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Gornea, comuna Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin.
Săpăturile arheologice din vara anului 1976, efectuate în punctul Căuniţa
de Sus de către Gheorghe Lazarovici, au dus la identificarea a două cuptoare
de ars cărămizi. Primul cuptor, după cum a fost descris „are jumătate din
încăpere 4x5 m; înălţimea ei 2 m, din care 60 cm camera de foc şi 1,40 m cea
de ardere. Grătarul are 15 cm grosime şi are prevăzute din 20 în 20 cm găuri cu
diametrul de 3-4 cm. Găurile sunt regulat dispuse. Bolta se păstrează numai pe
jumătate. Ea consta dintr-un rând de cărămizi groase de 12 cm; dimensiunile
lor 40x21 cm. Bolta era prăbuşită peste cuptorul propriu-zis aproape cu totul.
Celălalt cuptor se afla la 2,50-3 m spre S; el iese din şanţ. A fost identificat
numai parţial, deocamdată, numai partea lui de SE pe o lungime de 3-4 m”1.
Acest cuptor a fost cercetat în vara anului 1978 prin executarea secţiunii S. 41,
orientată nord-sud, cu dimensiunile de 11/5 m, situată la 26 m de villa rustica
şi la 10 m de şoseaua Moldova Veche-Berzeasca.
Cuptorul, de formă dreptunghiulară, a fost construit prin săparea unei
gropi corespunzătoare până în pământul galben, neumblat, străpungând şanţul
de apărare şi nivelurile de locuire neolitice din punctul “Căuniţa de Sus”.
Dimensiunile exterioare ale cuptorului sunt de 5x3,85 m, având o suprafaţă de
19,25 m2 şi s-a păstrat pe o înălţime de 2,70 m. Pereţii din pământ cruţat care
au fost supuşi unui îndelungat proces de vitrificare, au o grosime de 25 cm.
Camera de ardere de 4,40 m lungime şi 3,50 m lăţime, cu pereţii înalţi de 2 m,
a suportat pe întreaga suprafaţă refaceri, fiind acoperită cu două şi chiar trei
straturi succesive de lipitură de lut, compactă şi bine făţuită, în grosime de 3-4
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cm (Fig. I). Vatra-grătar a fost solid construită din ţigle şi cărămizi peste care
s-a întins un strat de lut care, datorită temperaturii înalte, a devenit compact,
lucios, de culoare roşie-maronie ca şi pereţii interiori ai camerei de ardere.
Vatra este străbătută de 52 de orificii cu diametrul de 4 până la 6 cm, acestea
sunt dispuse pe toată lăţimea vetrei, din care 43 sunt grupate pe trei rânduri
a câte două şiruri paralele. Distanţa dintre rânduri este de 60 cm, iar dintre
şiruri de 20 cm. Înainte şi după îndepărtarea cărămizilor din bolta prăbuşită,
în vatra cuptorului s-a putut evidenţia o străpungere cu diametrul de 80/90
cm executată după ce cuptorul de ars cărămizi nu a mai funcţionat. Camera
de foc cu sistemul canalelor secundare şi a peretelui median de susţinere
a platformei-grătar nu au putut fi cercetate, deoarece erau inundate de apa
din pânza freatică, datorată şi ridicării nivelului Dunării, în urma construirii
barajelor de acumulare de la Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II.
Bolta alcătuită din cărămidă nearsă, cu dimensiuni variabile, cea mai
mare de 40x20x12 cm, s-a prăbuşit în interiorul cuptorului. Bolta cuptorului
s-a prăbuşit probabil în timpul scoaterii cărămizilor de pe vatră după ce întreaga
instalaţie s-a răcit. Aşa se explică de ce o parte din cărămizile din ultimul rând
au putut fi descoperite in situ. În cuptor au rămas nederanjate, aşa cum au fost
ele clădite pentru a fi arse, un număr de 115 cărămizi. Plecând de la faptul că
singurul şir păstrat întreg numără 25 de cărămizi şi într-un rând sunt 11 şiruri de
cărămizi puse la ars una peste alta, putem evalua că într-un singur rând au fost
clădite pentru a fi arse un număr de 275 cărămizi. Cărămizile ocupau spaţiul
sau interspaţiul dintre orificiile din placa de reverberaţie a cuptorului, ceea
ce oferă posibilitatea de a aprecia capacitatea cuptorului care, într-o singură
şarjă, putea să ardă între 825 şi 1375 de cărămizi. Pe placa de reverberaţie a
fost descoperită o plăcuţă din bronz, dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite
în lungime de 8,7 cm, lată de 2 cm şi groasă de 2 mm (Fig.I/2). Suprafaţa
plăcuţei numără 8 orificii cu diametrul de 3 mm, în spaţiul dintre primul şi
al doilea orificiu a fost incizat cuvântul BITE, care ca substantiv propriu la
vocativ dă Bite. Fără a cunoaşte la ce folosea plăcuţa, posesorul acesteia a fost
probabil un anume Bitus, sclav sau libert a cărui activitate poate fi legată de
fabricarea cărămizilor. Nu excludem nici posibilitatea ca Bite să derive din
verbul bito, bitere – a se duce, care la imperativ dă bite adică - du-te. Faptul
că după cuvântul inscripţionat se succed un număr de şapte orificii, că plăcuţa
a fost descoperită pe vatra unui cuptor, atunci pare că în acest caz avem un
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limbaj simbolico-magic ce conţine un mesaj apotropaic cu înţelesul de „du-te
demone”, „du-te spirit rău”.
Moldova Nouă.
Exploatarea zăcămintelor cuprifere şi a altor minereuri utile din zona
Moldova Nouă de către administraţia romană a fost documentată încă de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe tot parcursul secolului al XIX-lea2.
