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36. Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum]
Punct: „Cetate”

Turnul de Colț – Intramuros

Cod LMI: TL-I-s-A-05804
Cod RAN: 159696.05
Autorizație nr. 75/03.05.2019
Colectiv: dr. Florin George Topoleanu (ICEM Tulcea) Responsabil santier dr. Aurel-Daniel Stănică, dr. Marian
Mocanu, dr. Valentin Panait, Liliana Marcu (ICEM Tulcea),
dr. Marius Cristian Streinu, drd. Bianca Elena Grigoraș,
drd. Alina Iancu, Georgiana Dinu, Vlad Manolache,
Marian Tufaru, Oana Borlean (INP), dr. Alina Streinu
(MMB), dr. Aurel Vîlcu (IAB), dr. Gabriel Vasile (IAB), drd.
Adrian Șerbănescu (S.C. Terra Data Surveys S.R.L); drd.
Alexandra Bivolaru, prof. dr. Christophe Morhange, Marie
Pawlowicz, Ninon Basuau (Universitatea Aix-Marseille
(AMU), dr. Niculina Dinu (M Brăilei); drd. Oliver Livanov, dr.
Marian Mierlă, drd. Cristian Trifanov (INCDD); conf. univ. dr.
Valentin Bottez, drd. Adrian Vladu (U. București); Daniela
Stănică, voluntari (Asociația Pro Noviodunum), ing. topo.
Dumitru Eftimie (S.C. Topo Consult S.R.L. Isaccea); Adrian
Drăgan (S.C. Aero Delta Support S.R.L. Sarinasuf)
Cercetările din campania 2019 s-au desfășurat în
perioada iunie-octombrie și au fost finanţate de Ministerul
Culturii - Programul național de finanțare a cercetării
arheologice – sistematice, Aix-Marseille Université (Marseille,
France), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, Institutul Național al Patrimoniului. Tot în anul
2019, Asociația Pro Noviodunum a implementat proiectul
Noviodunum ArchaeoPark, finanțat de Primăria oraș Isaccea.
Campania de săpături arheologice sistematice din
anul 2019 la cetatea Noviodunum a demarat în data de 3
iunie în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între
ICEM Tulcea și Universitatea Aix-Marseille (AMU), prin
realizarea într-o primă etapă a unui număr de 10 foraje
geotehnice și au continuat cu două sondaje pe latura de
est a sitului..
În sectorul de SE al fortificației săpăturile s-au
desfășurat în zona Turnului de Colț (Intramuros) și Curtina
1. Cercetări au fost realizate și în sectorul Așezare Civilă
Est, unde au fost continuate investigațiile în jumătatea de
Est a casetei S1. Cercetarea arheologică de teren din anul
2017, ne-a prilejuit identificarea unor posibile edificii, la
aproximativ 100 m de incinta de est, pe drumul de acces
spre Pontonul Vechi. Aici fost realizat un sondaj cu scopul de
a investiga prezența acestor ruine. În campania anului 2019
un alt obiectiv urmărit a fost obținerea de date batimetrice,
cu scopul de a evidenția aspectul, direcția de dispunere a
structurilor submerse, suprafața afectată și identificarea
eventualelor instalații portuare. Cercetările s-au finalizat
la 24 octombrie, odată cu acțiunea de conservare primară
a monumentelor descoperite și finalizarea investigațiilor
geofizice pentru Așezare Civilă Est și Incintă Est.

