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Castrul şi aşezarea civilă romană se află aşezate pe malul stâng al râului
Bârzava, la poalele Munţilor Dognecei, în vatra actualului sat Berzovia denumit
în trecut Jidovin1.
Urmele romane de aici au fost semnalate în literatura de specialitate încă de
la sfârşitul secolului XVIII2. Începând cu secolul următor şi în prima jumătate
a secolului al XX‑lea, bibliografia arheologică referitoare la castrul roman al
legiunii a IIII‑a Flavia Felix oferă mai multe informaţii asupra descoperirilor de
la Berzovia3.
Săpăturile arheologice au fost iniţiate pe strada denumită aleatoriu Strada 1,
în zona valului de pământ, din partea de sud-vest a castrului. Pe această stradă
au fost trasate 11 secţiuni însumând 167 metri liniari, continuând pe celelalte
strazi (Pl. I). Lungimile secţiunilor variază între 7 şi 32 m, în funcţie de situaţia
terenului (podeţe, căi de acces în curţile locatarilor, ţevi de alimentare cu apă),
lăţimea acestora fiind de 1,5 m.

Strada 1
Secţiunea I (7 × 1,50 × 1,50 m), orientată NE–SV. A fost trasată în zona
valului de pământ din partea de sud-vest a castrului. Din punct de vedere stratigrafic, în această zonă se constată următoarea situaţie: stratul vegetal este de
circa 0,20–0,25 m grosime, după care apare un strat cu cărămizi şi mortar cu o
grosime de circa 0,20 – 0,25 m. Sterilul apare la adâncimea de 0,50– 0,60 m. Între
Muzeul Banatului Montan Reşiţa, b-dul Republicii, nr. 10, e‑mail: rancudacian@yahoo.com.
La investigaţiile arheologice a participat ocazional şi dr. Alexandru Flutur, muzeograf la
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M. 2 şi M. 3, dinspre partea de SV a secţiunii, la adâncimea de 0,40 m, apare o
groapă care se adânceşte până la 0,60 m în steril, pe fundul căreia se regăseau
urme rare de arsură. Valul de pământ al incintei în această zonă a fost aplatizat
cu totul cu ocazia lucrărilor moderne, nefiind surprins în săpătură.
Secţiunea II (19 × 1,50 × 1,20 m), orientată NE – SV. Stratigrafia în această
secţiune se prezintă astfel: stratul vegetal atinge grosimea de circa 0,20 m,
după care se regăseşte stratul cu urme arheologice antice, cu o grosime de
0,35 – 0,40 m. Sterilul apare la adâncimea de 0,60 – 0,65 m. În partea dinspre val
a secţiunii au fost surprinse urmele unei structuri de piatră, de formă rectangulară, la adâncimea de 0,60 m. La umplutura de lângă structura de piatră au
apărut câteva fragmente de terra sigillata. Între M. 0 şi M. 2,50, dinpre partea
de SV a secţiunii apare un strat cu fragmente de cărămidă, gros de 0,10 – 0,15 m,
care se întinde până la metrul 6,5. Acelaşi strat cu resturi de cărămidă îl regăsim
şi la adâncimea de circa 0,60 – 0,65 m, între M. 0 şi M. 2,50. Între M. 4,5 – M. 5,8
a apărut o groapă, care coboară până la adâncimea de 0,60 – 0,65 m în steril. În
umplutura acesteia se regăseşte piatră şi mortar, ceea ce sugerează un zid scos.
În restul secţiunii nu au fost surprinse urme de structuri de lemn sau piatră.
Secţiunea III (9 × 1,50 × 1,25 m) este orientată NE – SV. Din punct de vedere
stratigrafic, se constată următoarele straturi: stratul vegetal care are grosimea
de 0,20 – 0,25 m; apoi, un strat subţire de pietriş mărunt, cu o grosime de
0,5 – 0,6 cm, după care urmează stratul cu fragmente de cărămizi care coboară
până la 0,75 m. După această adâncime apare stratul de culoare gălbuie, steril.
Între M. 3,00 – M. 5,5 de partea sud-vestică a secţiunii a apărut o stradelă cu o
lăţime de 2,50 m, la adâncimea de 0,70 – 0,75 m. La circa 0,50 m de la capătul de
sud-vest apar slabe urme de arsură. În parte de nord-est, între M. 7,5 şi M. 9 au
apărut cîteva pietre mari.
