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Introducere

Cercetările arheologice în castrul legiunii V Macedonica din Potaissa s-au efectuat, fără întreru-
pere, din 1971 până în 2016. Au fost cercetate și dezvelite integral edificiul comandamentului 

(principia), termele, porta decumana, bastionul nord-vestic, bastion de curtină pe latura vestică; au fost 
cercetate parţial palaestra, horrea, porta principalis dextra, cazărmi din praetentura sinistra, praetentura 
dextra, latera praetorii și retentura, elementele de fortificaţie, via praetoria și via principalis, la care se 
adaugă un sondaj (1958) la bastionul sud-estic și un sondaj (2019) la groma (intrarea în principia).

Rezultatele cercetărilor arheologice au fost prezentate în rapoarte1 și în alte lucrări2, iar materialele 
arheologice au fost publicate în studii și articole în România și în străinătate3. În ultimele trei decenii au 
fost publicate zece volume, din care șapte despre castru și descoperirile din castru4 și trei despre castrul 
și orașul Potaissa5.

Obiectul prezentului volum îl constituie edificiul comandamentului (principia) din castrul de la 
Potaissa și descoperirile arheologice de acolo. 

Cercetările arheologice la principia s-au desfășurat în anii 1974, 1978–1989, 1994–1995, 2008–2011, 2019. 
Lucrări de conservare s-au executat în anii 1983, 1988–1992, 1995, 1998, 2002–2003, 2008.

Evoluţia cercetărilor a fost următoarea:
1974: secţiune prin latura sudică (încăperea 15).
1978: secţiune prin latura vestică a edificiului; cercetarea încăperilor B, C, D și E.
1979: secţiune prin latura nordică; sondaj în curte.
1980: cercetarea laturii estice și intrarea în Principia; secţiune prin curte.
1981: cercetarea laturii vestice (spaţiile A, F, B, C, B’, C’); cercetarea laturii nordice (încăperile 1–14); 

secţiuni în basilica.
1982: decopertarea totală a laturii nordice și a spaţiului G; începe decopertarea spaţiului H și a laturii 

sudice.
1983: decopertarea laturii sudice (încăperile 15–24) și a spaţiului H; cercetarea zidului dintre curte și 

basilica; cercetări în latura de est (încăperile I, J și K); lucrări de conservare la încăperile 22, 23, 24, I, J și K.
1984: cercetări în latura estică (decopertarea integrală a încăperilor L, M, N, O+P („depozitul de 

amfore”, absidele de la M și N); sondaj în curte.
1985: cercetări în basilica, jumătatea sudică; cercetări în latura vestică (încăperea E’, A și absida de la A).
1986: cercetări în latura vestică (A, F, B’, C’ și D’); cercetări în latura sudică (încăperile 25- 26).
1987: cercetări în latura sudică (decopertarea integrală a încăperilor 25–28); cercetări în latura vestică 

(decopertarea integrală a spaţiilor C, D și E); decopertarea jumătăţii nordice din basilica.
1988: decopertarea integrală a basilicii; lucrări de conservare la latura estică (încăperile K, L, M, absida 

de la M).
1 CRIȘAN 1961, p. 431–439; CCA 1983–1992, 1994, 2008–2016; BĂRBULESCU et alii 1978, p. 5–15; BĂRBULESCU et alii 1982, p. 13–20. 
2 BĂRBULESCU 1982, p. 24–31; BĂRBULESCU 1990, p. 821–831; BĂRBULESCU 1991, p. 22–30; BĂRBULESCU 1994, p. 195–214; BĂR-
BULESCU, BĂRBULESCU 2004, p. 27–33; BĂRBULESCU 2019 c.
3 Vezi Inscripţiile, p. 11–15, n. 11–20; p. 47–51, n. 96–113.
4 LegV; BĂRBULESCU 1997; BĂRBULESCU 2004; BĂRBULESCU 2008; Inscripţiile; NEMETI, NEMETI et alii 2017; BĂRBULESCU et 
alii 2019.
5 PotSt.mon; PÎSLARU 2009; ArtaPot (= PotArt).
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1989: cercetări în porticul laturii estice, aripa nordică; lucrări de conservare la latura estică, aripa 
sudică.

1990: lucrări de conservare la latura estică, aripa nordică.
1991: lucrări de conservare la latura estică, aripa nordică (încăperile N, O+P, absida de la N). 
1992: terminarea lucrărilor de conservare la latura estică, aripa nordică și la fundaţiile intrării în 

Principia.
1994: cercetări în porticurile de nord și sud ale curţii; decopertarea porticului sudic și parţial a porti-

cului nordic.
1995: decopertarea integrală a porticului nordic; lucrări de conservare la porticul nordic.
1998: lucrări de conservare.
2002: lucrări de conservare la latura de vest (E’, D’, C’, B’ și E) și la basilica.
2003: lucrări de conservare la latura de vest și basilica.
2008: decopertarea curţii, zona vestică; lucrări de conservare la latura nordică.
2009: decopertarea curţii, zona centrală.
2010: decopertarea curţii, zona estică.
2011: finalizarea decopertării curţii.
2019: cercetări la groma.
Cercetările au fost conduse de Mihai Bărbulescu. Din colectivul de cercetare au făcut parte: arhitect 