În anul 1985 Intreprinderea de Prospecţiuni Geologice - Secţia Moldova
Nouă a executat defrişări, terasări, drumuri de acces şi un puţ de acces în
subteran, pentru prospectarea şi exploatarea zăcămintelor polimetalice de la
confluenţa Ogaşului Băieşului cu Valea Bătrână, de sub Cleanţul Baronului, la
6 km nord de Moldova Nouă (Fig. II). Lucrările la acest nou obiectiv minier
au dus la descoperirea fortuită a unui număr de 5 clădiri, aparţinând unei
aşezări de mineri de epocă romană, datând din secolele II-III p. Chr. Până la
intervenţia arheologică de specialitate a Muzeului Judeţean de Istorie CaraşSeverin din Reşiţa, trei dintre clădiri au fost pur şi simplu rase de la suprafaţa
solului. Din a patra construcţie a rămas doar un singur zid prins în taluzul
dealului.
Singura clădire romană care a putut să fie cercetată prin săpături
arheologice de salvare a fost cea situată pe terasa de pe malul stâng al
Ogaşul Băieşului în apropierea confluenţei acestuia cu pârâul Valea Bătrână.
Săpăturile arheologice de salvare s-au desfăşurat într-o suprafaţă defrişată,
cu copaci tăiaţi şi ziduri parţial distruse de drumul de acces spre puţul nou
creat. Orientată est-vest, cu un plan dreptunghiular, clădirea cu dimensiunile
de 14/28 m ocupă o suprafaţă de 392 m2 (Fig.III). Cele patru ziduri de incintă
includ trei elemente constructive distincte ca funcţionalitate. Este vorba de un
grup de 8 încăperi ce alcătuiesc corpul principal de locuit, o curte interioară şi
2
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o anexă cu ziduri din piatră compusă din trei încăperi. Încăperea 1 din corpul
principal are dimensiunile interioare de 6,40/6,80 m, cu o suprafaţă locuibilă
de 43,52 m2, prevăzută cu instalaţie de hypocaustum, din care s-au păstrat doar
cărămizile de la baza stâlpilor. Încăperea 2, cu o suprafaţă interioară de 12,80
m, are dimensiunile de 6,40/2 m. Trecerea dintre încăperea 1 spre încăperea
2 se făcea printr-o deschidere de un metru practicată în zidul ce desparte cele
două încăperi. Încăperea 3, cu dimensiunile 6,40/3,40 m, dispune de o suprafaţă
de 21,76 m2. Trecerea din încăperea 2 în încăperea 3 se făcea, de asemenea,
printr-o străpungere lată de un metru a zidului. Podeaua încăperilor 2 şi 3,
din pietriş bine bătătorit, era acoperită de un mortar bine întins. Majoritatea
fragmentelor ceramice au fost descoperite pe podeaua acestor încăperi.
Distribuţia celor opt încăperi din corpul principal cu laturile de 14/14
m este realizată de zidul median ce împarte acest corp în două jumătăţi egale.
Într-o parte situându-se încăperile 1-3 şi de cealaltă parte încăperile 4-8.
Încăperea 4, cu dimensiunile de 2/1,20 m şi de 2,40 m2, cu încăperea 7 cu
dimensiunile de 2,20/1,20 m şi de 2,64 m2 sunt cele mai mici încăperi ale
acestei construcţii romane. Cele două încăperi, cu podeaua din cocciopesto
şi o plintă rotunjită de-a lungul pereţilor, funcţionau ca băi ale locuinţei. Un
coridor lung de 3,80 m prevăzut cu canal de scurgere, coteşte în unghi drept
din încăperea 4 şi dă în curtea interioară. Încăperea 8, cu dimensiunile de
6/5 m şi o suprafaţă de 30 m2, avea podeaua din piatră măruntă bine tasată
în amestec cu mortar întins. Încăperile 5 şi 6 sunt despărţite de un zid ce se
mai păstrează doar pe o porţiune de 4 m pe partea interioară a încăperii 5 şi
respectiv 3 m, pe partea interioară a încăperii 6. Încăperea 5 are dimensiunile
de 6/2 m şi o suprafaţă de 12 m2.
Curtea are o suprafaţă de 104 m2, având dimensiunile de 13/8 m închisă
fiind între zidurile de incintă ale construcţiei. La nivelul de călcare antic al
curţii au fost descoperite fragmente, dar şi cărămizi întregi cu dimensiunile
de 50/50/6 cm, ce sugereză că măcar o porţiune din această curte interioară a
fost pavată. Construcţia a fost acoperită cu ţigle. Din numeroasele fragmente
descoperite, doar două aveau aplicată, în cartuş dreptunghiular de 11/4 cm,
ştampila LEG VII CL, cu litere înalte de 3 cm.
În capătul curţii dinspre est, făcând pe laturile înguste corp comun cu
zidul de incintă, a fost surprinsă în suprafaţa cercetată o anexă compusă din
trei încăperi cu ziduri şi pereţi despărţitori din piatră. Zidurile din piatră de
carieră, late de 70 cm, ridicate în tehnica opus incertum, s-au păstrat pe o
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înălţime de 30-40 cm. Cele trei încăperi au dimensiuni apropiate: încăperea 1
este de 4,40/4,40 m, cu o suprafaţă de 19,36 m2, încăperea 2 de 4,40/3,60 m cu
o suprafaţă de 15,84 m2 şi încăperea 3 are 5,60/3,40 m cu o suprafaţă de 19,04
m2. În interiorul acestor încăperi, pe lângă zgură, au fost descoperite fragmente
ceramice aparţinând unor creuzete, ai căror pereţi interiori prezentau resturi
de depuneri de metal topit. Anexa cu cele trei încăperi a funcţionat probabil ca
ateliere metalurgice de retopire şi prelucrare a metalelor. Nu departe de această
construcţie, la cca. 50 m nord-vest, pe malul drept al ogaşului, la suprafaţa
solului, se găseşte o movilă înierbată conţinând zgură şi minereu de fier, ce
sugerează prezenţa unor cuptoare de redus minereul (Fig. IV).
Cu excepţia a două opaiţe întregi descoperite în încăperea 2, materialul
arheologic rezultat în urma cercetărilor arheologice constă din fragmente
ceramice aparţinând diferitelor categorii de veselă romană de uz comun.