Aurel-Daniel Stănică, Marian Mocanu, Niculina Dinu,
Gabriel Vasile, Daniela Stănică, Liliana Marcu
Înlăturarea martorilor în anul 2008 a creat o
suprafață, care prezenta o diferență de nivel datorată
etapelor în care s-a realizat cercetarea. În prima etapă
cercetarea s-a concentrat pe vechile secțiuni TC 5 și TC 1.
În caroul 8, din TC 5 și TC 1, se conturează o
posibilă locuință semi îngropată, iar spre est două complexe
menajere.
Materialul arheologic este reprezentat de ceramică,
fiind vorba de fragmente de vase borcan, castroane, fragmente amfore, sticlă, vase smălțuite, dar și un fragment de vas
sferoconic.
Cele două complexe menajere au fost cercetate,
rezultând un bogat material ceramic, la care se adaugă
monedele modul mic (tăiate) și o cantitate apreciabilă de
oase de animale și pește.
Gr. 1/2019. Groapa menajeră identificată în caroul 8
spre profilul de Nord, formă circulară, pereți drepți rotunjiți
în partea inferioară. Complexul a fost afectat de un șanț în
care a fost montat un cablu de telefonie.
Gr. 2/2019. În caroul 7 a fost identificat și cercetat un
al doilea complex menajer. Prezintă pereți drepți „căptușiți”
cu piatră spre Vest. Pe fundul gropii au fost surprinsă o
aglomerare de pietre de dimensiuni medii, dar și mici bucăți
de chirpici. Materialul recoltat este reprezentat din fragmente ceramice, moneda tăiată modul mic, fragmente de chirpici, oase de animale sau fragmente de brățări din sticlă.
Materialul ceramic recoltat din cele două complexe
menajere este alcătuit în proporție covârșitoare din
fragmente de vase borcan, care se încadrează în specia
ceramicii nisipoase. Vasele aparținând ceramicii de
import, reprezintă a doua categorie de materiale ceramice
descoperită în cele două gropi. Aici remarcăm ceramica
smălțuită policrom și policrom cu decor pictat și incizat. Ca
forme, remarcăm castroane și farfurii cu picior inelar.
În campania anului 2020 urmează să ne concentrăm
pe locuință și elementul de fortificație din fosta secțiune TC 1.

Curtina 1 - Turnul de Colț

Aurel-Daniel Stănică, Marian Mocanu,
Niculina Dinu, Daniela Stănică, Liliana Marcu
În campania anului precedent, am continuat
cercetările din 2017, 2018, și anume demontarea martorului
creat între Turnul de Colț și Curtina C1. Astfel, a fost
deschisă o suprafață cât mai extinsă pentru o înregistrare
a contextelor și stabilire a momentului de refacere a zidului
de incintă în perioadă medie bizantină sau medievală.
Suprafața cercetată are o lungime de 8,50 m, lățimea
de circa 5,00 m. Săpătura s-a desfășurat într-un strat reprezentând nivelul de dărâmătură aferent zidului de incintă
până (-2,50 m). În acest strat au fost descoperite materiale
ceramice amestecate (atât romane cât și medio-bizantine, care predomină), monede din bronz (secol XIII), două
inele din bronz, două potcoave și opt caiele, două scoabe,
două cuie, o lamă de cuțit din fier. La această enumerare
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se mai adaugă unsprezece obiecte din fier nedeterminate,
un glonț din plumb (sec. XVIII-XIX), două cartușe (sec. XX),
două fragmente plumb și unul de bronz, o copcă și două
fragmente brățări sticlă, evidențiind intervențiile în această
zonă în diferite perioade istorice. Tranșeele practicate la începutul secolului XX, la care se adaugă activitățile de extragere a pietrei din zidurile cetății și materialul divers recoltat
oferă imaginea unor contexte perturbate, situație întâlnită
și în alte sectoare. Fragmentele ceramice și monedele sunt
într-un număr redus. Pietrele și fragmente de mortar, indică
o demantelare a fragmentului de zid, ce plombează structurile anterioare de perioadă romano-bizantină. Legat de datarea zidului, optăm în continuare pentru sfârșitul secolului
XIII – începutul secolului XIV.
Suprafața nou creată a fost adusă la același nivel cu
zona cercetată anterior – Curtina 1.

