind suprapusă unei 
construcții medievale. În vecinătatea  
imediată se află fortificația cu funcții de 
supraveghere și semnalizare. 
La construcția fortificației s-a profitat de 
inaccesibilitatea masivelor de stânci cu 
înălțime de peste 70 m, cele două ziduri 
fiind ridicate numai din Nord-Vest și Sud-
Est, cu grosime la fundații până în 4 m. 
Cetatea a fost dotată cu două adâncituri 
pentru apă, tăiate în roci, cu adâncime 
de aproximativ 5 m. În secolul ХІV regele 
Ivan Sratsimir extinde fortificația veche, 

construind garnizoane de cetate în fața 
masivelor de roci existente.
În timpul domniei sale, cetatea se trans-
formă în fortificația principală din aceas-
tă regiune, fiind depășită în această pri-
vință numai de Cetatea-castel din Vidin, 
a regelui Sratsimir. 
La cucerirea Bulgariei de către Imperiul 
Otoman a fost cucerită și cetatea din 
Belogradchik în anul 1396. Are loc o re-
construire fundamentală, sunt realizate 
și extinderi suplimentare, în stilul carac-
teristic construcțiilor otomane de cetăți. 
Sunt adăugate elemente tipic europene 
de către inginerii francezi și italieni, 
care participă la extinderea cetăți.
Cetatea din Belogradchik este dintre ce-
tățile cel mai bine păstrate din Bulgaria. 

Este declarată un monument al culturii 
de importanță națională și face parte din 
cele o sută de obiective turistice națio-
nale.
Cetatea se încadrează în rândul celor mai 
bune exemple de peisaj cultural, pentru 
integrarea patrimoniului cultural și natu-
ral într-o combinație unică. Cetatea este 
înconjurată de fenomenul natural Rocile 
din Belogradchik, sculptate de natură, 
de-a lungul a mai bine de 200 de mili-
oane de ani. Nuanța roșiatică a acesto-
ra este datorată conținutului de oxid de  
er. Capodoperele naturale sunt de forme 
și dimensiuni diferite, ridicându-se la o 
înălțime de peste 100 m. Complexul de 
roci are lungimea de aproximativ 30 km 
și lățimea de 6-7 km.

CASTELUL ANTIC „CASTRA MARTIS“ 

CETATEA ROMANĂ „KALETO“
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Orașul apare la sfârșitul secolului І – în-
ceputul secolului ІІ. În Almus au stațio-
nat divizii ale primei legiuni Italice și a 
legiunii XI a lui Claudius, precum și alte 
trupe militare. Probabil în cea de a doua 
jumătate a secolului II aici este amplasat 
un birou vamal al imperiului. 
La sfârșitul secolului ІІІ – începutul seco-
lului ІV castelului i-au fost realizate lu-
crări de consolidare. Se presupune func-
ționarea unui port fluvial, care a servit 

necesităților flotei militare și navelor co-
merciale. La mijlocul secolului V Almus a 
fost cucerit de huni. 
Castelul are forma de un  pentagon nere-
gulat cu suprafață de 4.1 ha. Zidul estic 
are lungime de 200 m și lățime de 2 m, iar 
cel sudic are lungime de 230 m și lățime 
de 2.2 m, conectându-se în unghi drept 
cu cel estic. Zidul vestic are lungime de 
180 m, iar cel nordic (subminat de râu 
și prăbușit în unele locuri) are lungime 

de 250 m, cu turnuri rotunde în colțuri.
Au fost studiați 90 de metri din zidul 
vestic de apărare, fiind descoperită doar 
o parte din poarta vestică a cetății. În 
Almus sunt descoperite și rămășițe de 
un apeduct ceramic și din plumb. Nume-
roasele artefacte descoperite din timpul 
Antichității și Evului Mediu sunt păstrate 
la Muzeul de istorie din Lom. 
Pe orașul antic Almus este situat orașul 
actual Lom.

MUZEUL DE ISTORIE - LOM
În secțiunea de „Arheologie“ sunt prezentate artefacte din Preistoria, Antichitatea și Evul Mediu. Monumentele cele mai 
reprezentative din Antichitate sunt descoperite in orașele – cetăți – Ratiaria și Almus. Multe dintre ele au o valoare artistică 
extraordinară. În această perioaddă sunt datate și monumentele epigrafice prezentate la lapidariul muzeului, care comunică 
date prețioase legate de trecutul antic al regiunii Lom.

Expoziția arheologică „Lapidariu“ de 
monumente epigrafice din epoca romană 
este situată în zona orașului antic Monta-
na, pe o suprafață de 700 metri pătrați, 
în parcul „Popskata gradina”. 
Compoziția de volum-spațiu include 56 
de monumente descoperite în Montana. 
Inscripțiile de pe marmură sunt deocam-
dată singurele izvoare scrise referitoare 
la acest oraș roman provincial, ca un eve-
niment cultural nou pe teritoriul bulgar. 
Ele conțin un material extrem de valoros 

legat de istoria și cultura orașului Monta-
na în secolele ІІ-ІІІ după Hr., de cultele 
zeiței Diana onorate în vechiul sanctuar – 
„Zeița patroana a orașului Montana“, lui 
Apolon, Esculap, Higieia, Latona, Silvan 
și alte zeități, de cei devotați și trupele 
militare menționate, de gloria împărați-
lor la putere, de conducătorii provinciei 
Moesia Inferioară și de alți înalți demni-
tari civili și militari.

MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE – MONTANA 

ORAȘUL ANTIC „ALMUS“ 
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Augusta este construită ca un castru 
militar fortificat la mijlocul secolului I, 
prima fortificare fiind realizată din lemn 
și pământ. Castelul beneficiază de o apă-
rare naturală din Sud asigurată de râul 
Ogosta, iar din Est și Nord – de mlaștini. 
Accesul s-a realizat numai din partea 
vestică, unde este ridicat zidul cetății, 
consolidat cu un șanț. În secolele II-VI 
Augusta se dezvoltă ca un centru urban 
roman și bizantin timpuriu. Suprafața sa 
totală este de aproximativ 9 ha.
Cetatea are forma unui pentagon nere-
gulat, alungit de la nord la sud. Zidul ce-
tății este îngropat în pământ la o adân-
cime de până în 2.30 m, iar grosimea sa 
ajunge la până în 2.50 m. Zidurile cetății 
sunt realizate din pietre cioplite, lipite 

cu mortar alb. Porțile cetății sunt trei 
– una din Vest, un din Nord și din Est. 
Sistemul de apărare este compus din 
turnuri ieșite în exterior. Necropola este 
situată în Vestul cetății. 
Este descoperit și sistemul de fortifica-
re al castrului roman timpuriu și așezării 
antice târzii. De la fortificația de piatră 
este studiat zidul vestic păstrat cu trei 
turnuri dreptunghiulare și poarta vesti-
că. Este stabilit și locul porții nordice 
sever distruse. În spațiul interior sunt 
descoperite clădiri, situate în centrul 
aproximativ al castrului timpuriu. 
În secolele III-IV orașul este restaurat 
periodic după atacurile goților. Ultima 
distrugere cauzată de avari în secolul VI 
marchează sfârșitul său.

CETATEA „KAMAKA“
Cetatea este situată pe un deal înalt, 
la care se poate ajunge numai dinspre 
Sud-Est. Din Est și din Vest, cetatea este 
protejată de râpi adânci, iar din Nord 
este malul abrupt, care coboară la flu-
viul Dunărea. Lângă cetate trece drumul 
roman important de la Belgrad spre Con-
stantinopol „Via Singiduno usque ad Con-
stantinopolim per ripam Danubii“. Ce-
tatea este construită în secolul IX, fiind 
un punct de frontieră important – parte 
din sistemul de apărare de pe frontiera 
nordică a statului bulgar. Este distrusă 
definitiv în secolul XVI. 
Sunt păstrate rămășițele părții Nord-Es-
tice a zidului de fortificare cu o deschi-
dere mică secretă în zid și în Sud – intra-
rea cetății.

CETATEA ANTICĂ  
„AUGUSTA“

Expoziția „Arheologie“ prezintă artefac-
te din epoca romană și bizantină timpu-
rie (secolele I-VI). Exponate remarcabi-
le sunt: diploma romană din bronz; vas 
ceramic de cult; colecție de plastică din 
piatră; instrumente medicale din bronz 
și amuletă din os. 
În cadrul expoziției sunt prezentate: 
vase ceramice, instrumente agricole și 

meșteșugărești, arme, iar fotografiile 
accentuează obiectivele arheologice mai 
importante. 
La Lapidariul este expus un mozaic cu 
patru culori din satul Galatin (municipiul 
Krivodol, județul Vratsa), detalii arhi-
tecturale, arcuri funerare și monumente 
epigrafice din epoca romană, Antichita-
tea târzie și Evul Mediu bulgar.