Secţiunea IV (15 × 1,50 × 1,00 m), orientată NE – SV. Stratigrafia se prezintă
astfel: strat vegetal cu grosimea de 0,20 m; apoi, strat deranjat de lucrări recente,
fără urme arheologice la 0,20 – 0,50 m; între 0,50–1,00 m apar complexele. În
această secţiune apar primele urme ale unor clădiri de lemn. La 2,80 m de profilul
sud-vestic al secţiunii apare urma unei gropi de structură de lemn, cu lăţimea
de 1,20 m pe profil, care se termină la sud de profil la 0,90–0,95 m, numerotată
cu G. 14. Groapa2 apare la 7,95 m de profilul sud-vestic. Lăţimea acesteia pe
profil este de 0,90 m, iar distanţa de la profil până la punctul maxim al acesteia
este de 0,80 m. În groapă apar urme de arsură şi fragmente de cărămizi. De la
M. 3,5 dinspre sud-vest până la celălalt capăt al secţiunii, pe o lăţime variabilă
între 0,10 – 0,30 – 0,35 m se observă urme de arsură. Groapa 3 este situată la
mică distanţă de G. 2, la 0,20 m, fiind o groapă de stâlp. Lăţimea acesteia este
de circa 0,30–0,40 m. Probabil stâlpul avea un diametru de 0,22 / 0,25 m. Partea
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inferioară a gropii este la 1,15 m de la nivelul actual de călcare. Groapa 4 se află
la o distanţă de 12 m de profilul sud-vestic al secţiunii şi la 0,30 m de profilul
nordic, având un diametru de 0,55 m. Groapa 5 este situată la 13,50 m de partea
sud-vestică a secţiunii, având pe profil 0,30 m, iar distanţa de la profilul nordic
este de 0,20 m. G. 1 – G. 5 se află la mică distanţă de urma peretelui P. 1. P. 1 este
situat la sud de gropile G. 1 – G. 5.
Aceste tipuri de structuri se continuă şi în secţiunea V (la nord de P. 15 apar
gropi). P. 1 a fost identificat pe o distanţă de circa 23 m până în secţiunea V şi
se închide, probabil, la 5,35 m de partea de sud-vest, în secţiunea V. La metrul
13,10 pe profilul sudic apare urma unui şanţ (urmă de perete), numerotat P. 2
care are legătură cu structura P. 1.
Secţiunea V (32 × 1,50 × 1,00 m) este orientată NE–SV. Stratigrafia se prezintă
astfel: strat vegetal cu grosimea de 0,15–0,18 m; strat fără urme arheologice,
deranjat, 0,18–0,70 m; stratul în care se regăsesc complexele 0,70–1 m. G. 6 este
amplasată la 0,65 m de colţul vestic pe profilul nordic. Are 0,55 m lăţime pe profil
şi se închide la 0,60 m de profilul nordic. G. 7 este situată la 2,45 m de partea
de vest a secţiunii, pe profilul nordic, lăţimea acesteia pe profil fiind de 1,40 m,
iese din profil 0,20 m şi se închide la sud de profilul nordic. G. 8 este amplasată
la 8,20 m de partea de sud-vest a secţiunii. Se întinde pe circa1,70 m pe profilul
nordic, iar distanţa maximă de profilul nordic este de 0,60 m. În această groapă
apar urme de arsură, fragmente mici de cărămidă şi chirpici.
La 9,95 m de partea sud-vestică a secţiunii, pe profilul sudic, apare urma
unui perete, numerotat P.3 care iese din profil 0,35 m. Se vede în profil dar
nu l‑am surprins în suprafaţă. P. 1 se închide cu P. 2, care în mare parte este
presupus. P.4 reprezintă urma unui perete de lemn orientat pe direcţia N–S
şi face corp comun cu G. 9, posibil o perturbare de groapă modernă (rădăcini
de copac).
P. 5 reprezintă o urmă de şanţ cu lăţimea de 0,40 m, situat la o distanţă de
21,20 m de partea vestică a secţiunii. În umplutura acestuia se regăseşte piatră
de stâncă. P. 6 reprezintă urma unei bârne. Are lăţimea de 0,35 m fiind situat la
23,65 m de partea sud-vestică a secţiunii.