Excepţie fac trei fragmente de creuzet care, pe fundul recipientului sau pe
pereţii interiori, păstrau urme de metal topit.
Prezenţa fragmentelor de ţiglă cu ştampila legiunii a VII–a Claudia
sugerează că această legiune a putut participa la înfiinţarea aşezări de mineri
romani şi la asigurarea pazei exploatărilor miniere din Munţii Locvei din
imediata apropiere a localităţii de azi Moldova Nouă pe tot parcursul stăpânirii
romane. Unităţi ale legiunii VII Claudia Pia Fidelis, le găsim cantonate alături
de cele ale legiunii a IIII Flavia Felix în castrul de la Pojejena3 situat pe malul
Dunării, la 10 km de Moldova Nouă şi la cca 20 km de exploatările miniere
romane.
În imediata apropiere a aşezării miniere romane de la Ogaşul Băieşului,
pe panta muntelui de sub Cleanţul Baronului, am cartat mai multe puţuri de
mină din care cel puţin două sunt de epocă romană având pereţii ciopliţi cu
dalta şi ciocanul, puţuri de aeraj ce în subteran corespund cu o întreagă reţea
de galerii romane. Pentru istoria mineritului roman din Munţii Banatului
redăm în traducere ceea ce geologul Geza von Bene a văzut acum 112 ani în
subteranul de la Moldova Nouă 4: “La Moldova Nouă am aflat că sub vârful
de deal denumit „Baronfes” situat în partea împădurită „Kinepişte” s-ar găsi
o mină, care s-a atribuit romanilor, constând dintr-o galerie şi un puţ vertical
legat cu galeria în direcţie transversală. Puţul ar fi greu de vizitat, parţial numai
N. Gudea, Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier. Câteva note
critice şi statistice, în Banatica, 16/I, Reşiţa, 2003, p. 175.
4
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3
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cu ajutorul funiei. Am vizitat această mină în toamna anului 1896. La nord
de „Baronfes”, la cca. 500 m deasupra nivelului mării, se întâlnesc grupuri
întregi de ridicături, halde şi jgheaburi vechi acoperite de copaci. Numai
câţiva lucrători români cunosc locul unde trebuie părăsită cărăruia pentru
călărit pentru a se ajunge după câţiva paşi pe o parte în sus, în faţa unei tăieturi
drepte în calcar cristalin executate cu ciocan şi daltă, la capătul căreia se poate
observa o gaură de galerie, acoperită pe jumătate. Tăietura are o lungime de
11 m, o lăţime de cca. 2 m este perfect dreaptă, iar taluzurile sunt lucrate
foarte îngrijit şi uniform. Când am intrat în galerie, am avut plăcuta surpriză
că aceasta s-a dovedit mai spaţioasă decât însăşi gura galeriei. Pereţii sunt
perfect verticali şi, făcând abstracţie de urmele lăsate de loviturile cu dalta,
ei sunt neteziţi. La fel de îngrijit lucrat este şi tavanul, pe când vatra prezintă
neregularităţi, având o pantă pronunţată în sus. Creasta galeriei de urcuş are
o direcţie de 2108 ‚0′′, o lungime de 19 m, o lăţime de 2 m şi o înălţime de
1,15–1,85 m. Roca constă numai din calcar cristalin. La 11 m a acestei galerii
se deschide spre stânga o derivaţie de 6,5 m, săpată de asemenea în calcar, care
are exact dimensiunile galeriei de acces şi care are o galerie secundară de 2
m lungime. La frontul de lucru, prelucrat vertical, al acestei galerii secundare
se observă, în mijlocul calcarului cristalin, o crăpătură de un deget grosime,
umplută cu lut. În această galerie săpată exclusiv cu ciocan şi daltă se găsesc
în pereţi, la o înălţime de 1,0-1,2 m deasupra vetrei, mici nişe săpate cu dalta,
ale căror vatră este înclinată spre observator. Dr. Gabriel Téglás, cunoscutul
cercetător al urmelor romane de minerit, a apreciat că aceste nişe au servit ca
suport pentru lămpi de mină făcute din lut, explicaţie pe care şi noi o acceptăm
fără rezerve. La capătul galeriei de acces se ajunge într-un spaţiu lărgit, un fel
de excavaţie în tavan, în care spre sud-vest ne atrage atenţia un abis. Tavanul
se înalţă la 3-4 m deasupra noastră. Această excavaţie ne arată deja prin forma
sa neregulată că ne găsim într-un filon. De aici un coborâş cu dimensiuni
neregulate conduce în adâncime. Vatra prezintă la început o pantă de 40-550
spre sud-vest, este foarte alunecoasă, iar în special la începutul coborâşului,
tavanul se prezintă aşa de ridicat, încât cu mâna nu poate fi atins, pereţii sunt
de asemeni foarte distanţaţi. Într-una din adânciturile coborâşului a fost fixată
o proptă din lemn gros de fag, peste care s-a înfăşurat o funie de pompieri
de 22 m lungime, pe care a coborât un muncitor. La cca. 5 m a ajuns la o
platformă, în perete se vedea acolo urme de magnetită şi minereu grosier de
mangan. Orientarea cu busola în acel loc a fost imposibilă datorită prezenţei
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magnetitei. De pe platformă am observat: hematită, magnetită, calcopirită
şi cuarţ în concreţiune ca umplutura unui filon granotos şi cuarţos. Acesta
este deschis printr-o scobitură de cca. 3 m, pe lângă care s-a practicat în plin
calcar cu ciocan şi daltă, o adâncitură transversală în acoperiş de cca. 2 m.
S-a continuat drumul în adâncime, păşind un coborâş care s-a aplatizat între
timp la 35-300, peste un grohotiş grosier. Şi această înaintare de jos urmăreşte
direcţia unui filon spre nord-vest şi are cca. 22 m lungime. Un abataj orizontal,
păstrând ca nivel vatra galeriei, practicat în această înaintare, arată că aceasta
nu s-a lucrat pe acelaşi filon ca şi coborâşul prin care s-a ajuns jos, deoarece
în înaintări unde în unele locuri se văd şi lucrări în tavan, filonul este aproape
vertical, sub care însă cade cu 30-350 spre nord-est, având deci sens contrar
cu primul filon. Aceste două filoane par să se unească în punctele de atac.