MUZEUL REGIONAL DE  
ISTORIE - VRATSA

MUZEUL DE ISTORIE – ORIAHOVO
Expoziția permanentă „Arheologie“ prezintă o colecție interesantă de obiecte din antichitate. Unică prin natura sa este statuia 
„Păstorul bun“ și Crucea de piatră din secolul ІV – modele excelente ale artei din epoca Creștină timpurie. Statuia „Păstorul 
bun“ participă la două expoziții internaționale, organizate la Roma (Italia) și Bruxelles (Belgia).
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Orașul antic Colonia Ulpia Escus apare în 
perioada 106–109 pe rămășițele castrului 
legiunii a IV Scitică și legiunii a V-a Mace-
doniană, la începutul secolului I. Atunci 
se construiesc multe drumuri care deser-
vesc necesitățile armatei, administrației 
și comerțului în Imperiu și în afara aces-
tuia. Castrul militar obține statutul de 
colonie după victoria glorioasă a împăra-
tului Marc Ulpius Traian (98–117) asupra 
dacilor. 
Orașul roman devine o intersecție impor-
tantă, înregistrând o înflorire serioasă în 
secolele ІІ–IІІ, când este construită par-
tea centrală a orașului. Se dezvoltă arhi-
tectura monumentală civilă și religioasă.
Ulpia Escus este construită cu forma 
dreptunghiulară caracteristică orașelor 
romane, străzile fiind perpendiculare, 
direcționate Est-Vest și Nord-Sud. Stră-
zile sunt acoperite cu dale de piatră, sub 
care sunt pozate conducte de alimentare 

cu apă și canale pentru apele reziduale. 
Suprafața totală a orașului este de 28 ha.   
În partea centrală a orașului este situat 
Complexul de forumuri (97х200 m), con-
struit din pietre de calcar în „stil corin-
tic“. În partea de Sud-Est a acestuia se 
află „Templul Furtunii“, construit apro-
ximativ în anul 190. 
În partea nordică a Forumului, în anul 
125 este ridicat „Templul Triadei Capi-
toline, dedicat zeităților romane princi-
pale - Jupiter Optimus Maximus, Junona 
și Minerva. În apropiere se află clădirea 
magnifică a Bazilicii civile (97х24 m), 
construite în anul 135. În cadrul acestei 
clădiri are loc soluționarea litigiilor, gu-
vernanța și schimburile comerciale din 
colonie.
Orașul înregistrează înflorire și în se-
colul ІV, în timpul domniei împăratului 
Constantin Cel Mare (306–337). Pe malul 
fluviului Dunărea este construit un mare 

pod de piatră și lemn între Ulpia Escus la 
satul Gigen și cetatea romană Sucidava 
(Corabia). În epoca creștină timpurie Es-
cus este un centru episcopal. 
În perioada de „Marea migrație a po-
poarelor“ (sec. ІV–VІ) Imperiul Roman se  
lovește de pericolul de invazii barbare 
din Nord. Atacurile acestora includ și Es-
cus, care este cucerit de hunii lui Atila în 
anul 447 și distrus și incendiat de avari 
în anul 586. 
Viața în Escus există până la invaziile Im-
periului Otoman în secolul XIV, pe rămă-
șițele orașului antic existând ulterior o 
așezare medievală.
Ulpia Escus este o rezervație arheologi-
că. Și acum aici se pot vedea rămășițe 
de străzi, temple, o mare bazilică ci-
vilă. Sunt descoperite și Complexul de 
forumuri, temple ale Triadei Capitoline 
(Jupiter, Junona, Minerva), o mare bazi-
lică civilă, clădiri civile, băi, etc.

ORAȘUL ROMAN „ULPIA ESCUS“ 
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Castelul datează din secolul I și de la o 
așezare nefortificată, treptat, se trans-
formă în castru de frontieră fortificat. 
În apropierea sa sunt descoperite urme 
care atestă că acest loc a fost populat de 
triburi trace.
Dimum este un punct foarte important, 
care o dată cu înființarea provinciei Mo-
esia la începutul secolului I devine un 
punct vamal, prin care sunt importate 
mărfuri pentru castrul militar Novae, 
articole de lux provenite din teritorii ro-
mane îndepărtate, iar grâul cultivat pe 
Câmpia Dunăreană fertilă este expediat 
spre restul lumii. 
În secolele ІІ–ІІІ, în castel a staționat o 
unitate militară de cavalerie (cuneus 
equitum Solensium). După dislocarea 
frontierei Imperiului Roman pe malul 
drept al fluviului Dunăre în anul 275, 
crește importanța rolului orașului Di-

mum, fiind construite încă patru fortifi-
cații mai mici, cărora se datorează denu-
mirea complexului întreg de fortificare 
– Cvintodimum.
În epoca bizantină timpurie, Dimum este 
printre cele mai mari centre urbane de a 
lungul Dunării, fiind cel mai nordic punct 
vamal al Imperiului. În incinta orașului 
se descoperă urme ale migrației slavilor, 
avarilor, goților, de la viața populației lo-
cale în timpul primului și al doilea stat 
bulgar și de la perioada Otomană. 
Sunt păstrate și expuse părți ale zidu-
lui vestic, turnului vestic și o parte din 
zidul sudic și o clădire monumentală. 
Turnul vestic are formă dreptunghiulară, 
cu dimensiuni la interior: 9.8 m-11.7 m. 
Pereții săi au o grosime de 2.7 m, fiind 
căptușite cu pietre cioplite. 
Dimum este declarat monument de im-
portanță națională în anul 1968.

PUNCT DE OPRIRE DE-A LUNGUL  
DRUMULUI ANTC ȘI CASTELUL „DIMUM“
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Așezarea antică Storgozia provine de la 
o stație de-a lungul drumului, situată 
pe drumul principal al Imperiului Roman 
„Via Traiana“, care conectează Escus și 
Filipopolis. Probabil că moștenește de-
numirea așezării trace, care a existat în 
acest loc. 
În Storgozia este localizată o diviziune 
a primei legiuni Italice, repartizată în 
Novae. Condițiile mai bune de exercita-
re a unei activități economice atrag po-

pulația din așezările mai mici din jurul 
stației. Atacurile tot mai dese ale tribu-
rilor gotice forțează populația stației să 
se mute în Sud, spre terenul cu condiții 
de fortificare naturală, la defileul râului 
Tuchenitsa, din care face parte parcul 
actual „Kailaka”. La începutul secolului 
IV, o suprafață de 31 decari este înconju-
rată cu un zid de apărare solid, cu lățime 
de 2.20 m, construit din piatră spartă 
lipită cu mortar alb, două porți și trei 

turnuri cu forme diferite.
Descoperirile arheologice din Storgozia și 
necropola sa mărturisesc faptul că orașul 
antic a existat până la sfârșitul secolului 
VI, când acesta a fost distrus de slavi si 
avari. În zilele de azi, în incinta cetății 
sunt descoperite și restaurate două clă-
diri publice monumentale – bazilică creș-
tină târzie (cu lungime de 45.20 m și lăți-
me de 22.20 m) și un depozit de cereale. 
Este păstrat și sistemul de fortificare.

CETATEA ANTICĂ „STORGOZIA” 

MUZEUL REGIONAL DE 
ISTORIE – PLEVNA
Muzeul regional de istorie din Plevna 
păstrează una dintre cele mai bogate ex-
poziții din Bulgaria. 
În sala „Antichitate“ sunt expuse monu-
mente, descoperite în orașul roman Ul-
pia Escus (satul Gigen), la cetatea roma-
nă târzie și bizantină timpurie Storgozia 
lângă orașul Plevna: detalii arhitectura-
le, mozaicuri de pardoseală multicolore, 
sculptură și artă din bronz ale unor zei-
tăți din panteonul greco-roman, obiecte 
de uz gospodăresc, bijuterii din aur. 
La lapidariul muzeului sunt expuse des-
coperiri și monumente din piatră, des-
coperite la excavările realizate la orașul 
antic Ulpia Escus și la cetatea Storgozia.
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„Novae“ este castrul legionar roman cel 
mai bine cercetat și păstrat din provin-
ciile de Nord-Est ale Imperiului. Acesta 
apare ca o așezare a Legiunii VIII Augus-
ta, în jurul anului 45 după Hr. Un sfert de 
secol după aceea, în castru este alocată 
întâia legiune Italică. Trupa de elită a 
fost compusă din recruiți, fiecare dintre 
ei era fost „înalt câte 6 pași romani (1 
pas roman = 29,6 cm)”. 
Inițial fortificația are suprafața de apro-
ximativ 17.7 ha, mai târziu fiind extinsă 
în Sud cu încă 10 ha. Castrul are o formă 
dreptunghiulară cu dimensiuni de 485 m 
- 365 m și este ridicat imediata apropi-
ere a malului înalt al fluviului Dunărea. 
Pe fiecare zid există câte o poartă, cea 
nordică conducând la un port. În spatele 
zidurilor cetății se află conducerea legi-
unii, spital militar, locuințe de ofițeri, 
baia legiunii, barăcile soldaților, locuința 
conducătorului legiunii și barăci pentru 
trupele auxiliare. 
Așezarea civilă este amplasată în afara 
zidurilor fortificate. 
„Novae“ este un centru important al siste-
mului roman de apărare. Castrul este vizi-
tat și de împărații romani Traian (98-117), 
Adrian (117-138) și Caracalla (211-217). 
În timpul împăratului Constantin cel Mare 
(306–337) au loc modificări de amenajare 
a teritoriului și arhitecturale. Imaginea 