La vest de P. 6 avem un nivel de călcare cu ţigle şi cărămizi, care a fost
surprins pe ambele profile, nord şi sud, şi care se întinde de la P. 6 până la capătul
nord-estic al secţiunii. P. 7 reprezintă urma altei bârne, iar G. 10 o groapă de
stâlp. P. 7 este situată la 24,75 m de partea sud-vestică a secţiunii, având lăţimea
de circa 0,20 m. Pe partea vestică a secţiunii, având lăţimea de 0,25 m, se
observă pe profil urma altei bârne, numerotată P. 8, la 26,55 m pe această parte
a secţiunii. P. 9 reprezintă urma altui perete vizibil pe profilul sudic, probabil
continuă până în profilul nordic. Este situat la 28,20 m de profilul sud-vestic
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al secţiunii şi are o lăţime de 0,40 m. P. 10 reprezintă o urmă de perete care
apare pe profilul sudic, fiind situat la o distanţă de 29,70 m de capătul sud-vestic
al secţiunii. Atât între P. 8 şi P. 9 cât şi între P. 9 şi P. 10 avem aceeaşi distanţă,
1,15 m. În această secţiune a apărut şi o monedă, încă neidentificată.
Secţiunea VI (12 × 1,50 × 1 m) este orientată NE – SV. Stratigrafia se
prezintă astfel: strat vegetal- 0,10 m; strat fără urme arheologice, cuprins între
0,10 – 0,20 m; strat cu urme arheologice antice (complexe) 0,30–1,00 m. Cu
P. 11 am numerotat o posibilă rigolă, situată la distanţa de 6,10 m de partea
sud-vestică a secţiunii, cu o lăţime de 0,30 m. P. 12 reprezintă urma unui şanţ,
care este amplasat la 7,65 m de partea sud-vestică a secţiunii şi are o lăţime de
0,65 m. Adâncimea maximă a şanţului este de 1,12 m de la nivelul actual de
călcare. Pe profilul nordic apar sporadice urme de ţigle şi cărămizi cu pietricele
între ele, care încep de la M. 1,70 de partea sud-vestică a secţiunii şi continuă
pâna la M. 10,5. Aceste urme variază ca grosime, mărime si consistenţă; apar
şi pietricele între 0,10 – 0,15–0,60 m. Pe parte sudică stratul de ţigle şi cărămizi
este compact, mult mai consistent şi continuu şi îl regăsim între M. 0 şi M. 7 de
profilul sud-vestic. Şi în această secţiune apare o monedă.
Secţiunea VII (8 × 1,50 × 1,00 m) este orientată NE – SV. Stratigrafia este
următoarea: strat fără urme arheologice, deranjat de lucrări recente cuprins între
0,00 – 0,40- 0,50 m; nivel cuprins între 0,40/0,50 – 1,00 m, stratul în care apar
complexele arheologice. Cu G. 11 am numerotat o groapă care era, probabil, în
legătură cu structura de piatră numerotată Z. 1. Această structură este situată la
o distanţă de 2,50 m de partea sud-vestică a secţiunii, pe profilul sudic, lăţimea
maximă fiind de 1,10 m, iar distanţa de la profil, 1,55 m. Z. 1 este amplasată pe
profilul sudic, la 1,65 m de partea vestică a secţiunii. Are lăţimea de 0,85 m pe
profil şi iese din profil 0,28 m. Reprezintă, probabil, fundaţia de piatră a unui
pilastru (nu este zid pentru că nu are continuitate). Tot în această secţiune apare
o groapă reziduală, care începe de la metrul 3 dinspre sud-vest, cu foarte multe
fragmente ceramice şi resturi osteologice, care se continuă şi în secţiuneaVIII.
Secţiunea VIII (26 × 1,50 × 1 m) este orientată NE – SV. Stratigrafia se
prezintă astfel: stratul vegetal amestecat cu materiale de contrucţii recente (nisip,
pietriş), cuprins între 0,00–0,40 m; strat cu urme arheologice antice deranjat,
începe la adâncimea de circa 0,40 m fiind discontinuu. În această secţiune apare
un şanţ, probabil un şanţ de apărare numerotat R. 1. Acesta este situat la 4,80 m
de partea de sud-vest a secţiunii şi are o lăţime de 1,35 m pe profilul nordic.