Coperişul şi culcuşul constă aici dintr-o rocă foarte cuarţoasă dură, probabil
dacit, fiind, abstracţie făcând unele adâncituri mari sub formă de covată, atât
de neted, încât n-a fost posibil a se recolta probe. Un aspect similar au pereţii
marelui coborâş al abatajului cât şi ale lucrărilor din tavan; toate aceste lucrări
dau impresia că au fost executate prin metoda focului. Trecerea peste abatajul
orizontal se făcea cu mari dificultăţi. În imediata apropiere a abatajului, vatra
de sub picioarele mele a dat un sunet gol (cavernos), lovind cu ciocanul am
pătruns printr-un strat de limonită de 0,1 m grosime, care aparţinând filonului,
a fost subminat în timpul lucrărilor de abataj, rămânând ataşat sub formă de
volbură. În abatajul vatră nu s-a putut pătrunde mai mult de 3-4 m; mai departe
acesta a fost umplut de gangă cuarţoasă, granat şi hematită, minereu de cupru
şi calcar cristalin. Filonul pare să fi fost aici bun, deoarece se observă lucrări
în tavan. În înaintarea ce duce spre nord-vest, puţini paşi de la încrucişare, se
observă găuri perforate. Această parte, împreună cu alte 3 locuri de urmă din
apropiere este deci de origine modernă. În cele 3 locuri de muncă (fronturi de
lucru) se observă pe filonul sfărâmat magnetită, pirită şi hematită, împreună
cu o gangă cuoarţoasă. Este încă de remarcat că apa care se vede pe alocuri
nu se adună niciunde, de unde se poate deduce că atât ultimul abataj-vatră
cât şi coborâşul lung, din care din loc în loc conduc lucrări miniere spre
adâncime (spre sud), trebuie să fie în legătură cu lucrările miniere aşezate mai
jos (deoarece timpul a fost limitat, G.v. Bene s-a reîntors din nou la galeria de
acces, unde la suprafaţă a vizitat un puţ vertical, aşezat la nord-vest de gura
galeriei şi mai sus de aceasta cu cca. 20 m – n.n.). Având în vedere că acest
puţ este înconjurat de o haldă cu pante abrupte şi deoarece copacii necesari
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pentru ancorarea funiei se aflau la mare îndepărtare, puţul a putut fi observat
numai de la depărtare, cauză pentru care nu s-au putut stabili dimensiunile
exacte. Acesta, executat foarte probabil în dacit cu ciocan şi daltă este perfect
vertical, având o secţiune aproape pătrată cu cca. 2. m lungime şi 1,6-1,8 m
lăţime. Colţurile puţului apar perfect dreptunghiulare, pereţii puţului sunt
prelucraţi foarte exact; este o adevărată mostră a lucrului cu ciocan şi daltă.
Înainte cu mulţi ani s-au găsit în galeria de sus lămpi de mină din lut, din
care una se păstrează în muzeul naţional regal ungar din Budapesta şi care a
fost identificată ca fiind de origine romană, mai departe spre sud, în regiunea
Ogaşul Grec (Griechental) au existat mine din care s-au exploatat minereuri
argentifere cuprinse în filoane cvartase”.
În Explication über des Besediner-Moldavae Gebürg, nach dem der Alte
merckwürdge Verhau durch Schächt, Stolleen und Pincken este menţionată,
de asemenea, „o galerie antică de peste 40 de stânjeni şi o reţea subterană
de exploatări antice, la care se adaugă circa 100 de puţuri la suprafaţă”5. În
fascicolul trei din albumul cartografic de hărţi miniere din a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea intitulat Grund und Profill Risse, über die in dem
kayl. Königl.Bannatischen Moldaver Kupfer Berg-Werk mit Austritt des
771-igsten Jahres in Belegung stehenden Gruben Gebäude (aufgenommen
und zusammengetragen in November und December 1771, durch Josph
Widner k.k. Huttmann)6 este menţionată existenţa unor exploatări miniere de
epocă romană. Astfel, din minele Hilarius şi Gabriely situate în Valea Grecilor
se recupera „o mare cantitate de rezerve bogate, rămase din antichitate”. În
mina Barthollomeey din munţi s-a străpuns o galerie de coastă cu aspect foarte
arhaic bogată în minereu argentifer-plumbifer. La fel, din minele Petri et Pauli
din perimetrul minier Andrea, ca şi din exploatările Erzherzogin Maria şi
Pelagia din zona minieră Florimunda, au fost executate străpungeri pentru
a ajunge în galeriile antice care păstrau „rezerve minerale neextrase”. De
asemenea, se specifică faptul că exploatarea denumită Maria von Guthen Rath
a „funcţionat în jurul unui puţ la zi de dimensiuni mai mari (20 stânjeni) săpată
parţial pe urmele unor lucrări mai vechi romane”.
În anul 1989 a fost prospectată o galerie romană situată pe panta dealului
Floricica din valea Apele Albe, descoperită de minierul Ciutari Nicolae din
V. Wollmann, op.cit., p. 151, nota 118.
Idem, Mineritul din Banat la mijlocul veacului al XVIII-lea oglindit într-un album
cartografic, în Banatica, 5, 1979. p. 307-310.