urbană este formată de clădiri noi, bise-
rici, ateliere de meșteșugari. În secolele 
V-VІ Novae este sediu episcopal. Orașul 
este menționat ultima dată la începutul 
secolului VІІ.
Dintre cele mai impresionante clădiri 
descoperite în incinta castrului este 
Principia (sediul central al legiunii), con-
struită în secolul І. Aceasta este expusă 
modern, clădirile parțial restaurate re-
prezentând un decor natural al unor ma-
nifestări de reconstituite.
Valetudinariumul (spitalul militar) se află 
în partea frontală a castrului și este înve-
cinat în Nord cu strada interioară (Via Sa-
gularis), care înconjoară castrul întreg.
Spitalul este compus din încăperi conec-
tate (camere de spital, spațiu sanitar, 
etc.), separate printr-un coridor larg. 
În mijloc există o curte, înconjurată de 
o colonadă, în care este descoperit un 
sanctuar, dedicat zeilor sănătății As-
clepius și Hygia. Construirea și funcțio- 
narea spitalului este din secolul întâi 
până la mijlocul secolului II.  
Trecerea de la locuințele ofițerilor de 
rang înalt din legiune este studiată în 
partea frontală vestică a castrului. 
Este descoperită o clădire mare de piatră 
de tip „vila urbană“, care datează de la 
începutul secolului II, cu o suprafață de 
aproximativ 1600 m.p. 

În incinta sa sunt regăsite dintre cele mai 
timpurii descoperiri din Novae – monede, 
vase importate din sticlă și ceramică, 
obiecte din bronz. 
Baia legiunii (Thermae legionis) ocupă 
aproape un cartier întreg. Are o expu-
nere spre vest, conform obiceiului ro-
man, conform căruia baia se face după 
amiază. În diferite părți sunt descoperi-
te cuptoare, în care este încălzită apa în 
cazane de cupru și este alimentat aerul 
fierbinte pentru încălzire prin pardosea-
lă și pereți.

FESTIVALUL PATRIMONIULUI ANTIC 
„VULTURUL DUNĂRII“

Festivalul reproduce istoria antică de pe 
ținuturile bulgare de-a lungul fluviului 
Dunăre - trai, cultură și confruntări mili-
tare între Roma și triburile și popoarele, 
care au locuit pe teritorii vaste (traci, 
daci, goți).
La festival participă persoane care re-
constituie evenimente istorice din Bulga-
ria, România, Italia, Germania, Polonia și 
alte țări. În programul festivalului sunt 
incluse conferințe științifice, concursuri. 
Festivalul a fost organizat de pentru pri-
ma dată în anul 2008, la inițiativa gru-
pelor de reproduceri istorice „Prima le-
giune Italică“ și „I Cohors Thrachum CR“ 
lângă Consiliul de turism – Svishtov.

ORAȘUL ANTIC „NOVAE”
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MUZEUL DE ISTORIE - SVISHTOV

Expoziția arheologică este dedicată numai castrului roman militar și orașului bizantin timpuriu Novae. Amenajată după princi-
piul de subiect și cronologie, aceasta permite formarea unei imagini despre sfera expansiunii romane și despre unificarea tra-
iului și culturii din diferitele provincii ale imperiului. Într-o sală este acordată atenție specială colecțiilor bogate ale muzeului 
de ace de păr și de cusut, bijuterii din oase și din bronz, figuri mici din bronz și monede.

La muzeul de arheologie sunt prezentate 
marile centre urbane militare, adminis-
trative și economice, care au existat în 
epoca antică. Expoziția ilustrează istoria 
și locul acestora în patrimoniul nostru 
cultural – istoric. 
Cu ajutorul unor dovezi originale și fo-
tografii, sunt prezentate diferite aspecte 
ale culturii materiale ale orașului roman 
Nicopolis ad Istrum, castrului militar No-
vae, centrelor de manufacturare a unor 
obiecte ceramice de artă, de uz gospo-

dăresc și de construcții la Pavlikeni, Bu-
tovo, Hotnitsa, Byala cherkva, piețele 
Peritenzium și Discoduratere, orașul bi-
zantin timpuriu situat pe dealurile Tsare-
vets și Momina krepost. 
Printre monumentele expuse, cele mai 
impresionante sunt: colecția de vase și 
matrice ceramice din secolul II–IV; plăci 
votive cu ilustrări de zeități greci antici, 
trace și romane; figuri din bronz; geme 
și camee manufacturate din pietre preți-
oase și semi-prețioase; bijuterii și altele.

MUZEUL REGIONAL 
DE ISTORIE – VELIKO TARNOVO
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Orașul victoriei la Dunăre (Nicopolis ad 
Istrum) este fondat de către împăratul  
roman Mark Ulpii Traian în onoarea vic-
toriei sale asupra dacilor (101–106). Așe-
zarea este construită pe dealul stâng, nu 
atât de înalt al râului Rositsa. 
Fondarea orașului Nicopolis ad Istrum 
este sculptată pe Columna lui Traian, 
situată în piața „San Marco” din Roma. 
Nicopolis ad Istrum este orașul traversat 
de cele mai multe artere rutiere în anti-
chitate. Periferia așezării este traversa-
tă de două drumuri importante ale impe-
riului – drumul de la Odesos (Varna) până 
la provinciile vestice romane și drumul 
de la Novae (Svishtov) până la Bizantion 
(Istanbul). 
Orașul este construit după așa denumitul 
„sistem ortogonal”, după care străzile 
principale sunt direcționate Nord-Sud și 
Vest-est, restul străzilor fiind paralele 
acestora, intersectându-se în unghi drept. 
Toate străzile sunt pavate cu dale mari 
din calcar dolomitic, delimitate prin bor-
duri. Sub pavaj este construită canali-
zarea, care colectează și elimină apele 
reziduale printr-un canal principal. 
În jurul pieței centrale (agora), realizate 
după model din Mala Asia, sunt regăsite 
rămășițele unei canonade, unui teatru 
mic, clădiri publice și magazine. 
Există și o baie publică, sunt descoperi-
te rămășițele încălzirii prin pardoseală 
în unele clădiri. Inițial orașul nu a avut 
ziduri de fortificare, ele fiind ridicate 

ORAȘUL ROMAN „NICOPOLIS AD ISTRUM“ 
la sfârșitul secolului II, cu înălțime de 
până în 8 m, după un atac devastator al  
triburilor barbare. Relativ bine sunt păs-
trate poarta de Nord și de Sud, constru-
ite din pietre bine prelucrate și cadrate  
cu turnuri de flancare construite, cu 
înălțime de până în 12 m. Poarta prin-
cipală, denumită ”Poarta Romană” este 
situată în Vest – în direcția capitalei im-
periului Roma. 
Orașul este alimentat cu apă cu ajutorul 
unor conducte de apă (apeducte), dintre 
care cea mai lungă are lungimea de 27 m. 
Nicopolis ad Istrum este un oraș puter-
nici d.p.d.v. economic, cu o viață cultu-
rală bogată. Dovada pentru activitatea 
comercială intensivă sunt monedele des-
coperite, tăiate la monetăria orășeană, 
care lansează în circulație peste 1100 
diferite tipuri de monede. 
Sunt dezvoltate prelucrarea pietrei, spă-
larea păturilor, activitatea veterinară, 
manufacturarea vaselor, etc. Unii locui-
tori se ocupă de cântat coral profesional. 
Din cauza originii etnice eterogene a lo-
cuitorilor sunt respectate multe culte. 
Necropola orașului este situată în am-
bele părți ale drumului spre Novae în 
n Vest. Din necropola sunt păstrate 121 
movile. Se presupune că orașul antic a 
fost distrus la începutul secolului VII, la 
un atac al avarilor. 
Ne-am putea forma o bună imagine des-
pre aspectul unui oraș roman de la rămă-
șițele la Nicopolis ad Istrum.