Cu P. 13 am numerotat un şanţ situat la o distanţă de 8,20 m de profilul
sud-vestic al secţiunii care are o lăţime de 0,60 m, probabil urma unui zid
scos. P. 13 se află amplasat la 2 m de R.1. Groapa 12 apare pe profilul de nord
la 12,20 m de partea sud-vestică a secţiunii. Lăţimea pe profil este de 2,40 m
şi iese din profil 1,20 m. P. 14 reprezintă un şanţ situat la 17,30 m de capătul
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sud-vestic al secţiunii, cu lăţimea de 0,50 m, iar P. 15 este, probabil, o urmă de
bârnă, situată la 21 m de capătul sud-vestic al secţiunii, cu lăţimea de 0,35 m.
Distanţa între P. 13 şi P. 14 este de 8,45 m. Tot aici mai apare o altă groapă de
stâlp, numerotată G. 14, cu dimensiunile de 0,30 × 0,20 m. P. 16 împreună cu
G. 13 şi G. 14 reprezintă urmele aceleaşi clădiri.
G. 15 reprezintă o groapă ce iese din profilul estic şi nordic, situată la 0,90 m
de la limita de est şi 0,80 m spre sud. Adâncimea maximă a gropii este de 1,30 m
de la nivelul actual de călcare.
Secţiunea IX (12 × 1,50 × 1,00 m), este orientată NE – SV. Stratigrafia se
prezintă astfel: strat vegetal amestecat cu materiale de construcţii recente
0,00 – 0,40 m; nivel de locuire cu urme arheologice sporadice, 0,40 – 0,90 – 1 m;
după 0,90 – 1 m apare pământul de culoare gălbuie, steril. P. 17 reprezintă
probabil o urmă de bârnă situată la 7,40 m de capătul sud-vestic al secţiunii,
având lăţimea de 0,30 m. Groapa16 este surprinsă pe profilul sudic şi estic, fiind
amplasată la 9,90 m de capătul de sud-vest al secţiunii pe profilul sudic şi se
întinde 0,50 m pe acelaşi profil. Umplutura gropii se regăseşte şi în colţul de SV
al secţiunii X, probabil este aceeaşi groapă.
Secţiunea X (8 × 1,50 × 1,00 m) este orientată NE–SV. Stratigrafia este următoarea: strat vegetal cuprins între 0,00–0,25 m; strat deranjat de lucrările moderne,
cu urme arheologice, cărămizi şi arsură, cuprins între 0,25- 0,50–0,60 m. De
la adâncimea de 0,50–0,60 m apare stratul de culoare gălbuie, steril. În profilul sud-vestic apare groapa din S IX (G16). Cu P. 18 am numerotat o urmă de
bârnă situată la 3,55 m de partea sud-vestică a secţiunii, având lăţimea de 0,20 m.
Această urmă de bârnă este vizibilă pe ambele profile, nordic şi sudic.
Secţiunea XI (19 × 1,50 × 1,10 m) este orientată NE – SV. În această secţiune
nu putem oferi o stratigrafie din cauza faptului că ea a fost deranjată de lucrările
de contrucţie recente. Cu P. 19 am numerotat un alt şanţ situat la 7,65 m de
partea sud-vestică a secţiunii, care are o lăţime de 0,60 m. La răzuirea fundului
şanţului s‑a găsit o monedă, probabil de la Traian. Adâncimea maximă a
şanţului a fost de 1,40 m. Tot aici a fost descoperită o altă monedă aflată într‑o
stare avansată de degradare. P. 20 reprezintă o urmă de bârnă amplasată la 12 m
de partea sud-vestică a secţiunii cu o lăţimea de 0,30 m. G. 17 reprezintă o
groapă modernă de stâlp de curent electric, apare pe profilul sudic, fiind situată
la 1,35 m de partea sud-vestică a secţiunii. Are un diametru de 0,27 m.

Strada 2

Secţiunea XII (10 × 1,50 m), orientată NE – SV, a fost trasată pentru a urmări
sistemul de apărare al castrului. A fost identificat şanţul de apărare al castrului,
la 13 m spre sud-vest de acest şanţ a apărut partea inferioară a valului (indicată
prin infiltraţii de calcar în lutul galben). Valul avea, probabil, 4,50 m lăţime.
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Partea superioară a şanţului a fost afectată de amenajările moderne de la drum,
parte inferioară a acestuia nu a putut fi surprinsă din cauza surpării profilelor.