5
6
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Moldova Nouă nr. 82. Dinspre exterior, accesul s-a realizat printr-o deschidere
foarte mică ce a rămas din intrarea surpată a unei galerii de coastă. Ulterior,
am constatat că în zona intrării surpate a galeriei, acoperită de vegetaţie, exista
împrăştiată o haldă de minereu. După o coborâre printre surpări de aproximativ
3-4 m., în pantă de 35-400, se ajunge în galeria romană propriu-zisă. Lungimea
galeriei, atât cât a putut fi explorată, este de 22 m. Galeria înaltă de 1,70 m
are pereţii drepţi înalţi, ce se boltesc uşor spre vârf, unde distanţa dintre ei
este 80 cm (Fig. V). La bază, galeria are o lăţime de 1,20-1,30 cm cu o pantă
pronunţată în jos. Galeria săpată cu ciocanul şi dalta a urmărit filonul de
minereu complex existent în subteran. Această tehnică de urmărire a filonului
este dovedită de faptul că după opt metri galeria coteşte brusc spre stânga,
de unde, după alţi doi metri, se intră brusc într-un spaţiu golit de minereu cu
dimensiunile de cca. 10/3 m cu panta ascendentă spre tavan, care se află la
aproximativ 4 m de podea. În peretele din stânga a acestui abataj au fost săpate
cu dalta un număr de trei nişe servind ca suport pentru opaiţe. Prima nişă, cu
dimensiunile de 3 cm la bază, 14 cm de înaltă şi 8 cm de adâncă, se află la
1,70 m de la nivelul vetrei; a doua la 1,40 m cu dimensiunile de 24/18/10 cm.
se află la înălţimea de 1,40 m.; a treia, cu dimensiunile de 15/14/8 cm, la 1,20
m de la baza exploatării. În peretele din dreapta se află doar două nişe. Una
cu dimensiunile de 16/25/10 cm săpată la 1,30 m înălţime, iar a doua la 1,40
m. cu dimensiunile de 13/12/10 cm. Din această exploatare subterană din care
s-a scos minereul, galeria continuă pe o lungime de 12 m după care nu s-a
mai putut înainta, deoarece se înfunda cu minereul care nu a mai fost scos la
suprafaţă. La doi metri de spaţiul excavat, în pereţii acestei galerii principale
au fost săpate alte două galerii.
Cea practicată în peretele din stânga are o lungime de 2 m, iar cea din
dreapta 4 m. Din galeriile descrise de Geza von Bene, cât şi din cea descoperită
de noi rezultă că din subteranul de la Moldova Nouă romanii extrăgeau minereu
de fier, cupru, argint şi plumb7.
7
Minereurile utile de origine metaliferă din zonele de mineralizare: Ogaşul Grecilor,
Valea Mare, Valea Batrână, Ogaşul Băieşului, Suvarov, Florimunda, Apele Albe, Vărad, aparţin
câmpului minier Moldova Nouă. Mineralele prezente în zăcămintele de la Moldova Nouă
sunt: magnetitul, oligistul, pirita, pirotina, blenda, calcopirita, bornitul, tetraedritul, galena,
galenobismutina, wittichenitul, aikinitul, molibdenitul, marcasita, realgarul şi auripigmentul,
calcozina, bornitul, covelina, limonitul, malachitul, azuritul, melanteritul, crizocolul cf. P.
Danilă, M. Dănilă, op.cit., p. 117.
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Moldova Veche.
Înainte de a intra în Moldova Nouă, cum vii dinspre satul Moldova Veche,
se desprinde un drum betonat ce duce spre vechea staţie de flotaţie a fostei
Intreprinderi Miniere Moldova Nouă. La circa 300 m de această intersecţie,
în dreapta drumului, se află locul numit Sălişte. În această zonă, în anul 1977
au fost intreprinse săpături arheologice de verificare care au localizat prezenţa
unei necropole romane. Din această necropolă au fost cercetate doar două
morminte şi o fântână-puţ. Surprinse la adâncimea de -0,50 m, mormintele
sunt de inhumaţie, cu defuncţii depuşi în cistă de cărămidă.
Mormântul (M.1.) a fost construit din şapte rânduri de cărămizi prinse
cu mortar, cu dimensiunile de 28/39/6 cm. Orientat aproximativ est-vest,
mormântul avea dimensiunile exterioare de 2,45/1,20/0,56 m, cu o adâncime
interioară de 0,45 m (Fig. VI/2, Fig. VII/1-M1.). Fundul mormântului era
acoperit de un strat de mortar bine întins, uşor ridicat spre zona unde trebuia
să fie craniul. Mormântul a fost profanat din vechime, dovadă fiind cele două
cărămizi provenite din capacul mormântului aflate în interiorul acestuia pe care
se aflau un cubitus şi un radius. Din inventarul ce a aparţinut mormântului s-a
putut recupera doar ulciorul, găsit fragmentar, în poziţie secundară, la suprafaţă
mormântului. Ulciorul este din pastă semifină, roşie cărămizie, corp globular,
fund inelar detaşat dimensiuni: H:190 mm; Dgură: 47 mm; Dfund: 62 mm; Dmaxim:
220 mm; G: 700 g.8. Mormântul M.2, cu dimensiunile de 1,90/1/0,25m., din
care au rămas nederanjate doar trei rânduri de cărămizi, se afla la 1,20 m
de M.1. Cutia a fost construită din cărămizi cu dimensiunile de 40/28/5 cm,
folosindu-se ca liant lutul. Cărămizile ce alcătuiau capacul şi probabil o parte
din pereţii cutiei au fost dizlocate în formă de evantai în momentul jefuirii
mormântului. Din schelet, ca urmare a profanării violente la care a fost supus,
s-au mai păstrat doar porţiuni din femurul celor două membre inferioare, părţi
de humerus, radius şi cubitus (Fig. VI/3;Fig. VII/1-M2). Cele două morminte
cercetate îşi găsesc analogii în necropola romană de la Iaz-Dîmb9, judeţul
Caraş-Severin, datate ca şi cele din punctul Sălişte-Moldova Veche în secolele
II-III p Chr.
În apropierea celor două morminte a fost descoperită şi cercetată o
fântână-puţ romană (Fig. VII/2). Gura fântânii-puţ a apărut la acelaşi nivel
O. Bozu, Catalogul pieselor romane şi daco-romane din colecţia Muzeului Banatului
Montan, Reşiţa, 2007, p. 32, p. 176/55.