Așezare civilă Est

Marius Cristian Streinu, Bianca Elena Grigoraș,
Alina Iancu, Georgiana Dinu, Vlad Manolache,
Marian Tufaru, Oana Borlean, Alina Streinu
Campania de cercetare arheologică din anul 2018
a Sectorului Locuire Civilă Est s-a întins pe durata a 22
zile, 01-22 octombrie 2019 și a fost finanțată de Institutul
Național al Patrimoniului din bugetul propriu.
Ca urmare a rezultatelor campaniei din anul 2018,
în special datorită numărul redus de muncitori, am luat hotărârea de reducere a zonei cercetate la jumătate până în
momentul în care am ajuns pe un context arheologic nederanjat. În anul 2019 am continuat cercetarea în jumătatea
de est a S01, ajungând până la nivelul de cultură arheologică identificat în jumătatea vestică încă din anul 2018.
Unitățile stratigrafice identificate în jumătatea de
vest și care se găsesc și în jumătatea de est sunt:
US2 se întinde și în jumătatea de est a S01, are
culoare gri deschisă, duritate ridicată, devenind prăfos
după săpătură. Conține fragmente de mortar, ceramică,
cărămidă și pietricele, iar în colțul de sud-est este prezentă
o aglomerare de pietre.
US3 se întinde din jumătatea de vest în cea de est
a S01, localizându-se în sudul acesteia. Se caracterizează prin culoarea brun-gălbuie, de o consistență dură, cu
pigmenți de cărămidă.
US5 se situează la nord de US3. Culoarea solului
este brun închis, friabil. Grosimea stratului variază între 3
și 14 cm.
US6 continuă în jumătatea de est. Culoarea solului
este brun închis, conținând pietricele și rari pigmenți de
mortar.
US7 continuă în jumătatea de est și este tăiat de
US4. Culoarea solului este brun închis, friabil. În acest nivel
a fost găsite obiecte moderne cum sunt: cutii conserve, o
călimară, folie plastic, obiecte din fier aparținând mașinilor
agricole etc.
US10 a fost identificată inițial o aglomerare de
pietre, însă revenim asupra acestei interpretări după o
analiză amănunțită asupra acestui complex. La acest
moment putem spune că este vorba despre două unități

stratigrafice, US 10.1 și US 10. Cea din urmă are o
componență granulară fină și consistență făinoasă de
nuanță gri-gălbuie, înglobând și US10.1. Nu a fost epuizat.
US10.1 reprezintă aglomerarea de pietre inițială.
Conține pământ de culoare gri-cenușiu, de granulație mai
mare decât cel din US10. Nu a fost epuizat.
US15 se află în estul US6 și reprezintă umplutura
gropii mormântului M02. Solul are culoarea brună, conținând
numeroși pigmenți și mici fragmente de cărămidă, de
mortar, dar și fragmente de ceramică. US15 se continuă în
jumătatea de est a suprafeței.
US16 se află la Est de US6 și reprezintă umplutura
gropii unui mormânt denumit M03. Solul are culoarea
brună, conținând numeroși pigmenți și mici fragmente
de cărămidă, de mortar, dar și fragmente ceramice de
dimensiuni mari. US16 se continuă în jumătatea de est a
suprafeței.
Unitățile stratigrafice nou identificate anul 2019 sunt:
US19 a fost identificată în jumătatea de est. Este un
complex modern care taie US20.
US20 a fost identificată în jumătatea de est. Este un
nivel modern, compact, de duritate ridicată, umplutură de
culoare gri închis.
US21 a fost identificată în jumătatea de est. Este o
aglomerare compactă de pietre pe jumătatea sudică a profilului de est.