FESTIVAL ANTIC ROMAN INTERNAȚI-
ONAL ”NIKE – JOCUL ȘI VICTORIA”

Festivalul este organizat prima dată în 
anul 2016. În programul festivalului sunt 
incluse reproduceri de ritualuri romane, 
moda antică, piață de sclavi, jocuri în-
tre gladiatori, demonstrări ale armelor 
romane și barbare și ale luptelor din pe-
rioada războaielor romane-dacice și ro-
mane-gotice.
Piața tradițională de meșteșuguri inclu-
de: bucătărie romană, demonstrări de 
bijuterii și ornamente, tăiere de monede 
și manufacturare vase ceramice. Partici-
pă grupuri din România, Ungaria, Bulga-
ria, reenactori și meșteșugari din Bulga-
ria întreagă, spectatori.
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Castelul roman și bizantin timpuriu 
Yatrus este cercetat la gura râului Yan-
tra, în apropierea satului actual Krivina. 
Acesta este castrul militar roman târziu 
cel mai bine studiat de pe teritoriul ac-
tual al Bulgariei.
În perioada 270–275, sub presiunea tribu-
rilor barbare din Nord și Nord-Est, roma-
nii sunt forțați a părăsi provincia Dacia, 
situată în Nordul fluviului Dunăre. Astfel 
cursul inferior al fluviului devine din nou 
frontiera imperiului.
Pentru apărarea eficientă este organiza-
tă construirea pe scară largă a unor ce-
tăți. În această perioadă, pe malul drept 
al râului Yantra, la gura râului, este con-
struit un castru militar – castel, denumit 
după denumirea antică a râului – Yatrus. 
Yatrus ocupă o suprafață de aproximativ 

3 ha. Locul beneficiază de o apărare na-
turală, fiind protejat de pante abrupte 
din Nord și din Nord-Est. Cetatea urmă-
rește conturul dealului, ceea ce determi-
nă forma sa neregulată. Lățimea zidului 
de cetate în diferitele sectoare variază 
între 3–3.50 m, iar înălțimea estimată a 
acestora este de 10 m. În exteriorul zi-
dului sunt amplasate 10 turnuri masive 
cu formă de U, foarte mult ieșite în ex-
terior. Două dintre ele asigură apărarea 
singurei porți a castelului. 
Așezarea funcționează împreună cu sta-
ția situată de-a lungul drumului în peri-
oada secolelor II-III. Yatrus există până 
secolul VII, când este distrus de slavi, 
avari si proto bulgari. Pe rămășițele sale 
în perioada sec. VIII-XIII există o așezare 
bulgară veche.

AȘEZAREA ANTICĂ  
ȘI MEDIEVALĂ „YATRUS” 
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Sexaginta Prista este situată în partea de 
Nord-Vest a orașului Ruse, pe un deal de 
pe malul fluviului Dunărea. Primul castru 
roman militar (de la sfârșitul secolului 
І până la sfârșitul secolului ІІІ) probabil 
este situat la vărsarea râului Rusenski 
Lom. Cetatea Sexaginta Prista ocupă o 
suprafață de 4–5 ha. Ruinele regăsite pe 
deal (sec. ІІ-ІІІ) ale unor de clădiri civi-
le, probabil o așezare din jurul castrului, 
stabilite și ca un centru de cult.
Una dintre ele este templul lui Apollo, 
construit în ultima pătrime a secolului 
II (în timpul domniei lui Commodus, sau 
mai probabil la începutul dinastiei Se-
verilor). Prezintă un interes planul tem-
plului descoperit. Acesta este orientat 

în direcția Nord-Est – Sud-Est și seamănă 
cu un templu creștin. În incinta sa sunt 
descoperite patru plăci votive întregi și 
fragmente ale acestora de la Călărețul 
trac și Apolon, obiecte ceramice, mone-
de, altar de sacrificiu lui Apolon cu in-
scripții și alte descoperiri. 
Funcțiile clădirii sunt sistate la sfârșitul 
secolului ІІІ, peste care în secolul ІV, în 
timpul împăratului Constantin cel Mare, 
este construită o clădire de importanță 
majoră din castrul roman militar - Prin-
cipia (conducerea trupelor militare din 
Sexaginta Prista). Clădirea are o formă 
dreptunghiulară, fiind orientată cu latu-
rile sale lungi în direcția Nord-Vest – Sud-
Est. Aceasta este construită din pietre 
neprelucrate, lipite cu mortar, cu dimen-
siuni 28.50х16.50 m.
Funcțiile sale de Principia sunt sistate la 
tulburările cauzate de goții la sfârșitul 
secolului IV. Apoi, ca și teritoriul castru-
lui militar, aceasta este populată în an-
tichitatea târzie (sec. V-VI) și în timpul 
Primului stat bulgar (sec. Х–ХІ). 
Cetatea Sexaginta Prista este amenajată 
ca un muzeu în aer liber, în care sunt con-
servate și expuse aproximativ  50 m din 
zidul de apărare de Nord-Vest și turnul, 
șase clădiri, templul lui Apolon și Prin-

cipia. În partea de expunere este inclus 
și un buncăr german din cel de al Doilea 
război mondial, în care, cu ajutorul unor 
materiale votive, este prezentată viața 
religioasă din provincia Moesia Inferioară 
în secolul I-III. Muzeul dispune de o sală 
de expoziții, în care în momentul de față 
sunt expuse modele 3D scalate din hârtie 
ale unor obiective arheologice situate în 
Limesul Dunărean și replici ale celor mai 
reprezentative descoperiri regăsite aici.

FESTIVALUL ANTIC – PIAȚA  
ROMANĂ, ORAȘUL RUSE

Festivalul este organizat de primă dată 
în anul 2012. 
În program sunt incluse reproduceri ale 
unor ritualuri romane, moda antică, piața 
de sclavi, jocuri între gladiatori, realizare 
ale manufacturii armelor romane și bar-
bare și ale luptelor din perioada războa-
ielor romane-dacice și romane-gotice. 
Piața tradițională include: bucătărie 
romană, demonstrări de bijuterii și or-
namente, tăiere de monede și manufac-
turare vase ceramice. Participă actori 
și meșteșugari din teritoriul întreg al 
Bulgariei, spectătorii făcând  parte din 
spectacol.

CETATEA ANTICĂ  
„SEXAGINTA PRISTA“ 
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La muzeul regional de istorie – Ruse este 
păstrat un patrimoniu antic bogat. Expo-
ziția arheologică permanentă este ame-
najată în cinci săli. Perioada romană este 
reprezentată prin modele de statui mici, 
plăci votive, obiecte din viața de zi cu zi 
a populației romane și barbare din pro-
vincia Moesia Inferioară/A două. Expo-
natele dezvăluie culturi păgâne și viața 

primilor creștini. Este expus armament, 
printre care și o chivară din fier de cava-
lerie din perioada romană târzie, singura 
de acest gen regăsită la noi, comoara de 
aur din Malak Preslavets, bijuterii și vase 
din sticlă, regăsite la necropolele cetă-
ților Sexaginta Prista și Tegra (la orașul 
Marten), numeroase monede de aur și de 
argint rare și altele.

MUZEUL REGIONAL DE  
ISTORIE - RUSE 

Cetatea antică Cherven probabil este 
construită în secolul VІ pe un platou 
stâncos înalt, în meandrul râului Cherni 
Lom. Sistemul de fortificare al cetății bi-
zantine timpurie are un plan neregulat. 
Suprafața sa este de aproximativ 2.4 ha. 
Zidurile de apărare sunt construite nu-
mai de la Est la Vest, întrucât  stâncile 
verticale cu înălțime de până în 100 de 
metri din Nord și din Sud practic sunt un 
obstacol de nedepășit.
Cetatea înregistrează înflorire în secolul 
ХІV. Citadela bulgară medievală inclu-
de un oraș interior, situat pe un platou 
stâncos înalt și un oraș exterior, ocupând 
poalele sale. Are un sistem de fortificare 
complex, construit în etape, construcție 
excesivă și o rețea stradală ramificată. 

Aceasta se afirmă ca un centru economic 
cu următoarele meșteșuguri dezvoltate: 
extragerea fierului, construcții și prelu-
crarea lemnului, meșteșuguri de uz gos-
podăresc și de artă.
Cherven este dintre cele mai însemnate 
centre militare-administrative, biseri-
cești-culturale și economice ale Celui de 
al Doilea regat bulgar (sec. XII–XIV). Im-
portanța orașului crește după anul 1235, 
când acesta devine sediul Mitropoliei 
bulgare medievale din Cherven.
Sunt descoperite: un mare castel feudal, 
ziduri de apărare, treceri subterane de 
alimentare cu apă, clădiri publice admi-
nistrative, 16 biserici, rețea stradală, clă-
diri rezidențiale și ateliere. Este complet 
păstrat turnul castelului de trei etaje.