La SV de val, în interiorul castrului am surprins o amenajare de 4,50 m
lăţime care indică o construcţie.
La 5,70 m de şanţul castrului, spre NE, apare un şanţ de 0,60 m lăţime,
paralel cu şanţul defensiv al castrului, probabil urma unei construcţii de lemn.
În umplutura acestui şanţ apar fragmente de ţiglă. Această amenajare continuă
de lângă val încă 2,70 m, în continuarea celor 4,70 m, umplutura fiind puţin
diferită şi mai compactă. La marginea acestei amenajări, spre vest, la 0,50 m sub
nivelul de călcare roman şi sub stratul de lut steril de culoare gălbuie, argilos
apare un strat de culoare albăstruie, care se întinde 5 m spre SV.
La 13,70 m de la val, spre SV, apar urmele unui şanţ numerotat P. 1 al unei
clădiri care se observă pe ambele profile, cu lăţimea de 0,60 m. La circa 1,50 m
de P. 1 începe un strat mai închis la culoare cu pigment de cărămidă şi pietricele
cu lungimea de 3,20 m, lăţimea de 0,20–0,30 m.
La 23,30 m de P. 1 începe P. 2, care reprezintă urma unei structuri de lemn,
se observă vârful de implantare a stâlpului, având lăţimea de 0,60 m.
În faţa casei cu numărul 48 apar primele urme de ziduri de pe această
stradă. Z. 1 reprezintă şanţul de scoatere a unui zid de piatră şi are lăţimea de
0,75 m. Z. 2 reprezintă urma de scoatere a unui zid şi are lăţimea de 0,70 m. Z. 2
apare la vest de Z. 1, la o distanţă de 5,35 m.
La 5,35 m de Z. 2 avem Z. 3, care reprezintă şanţul de scoatere a altui zid
de piatră, cu lăţimea de 0,65 – 0,70 m. Adâncimea faţă de partea superioară a
podeţului din faţa casei cu nr.48 a lui Z. 1 este de 1,30 m; Z. 2 de 1,24 m; Z. 3 de
1,17 m; Z. 4 de 1,25 m. Z. 4 reprezintă urma de scoatere a altui zid de piatră şi
apare la 14,35 m spre vest de Z. 1. Z. 4 are o lăţime de 0,70 m.
La NE de Z. 4 apare o suprafaţă de cocciopesto, cu bucăţi mari de cărămidă,
la o adâncime de 1,20 m de la nivelul actual de călcare.
Secţiunea XIV (17 × 1,5 × 0,95 m) este orientată NE – SV. Din punct de vedere
stratigrafic, în această zonă se constată următoarea situaţie: 0,00 – 0,20 – 0,25 m
strat vegetal; 0,20 – 0,25–0,45 m strat deranjat, cu umplutură de la construcţia
caselor şi a drumului; 0,45 m – 0,95 m strat cu urme arheologice. Z. 5 apare în
această secţiune, la adâncimea de 0,60 m şi reprezintă groapa de scoatere a
zidului. Lăţimea lui este de 0,65 m. Z. 6 reprezintă tot o groapă de scoatere a
zidului. Apare la aceeaşi adâncime şi face corp comun cu Z. 5. Lăţimea lui de
0,60 m se poate observa în profilul sudic al secţiunii.
Z. 7 este situat la 1,45 m de colţul de SV al secţiunii, iese la 0,28 m de profilul
sudic, fiind lat de 0,80 m. Z. 8 este situat la 5,35 m de Z. 5 înspre est, lăţimea sa
pe profilul nordic fiind de 2,50 m. Z. 9 şi Z. 10 reprezintă urmele de scoatere a
două ziduri. Sunt situate la SV de Z. 7. Z. 9 se află la o distanţă de 1,55 m de Z. 7,
iar Z. 10, la 1,60 de Z. 7. Z. 9 şi Z. 10 au aceeaşi lăţime de 0,75 m.
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Z.11 apare la 2,80 m de Z. 10, spre S – V şi reprezintă şanţul de fundaţie al
zidului. Z. 11 face corp comun cu Z. 12, care este un zid orientat pe direcţia E – V
şi pe care nu l‑am surprins decât superficial pe latura de sud.