9
R. Petrovszky, în Banatica, 5, p. 208-211, Pl. V, p. 210, Fig. 3, 4, p. 211 Fig. 5.
8
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cu mormintele-cistă. La exterior, pe o lăţime de 20-30 cm şi pe o adâncime
de 70 cm se mai păstrau porţiuni din ghizdeiul fântânii zidit din fragmente
de cărămidă şi ţigle romane prinse cu mortar. Adâncă de 2,80 m la exterior,
fântâna-puţ avea diametrul de 1,20 m, se îngusta până la 1 m în porţiunea
zidită, ca apoi să se lărgească până la maximum 1,30 m, ca la fundul ei să
aibă doar 65 cm. Materialul arheologic rezultat din golirea fântânii a constat
doar din fragmente de ţigle şi cărămizi. Descoperită în imediata apropiere a
celor două morminte-cistă, fântâna-puţ servea practicilor de tip refrigerium,
legate de cultul morţilor din această necropolă romană. Termenul refrigerium,
cu înţelesul de răcorire, uşurare, desemnează in istoria religiilor acele practici
rituale prin care cei în viaţă au grijă ca morţii să nu sufere de sete în viaţa
veşnică de după moarte. Setea fiind socotită ca cel mai dureros supliciu pe
care omul viu poate să-l îndure. Cultul morţilor la romani era bogat în libaţii
de răcorire şi uşurare, cum de altfel şi astăzi, apa, face parte din practicile
rituale legate de cultul morţilor la români10.
În anul 1953, în imediata apropiere a necropolei romane din punctul
Sălişte, a fost descoperită o stelă funerară ce consemna moartea lui Publius
Aelius Aelianus în vârstă de trei ani şi o lună. Din textul inscripţiei rezultă că
Piperas, tatăl copilului, era scalv ce deţinea funcţia de vik(arius), căsătorit
cu Aelia Epictesis de condiţie liberă, stăpânul său fiind dispensator-ul
(casier-contabil) Timostratus11 (Fig. VII/3). După D. Tudor, activitatea celor
două personaje era legată de administraţia minelor romane de la Moldova
Nouă12. Nu departe de necropola romană din „Sălişte”-Moldova Veche se
află locurile cunoscute sub denumirea de „Flotaţii” şi „Valea Văradului”. În
punctul „Flotaţii”, în anul 1969 împreună cu un tezaur monetar din secolul
IV, s-a descoperit şi un ciocan folosit în mineritul roman, cu vârful ascuţit
în lungime de 15 cm şi cu o lăţime maximă de 5 cm13. Pe dealul Curcubăta
din valea Tisa Potoc, din apropierea exploatărilor şi aşezărilor miniere din
Valea Văradului, Apele Albe şi Ogaşul Grecilor, în anul 1997 a fost descoperit
un nou tezaur monetar de secol IV14. Este cel de-al şaptelea tezaur monetar
de secol IV descoperit în zona Moldova Nouă-Moldova Veche. Îngroparea
R.Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1985, p. 480-481.
IDR, 1, p. 53, 26.
12
D. Tudor, op.cit., p. 66.
13
V. Wollman, Minieritul metalifer...., p. 109, Pl. LXXII/2.
14
D. Bălănescu, în Banatica, 15/1, 2000, p.252-253.
10
11
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acestui ultim tezaur monetar din imediata apropiere a exploatărilor miniere
de epocă romană de la Moldova Nouă, ciocanul de minier descoperit, alături
de tezaurul monetar de secol IV descoperit în anul 1969, aşezarea minieră
de epocă romană, semnalată în punctul Valea Văradului, sunt desigur
insuficiente dovezi în a susţine că zăcămintele miniere de la Moldova Nouă
au fost exploatate şi valorificate economic şi după părăsirea Daciei de către
administraţia romană.
Încă din anul 1968 Dumitru Tudor, referindu-se „la malul bănăţean al
Dunării de la Panciova la Orşova” în contextul „apartenenţei administrative
a Banatului de sud la Dacia sau la Moesia Superior”15, ţinea să sublinieze:
„dintre toate regiunile Banatului roman, cea mai săracă în urme arheologice
rămâne zona văii Dunării de la Moldova Veche la Orşova. Malul a fost prea
îngust ca să ofere posibilitatea înfiripării unor sate. Urmele semnalate ţin de
prezenţa unor puncte militare organizate acolo de către guvernatorul Moesiei
Superioare pentru a sprijini navigaţia şi a apăra locurile de extracţie a cuprului
şi plumbului. Este firesc ca acest mal să fi fost administrat şi apărat de către
provincia de peste Dunăre, din secolul al II-lea pînă în secolul al V-lea e.n”16.
Referitor la cine controla malul bănăţean al Dunării din punct de vedere militar şi
administrativ, Nicolae Gudea ţine şi el să sublinieze cum că „odată cu cucerirea
Daciei malul stâng al fluviului în regiunea Porţilor de Fier şi întreaga graniţă
dintre Moesia Superior şi Dacia (şi apoi cele trei Dacii) a rămas controlată
de aceleaşi unităţi militare ale Moesiei Superior”17. Descoperirile arheologice
de epocă romană prezentate, alături de cele cunoscute deja din literatura de
specialitate de pe malul bănăţean, oferă acea imagine de stabilitate militară,
politică şi economică, în care fortificaţiile, aşezările romane şi daco-romane,
exploatările miniere din zona Moldova Nouă îşi legitimează continuitatea de
locuire neîntreruptă odată cu cucerirea romană şi până la mijlocul secolului al
IV-lea p. Chr., dacă nu până târziu în secolul V p. Chr. (Fig.VIII).

D.Tudor, op.cit., p.64.
Ibidem, p.66-67.
17
N. Gudea, Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier .Câteva note
critice şi statistice, în Banatica, 16/I, 2003, p.175.