CETATEA „CHERVEN”
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Timp de șase secole (sec. I–VI) așezarea 
antică și cetate Transmariska, situată pe 
teritoriul orașului actual Tutrakan, joa-
că un rol important pentru apărarea și 
funcționarea limesului roman și bizantin 
timpuriu.
Transmariska apare la sfârșitul primei ju-
mătăți a secolului I. O dată cu alocarea 
primei cohorte Trace-Siriene la începutul 
secolului ІІ, Transmariska devine o unita-
te din cadrul apărării romane a Dunării de 
Jos. În secolele ІІ-ІІІ Transmariska își păs-
trează caracterul de castru cu o unitate 
militară de mărime moderată și așezare 
civilă, care beneficiază de posibilitățile 
de transport oferite de râul, de drumul 
antic de a lungul limesului și de condi-
țiile economice favorabile ale regiunii. 
Sfârșitul secolului ІІІ pune bazele unei 
dezvoltări noi a sistemului de apărare și 

a rolului orașului Transmariska la apăra-
rea limesului. Orașul face parte dintr-un 
mare program de construcții pentru sta-
bilizarea puterii de apărare de a lungul 
frontierei romane. 
Împăratul Diocletian vizitează personal 
Transmariska în anul 294, pentru vizita 
sa este ilustrată într-o inscripție, în care 
este denumită „prezidiu“. Castelul este 
dintre cele patru cele mai  mari centre 
militare de a lungul Limesului Dunării de 
Jos. Aici locuiește prefectul celei de a 
doua diviziuni a legiunii XI lui Claudius. 
Sub comanda lui sunt 5 cohorte ale legi-
unii. Cu ele acesta controlează malul flu-
viului de la Riahovo până la Dolno Riahovo. 
Mai târziu, în secolele V și VI, Transma-
riska devine un centru episcopal. Orașul 
este atacat și distrus continuu de goți și 
huni. Așezarea antică este distrusă la în-

ceputul secolului VII, ca urmare a invazi-
ilor barbare.
Cetatea romană și bizantină, situată sub 
orașul contemporan, are suprafața de 
65 de decari. În partea nordică a cetății 
este descoperit zidul de apărare cu două 
turnuri pătrate pavate cu plăci de piatră 
la nivelul inferior și cu ceramică la un 
nivel superior.
Zidul are o poarta la mijlocul său, între 
turnuri și ușă la turnul estic. Zidul su-
dic de apărare al Transmariska cu două 
turnuri de luptă – unul în formă de pot-
coavă, iar celălalt în formă de evantai, 
reprezintă un monument important ar-
heologic al culturii și un obiectiv turistic 
interesant.
Castelul antic „Transmariska“ este de-
clarat monument al culturii de importan-
ță națională în anul 1968.

ORAȘUL ANTIC  
„TRANSMARISKA“ 
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MUZEUL DE  
ISTORIE - TUTRAKAN
La expoziția arheologică sunt prezentate 
descoperiri din sec. V în. Hr.,  obiecte 
ceramice trace, exponate de la cetatea 
antică Transmariska. La Lapidariul sunt 
expuse stelă funerară romană din secolul 
ІІ și descoperiri arheologice. 

FESTIVALUL „DUNĂREA DE FOC“

Fiind unul dintre cele mai mari manifes-
tări de vară de pe teritoriul bulgar de a 
lungul fluviului Dunărea, festivalul „Du-
nărea de foc“ puntul culminant al săptă-
mânii dedicate fluviului, în timpul căreia 
au loc diferite foarte diverse manifestări 
culturale și sportive. 
În ultima zi a festivalului are loc „Sărbă-
toarea fluviului” tradițională, care inclu-
de competiții cu bărci de pescuit, înot 
peste Dunăre, animări pentru copii, băut 
bragă, expoziții în aer liber, competiție 
culinară pentru cea mai gustoasă ciorbă 
de pește, spectacole ale școlilor locale 
de dansuri și muzică. Sunt organizate 
conducere scutere, zboruri cu parapan-
ta, curse cu turistic între Tutrakan și Ol-
tenița, operă în aer liber.
Seara cheiul devine scena unor concerte 
rock, iar după căderea nopții, pe fluviul 
însuși are loc spectacolul de lumină și 
foc „Dunărea de foc“, care iluminează 
fluviul. 
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Prima dovadă scrisă cu privire la existen-
ța orașului este prezentată de ordinul 
împăratului Traian din anul 106 pentru 
mutarea legiunii XI lui Cladiu din Panonia 
la Durostorum. 
Aceasta atestă faptul că orașul deja a 
existat ca o cetate solidă. Aproape trei 
secole această legiune este o forță izbi-
toare împotriva popoarelor barbare ve-
nite din Nord. 
Durostorum devine un oraș cu gestionare 
autonomă, municipiu în anul 169, în tim-
pul împaratului Mark Aurelius. În secolul 
II orașul înregistrează înflorirea sa, ca 
un centru administrativ și economic, un 
punct vamal important. Sunt construite 
clădiri publice mari și frumoase, temple, 
bazilici, băi și locuințe private, statui din 
marmură și basoreliefuri pe piețe, sunt 
construite conducte de apă. În anul В 
238 carpii cuceresc orașul, îl jefuiesc și 
iau locuitorii săi în sclavie. Durostroum 

este ruinat de primă dată.
La sfârșitul secolului ІІІ – începutul se-
colului ІV este construit un castel, care 
împreună cu castrul de legionari exis-
tent, reprezintă a doua centură de apă-
rare. Probabil, la mijlocul secolului V, în 
timpul invaziilor hunilor, cetatea este 
distrusă și la începutul secolului VI este 
construită o nouă cetate, căror margini 
coincid cu cele ale cetății vechi. Aceasta 
are un plan poligonal. 
Aproximativ în anul 590 aici se stabilesc 
slavii (severii). Ei dau o nouă denumire 
orașului – Drastar. Orașul este bogat și 
prosper. Pe drumurile din Nord și din Vest 
sosesc caravane, iar pe fluviu – nave în-
cărcate cu blană, miere, ceară, sare din 
Carpați și animale din Valahia, pentru a fi 
expediate spre Pliska și Constantinopol.
In zidurile de apărare sunt descoperite  
4 turnuri solide triunghiulare și 4 turnuri 
pentagonale, fiecare la 12 m unul de al-

tul. Fundațiile zidului, cu adâncime de 
3 m și lățime de 3.80-3.90 m, sunt con-
struite din pietre sparte mici și mijlocii 
semiprelucrate, aranjate în rânduri ori-
zontale regulate. Liantul este var, nisip 
de râu și ceramică de construcții zdro-
bită. Numai la zidul de apărare nordic, 
construcția este în întregime din piatră 
și nu există nici un turn. 
Pe zidul de sud este descoperită și poarta 
timpurie din secolul VI, flancată de două 
turnuri în formă de migdale. Construcția 
este foarte solidă, datorita căreia caste-
lul a rezistat și este folosit până la înce-
putul secolului ХІХ, când este distrus în 
timpul războiului Ruso-Turc.
Orașul joacă un rol important în secolele 
ulterioare. Ca un sediu episcopal veche, 
acesta este recunoscut ca primul în rân-
dul orașelor episcopale din Bulgaria. În 
secolul ХІІ orașul devine centru de mi-
tropolie.

ORAȘUL ANTIC 
„DUROSTORUM” 
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MORMÂNT ROMAN
Monumentul antic cel mai popular în țară și străinătate din Durostorum – Silistra, 
este mormântul cu picturile murale, descoperit în anul 1942. Este considerat o ca-
podoperă emblematică a civilizației antice târzii din mijlocul secolului IV. Mormân-
tul are o cameră dreptunghiulară și o boltă semicilindrică. Este realizat din pietre 
semi prelucrate, lipite cu mortar roz, bolta fiind realizată din cărămizi. Este orien-
tat Est - Vest și are dimensiunile de 3.30 x 2.60 metri, cu înălțimea de 2,30 metri. 
Intrarea este de la Est, fiind flancată cu trei dale mari de piatră, iar podeaua este 
acoperită cu cărămizi. Pereții sunt tencuiți cu soluție de var, amestecată cu ipsos, 
pe care înainte de a se usca, au fost aplicate culorile picturilor murale în tehnica 
fresco al seco.
Decorarea bogată cu picturi murale (figuri geometrice, de animale și de oameni 
scene de vânătoare, două cupluri și servitoarele lor) poartă semnele caracteristice 
epocii împăratului Constantin, observându-se stilul unui pictor talentat, provenit 
din provinciile estice ale Imperului (probabil Egipt sau Siria). 
Probabil proprietarul părăsește orașul la invazia goților de la sfârșitul secolului IV, 
din această cauză mormântul nu a fost folosit conform destinației sale.