US22 a fost identificată în jumătatea de est. Este
afectată de US20 și US21. Acoperă o mare parte din
suprafața jumătății de est.
US23 a fost identificată în jumătatea de est.
US24 a fost identificată în jumătatea de est. Se
întinde pe toată suprafața jumătății de est.
US25 reprezintă umplutura gropii M04.
US26 reprezintă umplutura gropii M07.
US27 reprezintă umplutura gropii M05.
US28 reprezintă umplutura gropii M09.
US29 reprezintă umplutura gropii M10.
Unități stratigrafice identificate în campania anului
2018 și necercetate:
US9 nu a fost epuizată. Caracteristicile observate
par să indice un edificiu civil.
US11 reprezintă un șir de patru pietre orientat nordsud care se continuă în profilul de sud.
US12 este reprezentat de un nivel de pietriș și
mortar mărunt. Aceasta se continuă în partea de est a S01,
încă necercetată.
US13 are o umplutură de culoare gri cenușiu cu
o consistență friabilă. Această suprafață nu a fost încă
cercetată.
US14 se găsește în sudul jumătății de vest,
reprezentând o zonă cu mortar. Această suprafață nu a fost
încă cercetată.
US17 reprezintă partea de est a bazei US4. Stratul
are culoarea roșu-cărămiziu datorită cărămizii pisate din
care este compus. US17 nu a fost încă cercetat.
US18 reprezintă partea de vest a bazei US4. Stratul
are culoarea brun-negricios și conține pigmenți de cărbune.
US18 nu a fost încă cercetat.
Anul acesta au fost continuate cercetările la M02 și
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M03, identificate cu prilejul campaniei din anul 2018.
M02 se află în poziția decubit dorsal, orientat V-E,
brațele îndoite din coate și așezate pe piept. Scheletul
a fost deranjat de lucrările agricole sau de amenajare
a spațiului, din trecut, păstrându-se numai bazinul și
membrele inferioare.
M03 se află la aproximativ 15-20 cm sud de M02.
M03 depus în decubit dorsal, orientat V-E. Scheletul a fost
deranjat de lucrările agricole, păstrându-se numai partea
inferioară a coloanei vertebrale și coastele, bazinul și
membrele inferioare.
În campania de anul 2019 au mai fost identificate
șapte morminte, din care au putut fi cercetate integral
numai cinci.
M04 a fost descoperit în poziția decubit dorsal,
orientat V-E. Scheletul aparține unui infant și se păstrează
parțial.
M05 a fost descoperit în poziția decubit dorsal,
orientat V-E. Scheletului îi lipsește partea inferioară a tibiilor
și peroneelor.
M06 este necercetat. Acesta a apărut în US10.
M07 a fost descoperit în poziția decubit dorsal,
orientat V-E. Scheletul este fragmentar, păstrându-se tibiile,
peroneele, cele două femure și bazinul.
M08 este necercetat. În proporție de 75% se găsește
în profilul de est.
M09 a fost descoperit în poziția decubit dorsal,
orientat V-E. Îi lipsește craniul.
M10 a fost descoperit în poziția decubit dorsal,
orientat V-E. Stare de conservare precară, fiind tasat. Se
păstrează numai partea superioară a scheletului.
La finalul campaniei a fost efectuată documentare
prin tehnica fotogrammetrică cu aparate foto de tip DSLR
și Compact.
În prima săptămână a lunii octombrie a fost efectuată
cercetare noninvazivă, Electrometrie. Electrometria (ERT
– electrical resistance tomography sau ERI electrical
resistance imaging) este o metoda geofizică de măsurare
aplicată în arheologie.