15
16
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ARCHÄOLOGISCHE FUNDE AUS DER RÖMERZEIT VOM
GEBIET DER DONAUENGEN
Zusammenfassung
Die im Sommer des Jahres 1976 im Ort Căuniţa de Sus des Dorfes
Gornea, Gemeinde Sicheviţa, Kreis Caraş-Severin von Gheorghe Lazarovici
durchgeführten Ausgrabungen identifizierten zwei Ziegelbrennöfen. Beide
Öfen lagen in der unmittelbaren Nähe der hiesigen villa rustica und wurden
summarisch von Nicolae Gudea in der Monographie Gornea. Aşezări din
epoca romană şi romană târzie, Reşiţa 1977 beschrieben. Nur ein Ofen,
nämlich derjenige, der 26 m weit von der villa rustica lag, wurde 1978
vollständig freigelegt. Er hat einen rechteckigen Grundriss und wurde durch
die Grabung einer entsprechenden Grube bis in die unberührte gelbe Schicht
eingerichtet. Diese Grube schnitt den Abwehrgraben und die neolithischen
Schichten von Căuniţa de Sus. Die äußeren Maße des Ofens sind 5 x 3,85
m, d.h. er hatte eine Fläche von 19,25 m2 und die erhaltene Höhe von 2,70
m. Die 25 cm dicken Erdwände waren lange Zeit dem Feuer ausgesetzt und
deshalb verglast. Die Brennkammer war 4,40 m lang, 3,50 m breit und die
Wände waren 2 m hoch. Ihr Boden wurde auf der ganzen Fläche mehrmals
mit zwei bis drei, 3-4 cm dicken, kompakten und geglätteten Lehmschichten
erneuert. Die Rostfeuerstelle wurde aus Dach- und Mauerziegeln gebaut; auf
diese vebreitete man eine Lehmschicht, die wegen der Hitze kompakt und
glatt wurde und eine rotbraune Farbe bekam. Der Rost wies 52 Öffnungen
mit einem Durchmesser von 4-6 cm; 43 von ihnen waren je drei in zwei
parallelen Reihen geordnet. Der Abstand zwischen den Öffnungen ist von
60 cm und diejenige zwischen Reihen von 20 cm. Nach der Entfernung der
Ziegelstein von der zusammengefallenen Ofengewölbe sah man ein Loch mit
einem Durchmesser von 80-90 cm. Dieses Loch entstand nachdem der Ofen
nicht mehr in Funktion war. Die restliche Feuerkammer mit den sekundären
Kanälen und der mittleren Stützwand des Rostes konnte man wegen des
erhöhtenGrundwassers nicht eingehend untersuchen.
Das aus ungebrannten Ziegelsteinen gebaute Gewölbe (Durchschnittsmaße
der Ziegelsteine 40 x 20 x 12 cm) ist ins Ofeninnere eingestürtzt. Im Ofen
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fand man noch 115 Ziegelsteine, die für das Brennen vorbereitet waren. Wir
schätzen, dass man in einer einzigen Reihe man 275 Ziegelsteine brennen
konnte, was auf eine Charge zwischen 825 und 1375 Ziegelstein schließen
lässt. In der Brennkammer fand man auch ein bronzenes Plättchen mit
gerundeten Ecken (8,70 x 2 cm und 2 mm dick) (Abb. I/2). Das Plättchen weist
8 Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm auf. Zwischen dem ersten und
dem zweiten Loch wurde das Wort BITE eingeritzt. Wir glauben, dass es sich
um das lateinische Verb bito, bitere handelt (= gehen, weggehen), welches die
Befehlsform bite hat. Die Tatsache, dass nach dem Wort sieben Löcher folgten
und, dass die Platte in der Feuerstelle eines Ofens gefunden wurde, führt uns
zur Idee, dass es sich hier um eine apotropaische Botschaft handelt, etwa „geh
weg (Dämon/böser Geist)”.
Die Ausbeutung der Kupfer- und anderer Erze in der Umgebung von
Moldova Nouă durch die Römer ist schon seit dem Ende des 18. Jh. bekannt.
Einige im Jahre 1985 durchgeführten Vorbereitungen für die Ausbeutung
der metallischen Erze von der Konfluenz der Bäche Ogaşului Băieşului
und Valea Bătrână, unter dem Berg Cleanţul Baronului, 6 km nördlich von
Moldova Nouă, führten zur zufälligen Entdeckung von fünf Gebäuden
einer römischen Bergwerksiedlung. Man konnte nur ein einziges Gebäude
archäologisch untersuchen. Das Gebäude war Ost-West orientiert und hatte
die Maße 14 x 28 m, was eine Fläche von 392 m2 ergibt. Das Gebäude
umfasste erstens acht Wohnräume, einen Innnenhof und ein Nebengebäude
aus Stein mit drei Räumen. Der Wohnraum 1 vom Hauptgebäude hatte die
Maße 6,40 x 6,80 m und war mit hypocaustum versehen. Die Wohnräume
4 und 7 hatten cocciopesto-Fußboden und dienten als Badeanlage. Das
Wasser floß durch einen Kanal ab, der unter einem 3,80 m langen Korridor
lag und in den Innenhof mündete. Das Nebengebäude beinhaltete Fragmente
von Schmelztiegeln, Schlacke und verschmolzene Metallreste, was auf eine
Metallwerkstatt schließen lässt. In einem Abstand von 50 m nordwestlich
vom Nebengebäude fand man eine Erhebung, die Schlacke und Eisenerz
enthielt, was das Vorhandensein von Öfen für die Reduktion der Eisenerze
suggeriert. Die Entdeckung von zwei Ziegeln mit dem Stempel der Legion VII
Claudia weist auf eine mögliche Teilnahme dieser Legion an der Gründung
der Bergweksiedlung und an der Überwachung der Metallminen von Ogaşul
Băieşului-Moldova Nouă. Ziegelstempel der Legion VII Claudia pia fidelis
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fand man übrigens zusammen mit denjenigen der Legion IV Flavia felix
im Kastell von Pojejena, 10 km weit von Moldova Nouă und ca. 20 km
von den römischen Bergwerken. In der Nähe dieser Bergwerksiedlung von
Ogaşul Băieşului, auf dem Abhang von Cleanţul Baronului wurden mehrere