VILA ROMANĂ 
În apropierea centrului (forumului) ora-
șului antic Durostorum, în secolul II este 
construită o mare vilă urbană (villa urba-
na), locuită de o familie romană aristo-
crată bogată.   
În secolele ІІІ-ІV, aceasta a suferit lucrări 
de extindere și supra-construire. La in-
vazia goților de la sfârșitul secolului ІІІ 
sau la mijlocul secolului ІV, aceasta este 
distrusă și arsă. O dată cu restaurarea 
orașului, pe ruinele sale este construită 
o clădire publică masivă impresionantă 
(17х20 m) cu o sală oficială, completată 
de o absidă și încăperi auxiliare. Planul 
acestei clădiri publice respectă princi-
piile arhitecturale și de construcție ale 
reședințelor guvernatorilor orașelor și 
episcopilor din secolele ІV-VІ. Se presu-
pune că aceasta face parte din palatul 
episcopilor Dorostolieni. În Vestul vilei 
este cercetată o mare bazilică episcopa-
lă, este descoperită și o baie privată de 
mărime moderată.

MUZEUL REGIONAL DE  
ISTORIE - SILISTRA
Muzeul de arheologie din Silistra se află într-o clădire construită în perioada 1923-
1924, ca o filială a Băncii Naționale a României în oraș. Expozițiile ocupă o suprafață 
de 400 metri pătrați și includ obiecte din epoca preistorică, antică și medievală.   
Printre cele mai prețioase exponate sunt un ceas de piatră solar roman (cel mai 
impresionant descoperit pe pământurile bulgare), un inel de aur din secolul III, co-
loana cu numele lui Han Omurtag, ștampile ale unor domnitori bulgari și bizantini, 
bijuterii din aur de pe timpul cetății Drastar și altele.
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MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER,  
DROBETA-TURNU SEVERIN
Situat în imediata apropiere a castrului roman, Muzeul – ale cărui baze au fost puse încă din 1912 – găzduiește o importantă co-
lecție de artefacte, incluzând un lapidariu din epoca romană. De altfel, trei din cele nouă săli ale secției de Istorie-Arheologie 
sunt dedicate epocii romane, și anume războaielor daco-romane, monumentelor antice romane, și vieții spirituale în așezarea 
antică Drobeta.
În curtea Muzeului au fost descoperite, în 2010, ruinele unui amfiteatru roman. Conform datelor prezentate în Ghidul Muzeelor 
și Colecțiilor din România, acesta ar putea fi una dintre construcțiile reprezentate pe Columna lui Traian, alături de pod și cas-
tru. Ruinele castrului roman și ale termelor, piciorul Podului lui Traian și vestigiile amfiteatrului roman pot fi vizitate în prezent 
în cadrul parcului arheologic administrat de Muzeul Regiunii Porților de Fier. Periodic, Muzeul găzduiește evenimente culturale 
și educative, precum școli de vară, ateliere de etnografie pentru elevi, ateliere de restaurare etc.

CASTRUL ROMAN DROBETA

Castrul și așezarea de la Drobeta au fost întemeiate în timpul 
împăratului Traian, când a fost, de asemenea, construit podul 
peste Dunăre. Au funcționat până în anul 602, când avarii au 
distrus așezările romane de la nord de Dunăre. În anul 126 îm-
păratul Hadrian conferă castrului rangul de municipium. 
Sub Septimius Severus (193-211) dobândește rangul de colo-
nia, cu o suprafață de cca 60 ha și o populație de cca 40.000 de 
locuitori. Atacurile carpilor (245-247) au condus la distrugeri 
semnificative, remediate apoi. Din vremea lui Justinian (527-
565) datează o ultimă refacere a castrului, care din sec. al 
V-lea, după atacurile hunilor, va fi numit Theodora. 
Muzeul Regiunii Porțile de Fier are în structura sa o secție de 
istorie-arheologie, iar două dintre săli prezintă exponate re-
prezentative pentru limesul roman: o sală dedicată războaie-
lor daco-romane, respectiv o sală dedicată Drobetei antice, 
din secolele II-III d.Hr.

RUINELE PODULUI LUI TRAIAN

Primul pod construit pe Dunăre, Podul lui Traian, a fost ridicat 
în perioada 103-105, probabil de către Apollodor din Damasc, 
la ordinele împăratului Traian. Clădit din piatră și bârne de 
lemn, scopul podului a fost de a permite transportul trupelor 
romane și a proviziilor necesare celei de-a doua campanii mi-
litare de cucerire a Daciei. Podul a fost demolat după aproape 
un secol și jumătate, în momentul retragerii Aureliene.
Astăzi, pe malul românesc al Dunării mai este vizibil un singur 
pilon, în apropiere de castrul roman Drobeta. Pilonul este o 
parte integrantă a parcului arheologic administrat de Muzeul 
Regiunii Porților de Fier.
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CASTRUL ROMAN,  
HINOVA
Castrul de la Hinova a fost cercetat ca 
urmare a construirii sistemului hidro-
energetic Porțile de Fier. Aici, în anul 
1980, a fost descoperit un tezaur de po-
doabe tracice, format din 9.639 piese de 
aur și cântărind aproape cinci kilograme. 

Castrul a fost construit la sfârșitul seco-
lul al III-lea î.Hr. pe limesul dunărean, cu 
4 turnuri de colț și poartă de acces pe la-
tura sudică, flancată de 2 turnuri drept-
unghiulare. Fortificația a fost distrusă în 
378-379, apoi a fost refăcută și a existat 
până la începutul secolului al V-lea. La 
Hinova se poate observa și o porțiune din 
Brazda lui Novac sau Valul lui Constantin, 
o fortificație de tip vallum (val de apă-
rare din pământ), cu o lungime de cca 
700 km.
Această linie defensivă traversa terito-
riul de la sud de Carpații Meridionali de 
la Drobeta, până la castrul de la Pietroa-
sele. Înălțimea sa era de cca 3 m, cu un 
șanț adânc de 2 m pe latura de nord. 
Valul de apărare apăra teritoriile de la 
sud și pare a fi fost construit în timpul 
lui Constantin cel Mare, în secolul al IV-
lea d.Hr.
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Castrul roman datează din secolele II-III d.Hhr. și avea rolul de a domina din punct 
de vedere militar zona de pe Jiul inferior. Fortificația are dimensiunile de 170x145 
m. În jurul acesteia s-a dezvoltat în intervalul de timp amintit o așezare civilă, es-
timată a avea cca 40 de hectare.
Aici a fost staționată o unitate militară de călăreți, Numerus Maurorum (aprox. 500 
de oameni, originari din nordul Africii). În timpul cercetărilor a fost descoperit un 
tezaur de monede din aur, din timpul împăratului Vespasian, cât și numeroase obiec-
te ceramice de lux, inscripții și statuete.

MUZEUL OLTENIEI, SECŢIA  
DE ISTORIE - ARHEOLOGIE

CASTRUL ROMAN DE PIATRĂ - CIOROIU NOU
Dovadă a stăpânirii romane, castrul este datat în secolul al II-lea d.Hhr. În apropiere a fost identificată, de asemenea, o villa 
rustica. Localitatea se află la 20 km nord de Dunăre. Fortificația este amplasată la sud-est de satul actual Cioroiu Nou, până 
la marginea cimitirului, iar dimensiunile ei au fost stabilite ca fiind de 235x130 m. Un detașament al Legiunii VII Claudia a fost 
cantonată în acest castru. Au fost cercetate aici câteva monumente – un templu, termele, un edificiu cu hipocaust, datate din 
secolul al III-lea d.Hr. Din textul unei inscripții reiese că aici a funcționat în secolul al III-lea un punct militar de pază și obser-
vație. Distrusă parțial de carpi în 245, fortificația a fost reconstruită cu șanț și val de apărare.

CASTRUL ROMAN DE PIATRĂ - RĂCARII DE JOS
Castrul roman datează din secolele II-III d.Hhr. și avea rolul de a domina din punct de vedere militar zona de pe Jiul inferior. 
Fortificația are dimensiunile de 170x145 m. În jurul acesteia s-a dezvoltat în intervalul de timp amintit o așezare civilă, esti-
mată a avea cca 40 de hectare. Aici a fost staționată o unitate militară de călăreți, Numerus Maurorum (aprox. 500 de oameni, 
originari din nordul Africii). În timpul cercetărilor a fost descoperit un tezaur de monede din aur, din timpul împăratului Vespa-
sian, cât și numeroase obiecte ceramice de lux, inscripții și statuete.
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Fiind una din cele mai mari fortificații 
romano-bizantine din Oltenia, cetatea 
Sucidava datează din secolele III-VI d.Hr. 
Anterior, aici fusese plasat un vechi cen-
tru militar și economic al tribului suci-
ilor. În vremea împăratului Constantin 
cel Mare a fost construit un pod peste 
Dunăre, ale cărui urme pot fi văzute și 
astăzi. După distrugerile provocate de 
invaziile hunilor, cetatea este refăcută 
în vremea lui Justinian, între 527-535. 
Din perioada creștină timpurie datează o 
bazilică, unde au fost descoperite și câ-
teva morminte. O amenajare deosebită 
este fântâna cu o adâncime de 18 metri.
Vestigii incluse în circuitul de vizitare al 
cetății: așezarea în formă de tell, cu 11 
faze de locuire; vestigii ale locuirii ge-
to-dacice; fântâna romană din secolul 
al II-lea d.Hr.; fortăreața romano-bizan-
tină; portalul podului lui Constantin cel 
Mare peste Dunăre; poarta de Vest; clă-
direa din secolele IV-V; clădira cu Hipo-
caust; fântâna secretă (secolul al VI-lea); 
Bazilica paleobizantină; pilonul-turn al 
pasarelei constantiniene.