Noviodunum - Investigații arheogeofizice în
zona Așezare civilă Est
Adrian Șerbănescu

La începutul lunii octombrie 2019 a fost efectuat un
studiu arheogeofizic non-intruziv în zona estică a cetății
Noviodunum (Issacea, jud. Tulcea) cu scopul de a localiza
potențiale complexe arheologice prezente în subsol.
Studiul a constat în 12 profile de rezistivitate electrică
(Electrometrie sau ERT - Electrical Resistivity Tomography)
dispuse aproximativ E-V cu o lungime de 63 de metri. Zona
investigată a pornit din dreptul casetei deschise de INP în
anul 2018 și s-a dezvoltat spre Nord.
Cele douăsprezece profile au fost dispuse la
distanțe de 4 metri între ele, cu o separație a electrozilor de
1 m iar configurația aleasă pentru profile a fost Dublu Dipol,
configurație aleasă pentru rezoluția laterală superioară.
Astfel, 3 profile au urmat în continuarea casetei de
săpătură spre Est, următoarele cinci profile situate la nord

de aceasta (profilele 4-8), începând din dreptul drumului,
iar ultimele 4 profile au fost decalate și ele de o movilă de
pământ (Pl. 6/a).
Adâncimea de investigație a fost de peste 8 metri,
urmărindu-se cu precădere zone cu anomalii rezistive,
acestea fiind cele care pot constitui complexe arheologice
ale perioadei respective (romană si post-romană - bizantină
și medievală) constând în structuri din piatră, cărămidă sau
alte materiale de construcții ce pot constitui fundații, podele
ziduri sau alte elemente ale unor construcții.
Au fost identificate patru orizonturi, A-D, (Pl. 6/b),
dintre care primul (cel situat în primii metri de la suprafață)
conține anomalii cu potențial arheologic ridicat. Orizonturile
B și D sunt cel mai probabil depuneri naturale de colmatare
(aluviale) depuse de Dunăre având rezistivități foarte
reduse (sub 20-25 Ohm.m) iar al treilea orizont (C) ceva
mai rezistiv decât celelalte două (25-40 Ohm.m), care
poate fi și el natural, dar depunerea este posibil să se fi
făcut în alte condiții. De asemenea, este posibil să fie o
zonă cu drenaj mai bun. Șansele ca în orizontul C să existe
complexe arheologice sunt reduse dar ele există.
În urma studiului arheogeofizic din 2019 au fost
localizate mai multe zone cu potențial arheologic dat de
contrastul de rezistivitate dintre depunerile naturale (aluviuni
cu rezistivități sub 30 Ohm.m) și de zonele de anomalii cu
rezistivitate ridicată (valori de peste 50 Ohm.m, marcate
cu 1-5 în fig. 1). Dintre acestea, complexele de anomalii
rezistive 1 și 3 au fost definite și în modelul 3D efectuat
între profilele 4-8 (fig. 7/a și 7/b) cu accent pe complexul
rezistiv 1 care prezintă potențial arheologic foarte ridicat.

Resturi scheletice umane medio-bizantine
din campania 2019 de la NoviodunumIsaccea, Așezare Civilă Est (jud. Tulcea).
Raport preliminar.
Gabriel Vasile

Material și metode de lucru
Au fost analizate resturile scheletice ce provin din
șapte complexe funerare, exclusiv de inhumație, cercetate în
anul 2019 la Noviodunum-Isaccea Așezare Civilă Est.
Materialul scheletic a fost restaurat doar acolo unde
necesitățile au impus acest lucru (pentru evidențierea unor
aspecte patologice sau pentru efectuarea de măsurători).
În vederea identificării și stabilirii simetriei/lateralității
elementelor scheletice, am utilizat caracterele descriptive
craniene și postcraniene din atlase de osteologie umană1.
În cadrul descrierii antropologice s-au făcut precizări
în legătură cu numărul minim de indivizi (NMI), starea de
conservare2 și cea de reprezentare a materialului scheletic3,