Cornelia Bărbulescu (1983–1984, 1987–1988), Dragoș Blaga (2008–2011), Ana Cătinaș (1974, 1978–1992, 
1994–1995, 2002–2003, 2008–2010), Paul Chiorean (2019); Fábián István (2011), Florin-Gheorghe Fodorean 
(2002–2003, 2008–2010, 2019), Marius Grec (1987–1992, 1994–1995), Ana Hopârtean (1974, 1978–1988, 
1990), Adrian Husar (1987–1992, 1994–1995, 2002–2003), Pavel Huszarik (1987–1992, 1994–1995, 2002–
2003, 2008–2011), Claudia Luca (1978–1988, 1990–1992, 1994–1995, 2002–2003, 2008–2010), Dan Matei 
(2008–2011, 2019), Carmen Mihăilă (2008–2009), Zaharie Milea (1974), Irina Nemeti (2002–2003, 2009–
2011), Sorin Nemeti (2002–2003, 2008–2011), Cosmin Onofrei (2008), Mariana Pîslaru (2003, 2008–2011), 
Mihaela Sălășan (2008–2009), Alexandru Stănescu (2002–2003), topograf Dorin Ursuţ (1984, 1987).

Finanţarea cercetărilor arheologice și a lucrărilor de conservare primară a fost asigurată, în cea mai 
mare parte, de Academia Română și Ministerul Culturii. La finanţare au mai contribuit Primăria munici-
piului Turda, Muzeul de Istorie Turda și Consiliul Judeţean Cluj. Logistic au contribuit Muzeul de Istorie 
Turda, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș.

Toate obiectele descoperite au intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie din Turda6, unele figurând în 
expoziţia permanentă. Câteva din cele mai însemnate descoperiri din principia au făcut parte din expozi-
ţiile arheologice internaţionale de la București (2003) și Beijing (2016). 

*

Cercetarea castrelor legionare, mai ales din provinciile europene ale Imperiului roman, stagnează de 
mai multe decenii, în condiţiile declinului regretabil al arheologiei sistematice și ale lipsei fondurilor 
adecvate. La modă sunt metodele noninvazive de prospectare a subsolului, cu rezultate valoroase, dar 
insuficiente. Cercetarea nu se va putea mulţumi cu stabilirea unor vagi planuri de complexuri arheologice, 
fără dezvelirea lor efectivă, fără cunoașterea contextelor și fără descoperirile materiale. 

În aceste condiţii, cunoașterea clădirilor de comandament legionar nu putea să aibă o altă soartă. 
Noutăţile adăugate subiectului în ultimele trei decenii sunt puţine (la Novae, Anreppen, Mirebeau, Albing, 
Leon). Mai importante sunt contribuţiile românești: cercetarea exhaustivă a edificiului comandamentului 
de la Potaissa, dezvelirea unei părţi din principia de la Apulum și cercetări parţiale la comandamentele 
legionare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Berzovia. Din punctul de vedere al sintezelor referitoare 
la principia, rămânem cu lucrările lui R. Fellmann (din 1958 și 1983) și H. v. Petrikovits (din 1975), căci 
sintezele recente, cu o singură pagină despre principia legionare (M.C. Bishop, 2012), nu aduc nimic nou.

Edificiul comandamentului de la Potaissa a fost cercetat în 20 de campanii de săpături arheologice (în 
alte șase campanii desfășurându-se numai lucrări de conservare primară), devenind una din cele mai bine 
cunoscute clădiri de comandament din castrele legionare ale Imperiului roman. Obiectivul a fost cercetat 

6 Precizarea „nr. inv.” pe lângă obiectele prezentate în partea a doua a acestui volum se referă la inventarele Muzeului de Istorie 
din Turda.
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integral (s-au săpat peste 9000 m2), iar datarea materialelor arheologice este asigurată pe parcursul unui 
secol (cca 170–270). Prezentarea construcţiei, așa cum era cunoscută până în 1986, a format o parte esen-
ţială a volumului publicat în 19877. Cartea de faţă reia cele cunoscute atunci, adăugând datele inedite obţi-
nute prin finalizarea cercetărilor arheologice la principia în campaniile următoare anului 1986 (în basilica, 
latura sudică, latura vestică, curtea și porticurilele sale, groma), precum și rezultatele studiilor ulterioare8. 
Deoarece publicarea materialelor arheologice descoperite în principia s-a făcut sporadic și selectiv, partea 
a doua a prezentului volum înfăţișează exhaustiv9 și analizează toate categoriile de material arheologic 
descoperit. 

7 LegV, p. 122–164.
8 BĂRBULESCU 2004; BĂRBULESCU, BĂRBULESCU 2004.
9 În prezentul volum vor fi prezentate monedele descoperite în campaniile 2008–2011, cele descoperite anterior fiind publicate 
(PÎSLARU 2009). 