CETATEA ROMANĂ SUCIDAVA, CORABIA
PICIORUL DE POD ROMAN  
DE LA CORABIA

Podul construit în timpul primului împă-
rat creștin, inaugurat în vara anului 328 
se întindea pe o lungime de 2437,5 m, fi-
ind considerat unul dintre cele mai lungi 
poduri din antichitate. 
Durata sa de viață a fost mică, până la 

sfârșitul secolului al IV-lea, însă a avut 
rolul de a uni romanitatea de la nordul și 
sudul Dunării.
Ruinele podului roman se află la o distan-
ță de circa 40 m la nord de malul Dună-
rii. Portalul nordic cel mai bine păstrat, 
avea rol de pila-culee, fiind construit pe 
o platformă lucrată din piatră tăiată ne-
regulat, legată cu mortar.
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Situl arheologic Romula-Malva este situat pe teritoriul comunei Dobrosloveni, ju-
dețul Olt, în apropiere de Caracal, pe malul drept al Oltului. Situl prezintă vestigi-
ile unei fortificații romane (Romula) construite în secolele II-III d.Hr. pe locul unei 
cetăți dacice (Malva), în jurul căreia s-a dezvoltat, ulterior, o așezare urbană. În 
timpul domniei împăratului Hadrian, Romula a fost declarată municipium. Astăzi, 
situl arheologic cuprinde edificii în diferite stadii de conservare: ziduri de piatră și 
cărămidă, canal cu pod roman, porți ale orașului, terme romane, curia. Totuși, o 
varietate de artefacte sunt expuse în Muzeul Romanațiului din Caracal.

Muzeu municipal, cu profil de arheologie, instituția adăpostește colecții de cerami-
că, opaițe, geme, fibule, inscripții, statuete și monede din epoca romană, provenite 
din siturile de la Dobrosloveni (Romula) și Hotărani. La intrarea în muzeu este am-
plasat Lapidariumul, un sector de valoare, care este format din peste 20 de piese: 
sarcofage, praguri de porți, pietre funerare, vase de provizii. Piesa de rezistență 
este sarcofagul lui Aelius Iulius Iulianus (sec. al III-lea d.Hr.), cu dimensiunile de 2,30 
x 1,08 x 1,54 m, lucrat din calcar de Vrața, cu frumoase ornamente sculpturale; con-
form inscripției, sarcofagul a fost ridicat de soția defunctului, Valeria Gaemellina, 
împreună cu copiii. Sarcofagul a fost descoperit lângă Romula, în necropola de la 
Hotărani în anul 1952.

Muzeul Județean Teleorman a fost înființat cu prilejul centenarului orașului, în 
1934. La început a fost găzduit la primărie, apoi la Palatul Culturii. În 1952 a deve-
nit muzeu de istorie, iar din 1974 muzeu județean. Colecțiile de arheologie cuprind 
materiale provenite din săpături arheologice, cercetări de suprafață și descoperiri 
întâmplătoare, dar și de numismatică. Loturi de piese provin din campaniile arheo-
logice desfășurate la Albești, Dulceanca, Gresia, Roșiorii de Vede.

MUZEUL JUDEȚEAN  
TELEORMAN, ALEXANDRIA

MUZEUL ROMANAȚIULUI, 
CARACAL

VESTIGIILE ORAȘULUI  
ROMAN ROMULA, REȘCA

Muzeul „Teohari Antonescu“ – Giurgiu a fost înființat în 1934, purtând numele primu-
lui profesor de arheologie de la Iași, giurgiuveanul Teohari Antonescu. Din 1981 este 
muzeu județean. Acesta adăpostește colecții de piese arheologice – ceramică și idoli 
neolitici, din epoca bronzului și a fierului, daco-romane din secolele III-IV d.Hhr., 
precum și obiecte din cultura Dridu. 13 tezaure monetare - 2.500 de monede din 
aur, argint și metal comun, unele de epocă romană, descoperite la Oinacu și Izvoru, 
fac parte de asemenea din patrimoniul muzeului. Acesta mai cuprinde alte două 
secții, „Istorie memorială“ și ”Etnografie“.

MUZEUL „TEOHARI ANTONESCU“,
GIURGIU
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Muzeul Dunării de Jos Călărași, înființat în 1950, este adăpostit într-o clădire monu-
ment istoric, construită în sec. XIX, pe str. Progresului nr. 4. Acesta este structurat în 
două secții – arheologie, artă și etnografie. Colecția de arheologie este alcătuită din 
materiale preistorice (neo-eneolitice, de la Sultana – Malul Roșu, Căscioarele etc.), 
dar și din materiale de epocă romană – plastică antropomorfă, vase ceramice, opai-
țe, obiecte din metal, multe provenind din cetatea bizantină de la Păcuiul lui Soare 
sau de la Sucidava - Izvoarele. Din iunie 2012 funcționează în clădirea Consiliului 
Județean Călărași o expoziție cu piese deosebit de valoroase de tezaur – monede, 
podoabe din aur și argint – datate din preistorie până în antichitatea târzie.

MUZEUL DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE 
AL DUNĂRII DE JOS, CĂLĂRAŞI

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
Muzeul datează din 1977. Muzeul expune 
piese de arheologie preistorică, grea-
că, romană, bizantină și medievală. În 
două săli amplasate la parterul muzeului 
sunt reunite monumentele arheologice 
cu valoare deosebită, rarități și unicate 
reprezentative pentru etapa de locuire 
romană, respectiv pentru arta și cultura 
Imperiului Roman: colecția de statuete 
de tip Tanagra (din epocile elenistică și 
romană timpurie); vase ceramice antro-

pomorfe sau cu reprezentări dionisiace; 
tezaurul tomitan de sculpturi, descope-
rit în 1962 (bustul zeiței Isis, aedicula 
cu dubla reprezentare a zeiței Nemesis, 
grupul statuar Fortuna cu Pontos, statuia 
Șarpelui Glicon etc.); colecția de portre-
te imperiale (Antonius Pius, Caracalla, 
Gordian III, Filip Arabul, Constantin); co-
lecțiile de podoabe din aur (inele, cercei, 
brățări, pandantive, cruciulițe), geme și 
camee; tezaurul de vase din argint, des-

coperit la Sucidava-Izvoarele. Alte arte-
facte de perioadă romană includ docu-
mente epigrafice, cărămizi ștampilate, 
stâlpi miliari, elemente de arhitectură, 
unelte agricole, materiale ceramice di-
verse, între care se remarcă colecția de 
opaițe, sculptură laică, votivă și funera-
ră - busturile unor cetățeni, un cadran 
solar, reprezentările divinităților Venus, 
Apollo, Hercule, Cybela, Cavalerul Trac, 
portretele și stelele funerare.
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ORAȘUL ANTIC TOMIS

Colonia milesiană Tomis a fost fondată ca 
emporion (centru de schimburi comerci-
ale) în secolul al VI-lea î.Hr., pe litoralul 
apusean al Pontului Euxin. În perioada 
elenistică, din secolul al IV-lea î.Hr., de-
vine polis. Orașul a fost membru al unor 
alianțe (pentapolis și apoi hexapolis) în-
cheiate între orașele pontice. 
Poetul latin Publius Ovidius Naso a fost 
exilat aici în anul 9 d.Hr., de către îm-
păratul Augustus. În timpul lui Dioclețian 
(284-305), Tomisul devine capitala pro-
vinciei Moesia Inferior. Până în prezent, 
sunt cunoscute aici 7 bazilici creștine 
timpurii. 
S-au dezvoltat instalațiile portuare, s-a 
rezolvat problema apei potabile, s-au 
construit edificii monumentale. În pre-
zent, sunt puse în valoare monumente 
antice precum edificiul roman cu mozaic 
(agora cetății), un cartier antic, terme-
le, zidul de incintă romano-bizantin din 
secolele IV-VI d.Hr.

EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC

Edificiul Roman cu Mozaic a fost ridicat, 
probabil, la finalul secolului al II-lea 
d.Hr., iar ulterior mărit și amplificat. Pa-
vimentul cu mozaic s-a realizat în seco-
lul al IV-lea, ansamblul funcționând mult 
după retragerea aureliană, până la înce-
putul secolului al VII-lea. Din pavimentul 
inițial s-a păstrat o porțiune de circa 850 
mp. Ansamblul include și încăperi care 
au servit, în perioada antică, drept de-
pozite sau ateliere. În epoca romană, 

edificiul se afla în imediata proximitate 
a Portului Antic. Amenajările muzeis-
tice adăpostesc colecții de mărfuri de 
pe corăbii, găsite în magaziile edificiu-
lui: ancore, lingouri, greutăți, amfore 
cu vopsele și rășini, statuete, colecții 
de opaițe, placaje de marmură, mozaic 
policrom, capete de pilastru. În fostele 
magazii sunt expuse monumentele epi-
grafice descoperite în diferite centre din 
Dobrogea.
Edificiul cu paviment de mozaic se află 
pe terasa B. Din paviment s-a păstrat o 
porțiune de 850 mp. Terasa A reprezintă 
nivelul de locuire antic, iar terasa C con-
stituie nivelul încăperilor-magazii (11 în-
căperi cu tavan boltit). La același nivel, 
în continuarea edificiului, se află o serie 
de încăperi care au servit drept ateliere. 

Terasa D reprezintă nivelul altor maga-
zii pentru depozitarea mărfurilor, aflate 
chiar în fata cheiurilor portului antic. 
Acestea se află, în prezent, sub nivelul 
mării. Legătura între terase se făcea 
printr-o scară cu trepte largi și înalte din 
calcar.

FESTIVALUL „ANTIC TOMIS“

Festivalul popularizează aspectele anti-
ce și patrimoniul cultural – istoric roman 
din regiune și orașul antic Tomis. Vizita-
torii au posibilitatea a participa la arte 
și meșteșuguri antice, ateliere ceramice,  
prelucrarea metalului, haine și articole 
de textil antice, gastronomie, tehnică 
militară, piele. Ele includ spectacole 
muzicale și de dansuri și excursii cultura-
le la zona istorică a orașului Constanța.
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MONUMENTUL TRIUMFAL TROPAEUM TRAIANI ȘI  
MUZEUL ARHEOLOGIC ADAMCLISI

Complexul muzeal de la Adamclisi cuprinde cetatea romană, muzeul și monumentul 
triumfal. Cetatea a fost fondată după încheierea luptelor din războaiele de cucerire 
a Daciei de către împăratul Traian. Aici a avut loc una dintre înfruntările din anul 
102 d.Hr. Tropaeum Traiani a devenit municipiu în anul 170. În urma distrugerilor 
suferite din cauza invaziilor popoarelor migratoare, cetatea a fost reconstruită de 
împărații Licinius și Constantin în anul 321. 
Monumentul înălțat de Traian a fost restaurat în 1977. În apropierea monumentului 
a fost cercetat un tumul și un altar, dedicat romanilor căzuți în lupta din 102. Mo-
numentul a fost considerat de Grigore Tocilescu ca fiind „un certificat de naștere a 
poporului român“. 
Concepută ca un lapidarium, clădirea muzeului cuprinde vestigii arheologice desco-
perite în cetate și împrejurimi. În muzeu sunt expuse piesele originale ale trofeului, 
inclusiv statuia colosală, inscripția și friza cu arme. Alte exponate includ colecții 
ceramice (inclusiv amfore romane și bizantine), opaițe, unelte, podoabe, fragmente 
de apeducte, sculptură, documente epigrafice.
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Cetatea Capidava este situată pe malul 
drept al Dunării, pe DJ 223, între Topalu 
și Dunărea. La cetate se ajunge fie fo-
losind drumul dinspre Hârșova (E61), fie 
drumul dinspre Cernavodă (autostrada 
Fetești-Cernavodă).
Cetatea Capidava se înscrie într-un tra-
seu turistic din zona dobrogeană, căreia 
i se adaugă Hârșova și Histria. Cercetări-
le au început aici din al treilea deceniu 
al secolului XX. Dimensiunile fortificației 
sunt de 127x105 m, iar zidurile păstrate 

destul de bine cuprind 7 turnuri de dife-
rite forme. Poarta principală se află pe 
latura de sud-est. 
Pe latura de sud-vest se află poarta care 
comunică cu portul cetății. Aceasta a 
fost ridicată încă din timpul lui Traian, 
de către detașamente ale legiunii V Ma-
cedonica și XI Claudia, la începutul seco-
lului al II-lea d.Hr., fiind o componentă a 
limes-ului dunărean. Semnificația denu-
mirii este „dava de la cotitură”, în limba 
dacică.

CETATEA ROMANĂ CAPIDAVA
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MUZEUL CARSIUM
Muzeul ilustrează, cu cele mai reprezentative descoperiri de la Hârșova și împrejurimi, dezvoltarea civilizației materiale și 
spirituale din spațiul dunărean, începând din neolitic și până la începutul epocii moderne. Sunt expuse piese cu valoare deo-
sebită, unele prezentate în expoziții internaționale sau naționale, tipice culturilor neolitice (Hamangia, Gumelnita), culturii 
epocii metalelor, civilizației romane, romano-bizantine și medievale.

CETATEA ROMANĂ CARSIUM

Cetatea romană Carsium a fost construită în secolul I d.Hr., pe locul unei așezări getice. La începutul secolului al II-lea d.Hr., 
sub împăratul Traian, fortificația a fost întărită cu o incintă din piatră. Izvoarele scrise menționează Carsium până în sec. VII, 
sub diverse forme: Carsium, Carsom, Carso. De asemenea, acestea menționează unități militare romane staționate aici - Ala 
Flaviana, legiunea I Iovia Scytica, care aveau misiunea de a apăra vadul de trecere a Dunării. După secolul al VII-lea, platoul 
a adăpostit cetatea medievală, reclădită de bizantini în secolul al X-lea și apoi de către geNovaezi. În toate epocile istorice a 
funcționat și o instalație portuară. Spre Dunăre, poate fi observat și astăzi un zid al cetății, înalt de cca 40 de metri.
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Colonie grecească, întemeiată în secolul 
al VII-lea î.Hr., de coloniști de la Milet, 
Histria a evoluat în perioadele elenisti-
că și romană până în secolul al VII-lea 
d.Hr. Complexul este format din Muze-
ul Cetății Histria și ruinele orașului gre-
co-roman. Histria a fost descoperită de 
arheologul Vasile Pârvan, în 1914 și, de 

atunci, cercetările arheologice continuă 
fără întrerupere. În cetate se pot vedea 
zidul de incintă din perioada romano-bi-
zantină, cu turnuri și porți, străzile și 
piețele antice, fundații de bazilici, case 
și magazine, băile romane, temple anti-
ce. Înființat în 1982, în subordinea Mu-
zeului de Istorie Natională și Arheologie 

din Constanța, muzeul expune piese de 
arheologie greacă, romană și bizantină, 
provenind din cercetările de la Histria și 
din împrejurimi. 
Colecția este alcătuită din vase cerami-
ce și de piatră, obiecte de uz personal 
și casnic, sculpturi, piese de arhitectură, 
inscripții.

Callatis este cea mai sudică dintre colo-
niile grecești de pe litoralul românesc. 
A fost întemeiată de coloniști din Her-
acleea Pontică în secolul al IV-lea î.Hr. 
Este singura colonie doriană cu sistem 
social oligarhic. În anul 262 î.Hr., a avut 
un conflict cu Tomisul, care a fost însă 
ajutat de flota Bizanțului. În perioada se-
colelor III-VI d.Hr., au fost construite edi-
ficii publice, bazilici, precum și ziduri de 
incintă. Invaziile popoarelor migratoare 
au condus la declinul orașului până în 
secolul al VII-lea. La Callatis a fost des-
coperit singurul papirus din țară, expus 
astăzi în muzeu. Portul antic al Callati-

sului, precum și o parte a polis-ului antic 
sunt în momentul actual sub nivelul Mării 
Negre.
Astăzi, o parte din vestigiile vechii ce-
tăți Callatis pot fi admirate și în incinta 
hotelului din Mangalia. Vestigiile au fost 
scoase la lumină în anul 1993, cu ocazia 
unor lucrări de reparații și construcții. 
Situl arheologic descoperit a fost ulteri-
or restaurat, amenajat pentru vizitare în 
holul hotelului și la subsolul restauran-
tului. Astfel, vestigiile pot fi, în prezent, 
vizitate, hotelul fiind considerat singurul 
hotel-muzeu cu vestigii arheologice din 
România.

MUZEUL DE ARHEOLOGIE  
CALLATIS, MAGALIA

COMPLEXUL MUZEAL HISTRIA
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