P. 3 reprezintă urma unui şanţ de clădire de lemn, cu lăţimea de 0,50 m,
care apare pe ambele profile, situat la distanţa de 2,40 m de Z. 11 (de colţul de
N – V al acestuia). P. 4 care apare pe ambele profile, N şi S şi are lăţimea de 1 m,
reprezintă urma altui şanţ de clădire de lemn. Între P. 3 şi P. 4 distanţa este de
42 m. La vest de P. 4 apare o suprafaţă amenajată (şanţ de scurgere a apei) la
11,60 m de P.4 denumită Şanţ1.
P. 5 reprezintă, probabil, un şanţ de perete şi are lăţimea de 0,50 m. Doar
pe profilul nordic, la 2 m vest de P. 5 apare o şănţuire (alveolare) cu lăţimea de
1,15 m cu pigment de chirpici – Şanţ 2.
P. 6 reprezintă un şanţ mai lat, probabil de drenaj, cu lăţimea de 2,40 m.
Apare la distanţa de 5,70 m de Şanţ 2.
Şanţ 3 reprezintă o şănţuire care apare la 5,25 m spre vest de Şanţ 2. Lăţimea
acestuia este de 2,60 m. Şanţ 4 apare la distanţa de 1,20 m de Şanţ 3 şi are o
lăţime de 1,30 m. Şanţ 5 apare la distanţa de 10,35 m de Şanţ 3 şi are o lăţime de
2 m. Şanţ 6 reprezintă, probabil, urmele unei construcţie de lemn. Este situat la
distanţa de 3,80 m de Şanţ 5 şi are 2,60 m lăţime.
Secţiunea XV (10 × 1,50 × 1,00 m) este orientată NE – SV. Stratigrafia se
prezintă astfel: stratul vegetal 0 – 0,20m; stratul cu urme arheologice răzleţe,
deranjat de lucrările recente 0,20 – 0,45 – 0,50 m; de la 0,50 – strat de culoare
gălbuie, steril. În această secţiune a fost surprinsă doar o groapă de stâlp, ce
apare în profilul sudic, cu lăţimea de 0,45 m. La circa 10 m spre est de această
secţiune a apărut o cărămidă cu un cartuş ştampilă.

Strada principală 1
Pe strada principală 1 cercetările au fost începute la intrarea în castru, dar
din cauza pământului instabil marginile şanţului s‑au surpat după adâncimea
de 1,20 – 1 – 30 m. Pe această stradă s‑a deschis o secţiune (S. XVI).
Secţiunea XVI (10 × 1,5 × 1,00 m) este orientată N–NE–S–SV. Stratigrafia se
prezintă astfel: 0 – 0,20 m strat vegetal; de la adâncimea de 0,20 m apare un prim
strat modern de umplutură (cărămidă şi ţiglă modernă); al doilea strat modern,
în această zonă a existat, probabil o groapă modernă, ale cărei extremităţi nu au
fost surprinse în săpătură, şi continuă de la adâncimea de 1 m.
Cercetările au continuat de la intersecţia străzii principale cu Strada 1, spre
partea de sud a castrului.
În dreptul casei cu numărul 92B, apare la adâncimea de circa 0,40 m, pe
profilul estic, un strat compact de cărămidă, strat care conţine şi fragmente
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ceramice. Grosimea stratului este de 0,15 m şi se întinde pe distanţa de circa
1 m. Probabil, am surprins urmele unei clădiri.
În restul străzii, până la valul de pământ din partea de sud a castrului,
straturile arheologice sunt deranjate de lucrările moderne (lucrările de la şosea,
construcţia caselor) şi apar doar răzleţ, pe distanţe foarte mici, neputând să
tragem concluzii.
Valul de pământ din partea de S a castrului a fost aplatizat, neputând fi
identificat în săpătură.

Strada Principală 2
Strada Principală 2 a fost denumită strada paralelă cu Primăria şi Şcoala
din localitate.
Pe această stradă a fost trasată secţiunea Secţiunea XIII.
Secţiunea XIII (10 × 2 × 2 m) este orientată NE – SV. În această secţiune,
săpată în faţa Bisericii catolice, nu a fost surprins niciun strat de cultură arheologică şi nu a rezultat din săpătură nici măcar un fragment ceramic. Explicaţia ar
fi aceea că în această zonă lucrările recente (construirea unei fântâni arteziene),
neexistente până în prezent, au deranjat posibilele urme arheologice.