White, Folkens 2005; Papilian 2003; Schaefer et al. 2009.
Brickley, McKinley 2004: 15-17.
3
Buikstra, Ubelaker 1994: 7.
1
2
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sexul biologic4, vârsta la deces5, statura6 și greutatea
scheletică7 a indivizilor. De asemenea, s-a menționat succint
și inventarul osteologic, dublat de principalele caracteristici
antropologice biomorfometrice craniene și postcraniene, cu
categoriile aferente8.
Nu în ultimul rând, am urmărit modificările patologice
osoase și dentare9, precum și înregistrarea unor caractere
epigenetice craniene și postcraniene10.
1. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M02
NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1);
parțial reprezentat; vârstă: 109,8-111,9 luni (copil, infans II);
statură: 1228,2-1232,3 mm.
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice:
postcranian – vertebre; sacrum; coxale; femur stâng (pilastru nul, eurimer); femur drept (hiperplatimer); tibii (euricnemice); peronee; tarsiene; metatarsiene.
Patologie: osteoartroză (eburnație la nivelul unei
epifize distale peroneale); periostită (la nivelul diafizelor
tibiale).
Caractere epigenetice prezente: postcranian – fosă
Allen (stânga); fosă hipotrohanterică (stânga); suprafață
talară articulară inferioară (simplă, bilateral).
2. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M03
NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parțial
reprezentat; sex: masculin; vârstă: 36,1 ani (adult matur);
statură: 161,6 cm (submijlocie).
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice:
postcranian – vertebre; stern; coaste; sacrum (dolicohieric);
coxale; radiusuri; ulnă stângă (eurolenică); ulnă dreaptă;
carpiene; metacarpiene; falange mâini; femur stâng (pilastru
slab); femur drept (eurimer); tibie stângă (mezocnemică);
tibie dreaptă (mezocnemică, brahicnemică); peronee;
tarsiene; metatarsiene; falange mâini.
Patologie: sacralizarea L5 (bilaterală, completă,
simetrică); hernie discală (nodul Schmorl pe o vertebră
toracală); leziuni traumatice (la nivelul femurului drept,
distal, deasupra condilului medial – vindecate); periostită
(la nivelul diafizelor tibiale și diafizei peroneale stângi).
Caractere epigenetice prezente: postcranian –
placă femurală (bilateral); fosă hipotrohanterică (bilateral);
al treilea trohanter (dreapta); fațetă articulară laterală tibială
(bilateral); apertură septală (dreapta); sulcus preauricular
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(stânga); fațetă articulară talară inferioară (simplă, stânga);
fațetă superioară articulară atlas (simplă, bilateral).
3. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M04
NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1);
parțial reprezentat; vârstă: 12,2-18,4 luni (infant); statură:
692,9-695,9 mm; greutate: 5,6-7,0 kg.
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: a.
cranian – craniu neural; craniu visceral; mandibulă; dentiție
(doi dinți temporari prezenți și 11 dinți pierduți postmortem).
b. postcranian – vertebre; coaste; coxal drept; claviculă
dreaptă; omoplat drept (brahimorf); humerus drept
(euribrah); radius drept; ulnă dreaptă (hipereurolenică);
metacarpiene; falange mâini; femur drept (pilastru nul,
platimer); tibii (euricnemice); peroneu drept; metatarsiene.
Caractere epigenetice prezente: I. cranian – sutură metopică (completă); foramen supraorbital (multiplu,
dreapta); foramen zigomatico-facial (unul, dreapta); foramen mental (unul, dreapta). II. postcranian – fosă hipotrohanterică (dreapta).
4. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M05
NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 0);
aproximativ complet; sex: masculin; vârstă: 30,2 ani (adult
tânăr); statură: 165,3 cm (mijlocie).
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice:
a. cranian – craniu neural (foarte lung, îngust, mezocran,
înalt, ortocran, metriocran); frunte (lățime minimă mijlocie, lățime maximă îngustă, margini ovale, metriometopă,
ortometopă); parietale (bombate); occipital (larg, foramen
occipital lat); craniu visceral (lat); orbită stângă (îngustă,
mijlocie în înălțime); palat (ortostafilin); hioid; mandibulă
(mijlocie intercondilar, foarte largă intergonional, dolicostenomandibulară); dentiție (microdontă: 28 de dinți definitivi
erupți, prezenți și patru dinți pierduți postmortem). b. postcranian – vertebre; stern; coaste; clavicule (robusticități
mijlocii, scurte); omoplat stâng (înalt, brahimorf); omoplat
drept; sacrum (platihieric); coxale; humerus stâng (euribrah); humerus drept (platibrah); radiusuri (relativ scurte);
ulne (eurolenice); carpiene; metacarpiene; falange mâini;
femur stâng (pilastru slab, platimer); femur drept (pilastru