Bergwerkschächte identifiziert, von welchen mindestens zwei römerzeitlich
sind. Im Jahr 1989 wurde einen römischen Stollen vom Abhang des Hügels
Floricica, im Tal Apele Albe, untersucht. Der Stollen ist 1,70 m hoch, hat
senkrechte Wände, die oben leicht gebogen sind. Der Stollen ist unten 1,201,30 m und oben 80 cm breit. Er wurde mit dem Meißel und dem Hammer
gemacht und verfolgte eine Metallader. Nach acht Meter biegt der Stollen
nach links um. Nach weiteren zwei Metern erreicht man einen ausgehohlten
Raum von 10 x 3 m und mit einer ca. 4 m hohen Decke. In der linken Wand
dieses Raumes wurden drei Nischen für Öllampen eingemeißelt
Moldova Veche
Am Ort Sălişte uternahm man im Jahr 1977 Probegrabungen, die eine
römische Nekropole identifizierten. Nur zwei Gräber und ein Brunnen wurden
hier ausführlich untersucht. Es handelt sich um 50 cm tiefe Körpergräber in
Zisetn aus Ziegelsteinen. Diese Gräber haben Entsprechungen in Iaz-Dîmb,
Kr. Caraş-Severin, die ebenfalls ins 2.-3. Jh. n. Chr datiert werden. Der
Brunnen war 2,80 m tief und hatte einen äußeren Durchmesser von 1,20 m
und einen inneren Durchmesser von 1 m im gemauerten Abschnitt. Auf dem
Boden beträgt der Durchmesser nur 65 cm. Der Brunnen diente für die Rituale
des refrigerium. In der unmittelbaren Nähe dieses Friedhofes entdeckte man
1953 die Grabstele des Publius Aelius Aelianus, der drei Jahre und ein Monat
gelebt hat. Der Vater des Kindes hieß Piperas und war Sklave im Amt eines
vikarius. Seine Frau hieß Aelia Epictesis und hatte einen freien Status. Der
Herr des Piperas war der dispensator (Buchhalter) Timostratus. D. Tudor
dachte, dass die zwei Männer für die Verwaltung der römischen Bergwerke
von Moldova Nouă arbeiteten. Unweit vom römischen Bergwerk von SălişteMoldova Veche befinden sich die Orte, die als Flotaţii und Valea Văradului
bekannt sind. In Flotaţii fand man neben einem Münzhort vom 4. Jh. auch
einen Bergwerkerhammer. In Valea Văradului lag ebenfalls eine große
römerzeitliche Bergwerksiedlung. D. Tudor glaubte, dass diese der Provinz
Obermoesien angehörten, wie das ganze linke Ufer der Banater Donau von
Pancevo bis Orşova. Diesbezüglich schrieb N. Gudea auch, dass das linke
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Donauufer im Gebiet der Eisernen Tore und die ganze Grenze zwischen
Dakien und Obermoesien von Truppen aus Obermoesien kontrolliert wurden.
Unter diesen Umständen können wir vermuten, dass die Bergwerke und die
Siedlungen von Moldova Nouă von dieser Stabilität profitieren konnten, um
bis zur Mitte des 4. Jh., wenn nicht sogar bis ins 5. Jh. weiter zu existieren.
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Fig. I. 1. Cuptorul de ars cărămizi, 2. Plăcuţa din bronz cu inscrpţia BITE.
Abb. I . 1. Brennofen für Ziegelsteine; 2. Bronzeplatte mit Inschrift BITE.
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Fig. II. 1. Structura geologică a zăcămintelor de la Moldova Nouă. 2. Exploatările miniere din zona
puţuri romane,
puţuri moderne,
Ogaşul Băieşului. 3. Plan de situaţie: 1-5 construcţii romane,
movile cu zgură.
Abb. II. 1. Geologische Struktur an Einlagerung von Moldova Nouă; 2. Bergbau von Ogaşul
Römische Brunnen,
moderne Brunnen,
Băieşului; 3. Lage Plan: 1-5 Römische Construction,
Hügel mit Schlacken.
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Fig. III. Planul construcţiei romane cu o posibilă reconstituire grafică.
Abb. III. Römische Bauplan mit eine mögliche grafische Rekonsctruktion.

Fig. IV. Buletinul de analiză chimică a probelor prelevate de la Ogaşul Băieşului.
Abb. IV. Chemische Analyse Bericht von Proben gesammelt von Ogaşul Băieşului.
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Fig. V. Moldova Nouă-Dl.Floricica. 1. Galeria-abataj din care a fost extras minereul. 2 Profile de
galerii romane (după V. Wollmann). 3. Intrarea din galeria principală în galeria-abataj.
4. Orificii pentru opaiţe.
Abb. V. Moldova Nouă – Hüg. Floricica. 1. Schlachtung gallery von welchen extrahiert wurden
Erzlagerstätten; 2. Römische gallery Aufzug (nach V. Wollmann); 3. Hauptgallery Eingang von
Schlachtung gallery; 4. Löcher für Lichtölgefäß.
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Fig. VI. Moldova Veche-Sălişte. 1-3. Mormintele cistă din necropola de secol II-III.
Abb. VI. Moldova Moldova Veche-„Sălişte“. 1-3. Zystitis II-III Jahrunderts Gräbern in der Nekropole.
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Fig. VII. Moldova Veche – Sălişte. 1. Planul celor două morminte cistă. 2. Planul şi profilul
fântânii-puţ din necropola romană. 3. Stelă funerară descoperită în apropierea necropolei
(după. IDR III/1, p. 53, 26).
Abb.VII. Moldova Veche-„Sălişte“ 1. Plan zwei Gräber Zystitis; 2 Plan und Profil Römische
Nekropole Brunnen; 3 Gräbstein gefunden in der Nähe Nekropolen (nach IDR III/1, p.53,26).
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Fig. VIII. Descoperiri arheologice de epocă romană şi principalele tezaure de secol IV
din zona Moldova Nouă.
Abb.VIII. Archäologischen Entdekungen von Römischen Zeit und die Wichtigsten Schätze IV
Jahrunderts von kreis Moldova Nouă.