Strada 3
Această stradă este strada perpendiculară pe Strada Principală 2, orientată
N–S. În această zonă a fost surprins un strat de cultură antic la adâncimea de
0,30 – 0,35 m, deranjat din loc în loc de aceleaşi lucrări moderne. Grosimea
stratului este de 0,10 – 0,15 m.
Cercetările arheologice de la Berzovia au constat şi în supravegherea
săpăturilor şanţurilor de către constructor şi pe celelalte străzi ale localităţii,
din afara castrului, unde a avut loc introducerea ţevilor de canalizare. Pe aceste
străzi nu au fost surprinse urme arheologice.

Concluzii
În urma săpăturilor arheologice de salvare efectuate în castru legiunii IIII
Flavia Felix de la Berzovia, cercetări efectuate pe 224 m liniari, se pot trage
următoarele concluzii:
Privitor la inventarul arheologic descoperit, el constă mai ales din ceramică,
marea majoritate a ei provenind de pe Strada 1, din zona barăcilor militare,
şi se poate împărţi în trei grupe mari, fapt evidenţiat şi de săpăturile din anii
1965 – 19686 şi 20047:
6
7

Protase 2010, 40 – 41.
Bozu, Rancu 2005, 165 – 171.
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Grupa I. Ceramica de calitate superioră, de culoare roşie cărămizie, bine
arsă şi în marea majoritate lipsită de ornamente, de diferite forme şi utilizări
(oale, castroane, cupe, opaiţe, platouri).
Grupa II. Ceramica fină, de culoare cenuşie, bine arsă, lipsită de ornamente
(castroane, farfurii).
Grupa III. Ceramica inferioară calitativ, pastă cu impurităţi, arsă neuniform,
de culoare cenuşiu‑negricioasă (oale, capace).
Alături de materialul ceramic, din săpătură au rezultat şi piese din fier şi
bronz, câteva fragmente de sticlă, trei monede, o cărămidă (ruptă în două) care
avea pe ea un cartuş (ştampilă) şi resturi osteologice8.
În ceea ce priveşte sistemul defensiv al castrului, pe Strada 2, în partea de est
a castrului fost identificat şanţul defensiv şi valul. Partea superioară a şanţului a
fost afectată de amenajările moderne de la drum, iar partea inferioară nu a putut
fi surprinsă din cauza surpării profilelor. Valul avea, probabil, 4,50 m lăţime şi a
fost surprins la 13 m spre SV de şanţul de apărare. În partea de V şi S a castrului
valul de pământ a fost aplatizat din cauza lucrărilor moderne de la drumuri.
În secţiunile efectuate au fost surprinse două niveluri antice; primul nivel
aparţinând fazei de lemn, iar al doilea fazei de piatră, care variază atât în
grosime, cât şi în adâncime în fiecare secţiune.
Pe Strada 1, unde săpătura arheologică s‑a desfăşurat în zona barăcilor
militare, materialul ceramic recoltat este în număr mare.
Pe Strada 2 apar urmele unor ziduri de piatră, nesurprinse prin săpătura
noastră şi pe Strada 1 unde, însă, am surprins urmele unor structuri din lemn.
În intersecţia dintre Strada principală 1, cu Strada 1 pe o lungime de
20 – 25 m spre părţile de V, N şi S nu apare nicio urmă arheologică, straturile
fiind deranjate de lucrările moderne.
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ARCHAEOLOGICAL PREVENTIVE INVESTIGATIONS
AT BERZOVIA
Abstract
In 2012–2013, archaeological preventive investigations were made in IIII Flavia Felix
camp, following the project of “Domestic and pluvial sewerage within the built‑up area of
Berzovia”. Those investigations confirmed the fact that there had been two antique levels
within the camp, one of them belonging to its wood phase, the second one to its stone
phase. The defensive system of the camp, on its north-eastern side was also identified
during those investigations. The archaeological material consists in numerous fragments
of pottery, glass, tile and brick (a fragmental brick with cartouche), iron and bronze pieces,
three coins, osteological remains, and some fragments of terra sigillata.
The archaeological preventive investigations there began at the end of June 2012 and
went on till January 2013, but there were certain difficulties due to the works of the building
company which had no previous plans of the pipes within the system. As a result, our
research followed the depth that the building company utilized during its works. So, the
researching sections we made, some of them inside the camp, occasionally could not have
arrived to the soil alive.

Pl. I. Amplasarea în teren a secţiunilor. / Pl. I – Sections location.