mediu, platimer); rotulă stângă; tibie stângă; tibie dreaptă
(mezocnemică); peronee; tarsiene; metatarsiene.
Patologie: tartru dentar (C# stâng – labial; I1, C#
stângi – lingual; I1, C# drepți – labial; I1-C# stângi – labial;
I1-M1 stângi – lingual; I1-M1 drepți – lingual); osteoartroză
(osteofite pe corpul vertebral al unei lombare); periostită (la
nivelul unei diafize peroneale).
Caractere epigenetice prezente: I. cranian – șanț
supraorbital (stânga); os epipteric (stânga); foramen
mastoidal (două, pe temporal și sutural, bilateral); foramen
mental (unul, bilateral). II. postcranian – placă femurală
(bilateral); fosă hipotrohanterică (dreapta); al treilea
trohanter (bilateral); sulcus preauricular (dreapta); fațetă
articulară acromială (bilateral); fațetă superioară articulară
atlas (simplă, bilateral); fosă romboidă (bilateral).
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5. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est,
S01, M07
NMI= 1; individ foarte bine conservat (grad 1); parțial
reprezentat; vârstă: 43,3 - 44,1 luni (copil, infans I); statură:
860,4 mm.
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: b.
postcranian – vertebre; coxale; ulnă dreaptă; metacarpiene;
falange mâini; femur stâng (eurimer); femur drept (pilastru
slab, stenomer); tibie stângă; tibie dreaptă (euricnemică);
peronee.
Caractere epigenetice prezente: postcranian – fosă
Allen (bilateral); fosă hipotrohanterică (bilateral).
6. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M9
NMI = 1; individ foarte bine conservat (grad 0);
parțial reprezentat; sex: feminin; vârstă: 37,0 ani (adult
matur); statură: 150,8 cm (submijlocie).
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice:
postcranian – vertebre; stern; coaste; omoplați; sacrum (dolico-hieric); coxale; humeruși; radiusuri; ulnă stângă (hipereurolenică); ulnă dreaptă (eurolenică); carpiene; metacarpiene; falange mâini; femure (pilaștrii nuli, hiperplatimere); tibie
stângă (mezocnemică, brahicnemică); tibie dreaptă (platicnemică, brahicnemică); peronee; tarsiene.
Patologie: sacralizarea L5 (bilaterală, completă, simetrică).
Caractere epigenetice prezente: postcranian –
fosă hipăotrohanterică (bilateral); al treilea trohanter
(bilateral); fațetă articulară laterală tibială (bilateral); sulcus
preauricular (bilateral); fațete sacrale accesorii (bilateral);
suprafață talară articulară inferioară (dublă, bilateral); fațetă
dublă calcaneală anterioară (bilateral).
7. Noviodunum, 2019, Așezare Civilă Est, S01,
M10
NMI = 1; individ foarte bine conservat (grad 1);
parțial reprezentat; sex: masculin; vârstă: 32,3 ani (adult
tânăr).
Inventar scheletic. Caracteristici biomorfometrice: a.
cranian – craniu neural (lung, mijlociu în înălțime, ortocran);
frunte (ortometopă); parietale (bombate); occipital (foramen
occipital lat); etaj facial total (mijlociu); etaj facial superior
(mijlociu); orbită stângă (foarte îngustă, mijlocie în înălțime,
hipsiconchă); orbită dreaptă; nas (lat, înalt, camerin); mandibulă (mijlocie intercondilar, largă intergonional, dolicostenomandibulară); dentiție pe stânga (megadontă: 19 dinți
definitivi erupți, prezenți și cinci dinți pierduți postmortem).
b. postcranian – vertebre; stern; coaste; claviculă stângă
(robustă); claviculă dreaptă; omoplați; humeruși; carpiene;
metacarpiene; falange mâini.
Patologie: tartru dentar (C#-M1 stângi – labial,
respectiv bucal; I2-M3 stângi – lingual; C#-M2 drepți – lingual);
hernie discală (noduli Schmorl pe corpurile vertebrale a
două toracale); periostită (leziuni pe suprafețele viscerale
a 10 fragmente costale – șase drepte și patru fără simetrie
precisă – tuberculoza pulmonară?).
Caractere epigenetice prezente: I. cranian – foramen
supraorbital (unul, stânga); foramen zigomatico-facial (unul,
larg, stânga); foramen parietal (bilateral); os apical; osicule

lambdoide (bilateral); os asterionic (stânga); canal condilar
(nedeschis, bilateral); foramen spinos (incomplet, stânga);
foramen mental (unul, bilateral); torus mandibular (urmă,
bilateral). II. postcranian – apertură septală (dreapta); fațetă
articulară acromială (bilateral); fațetă superioară articulară
atlas (simplă, bilateral); fosă romboidă (stânga).
***
Până în prezent, La Noviodunum-Isaccea, în punctul
Așezare Civilă Est, au fost descoperite 10 morminte de
inhumație. Osemintelor din cele șapte complexe funerare
analizate aici, li se adaugă cele din M01 (descoperit în 2018)11
și încă două schelete (M06 și M08), încă necercetate12. În
acest stadiu al cercetării ne limităm doar la a considera
necesară continuarea cercetării arheologice în acest punct,
în vederea combinării informațiilor antropologice obținute în
urma analizei scheletelor din punctele Turnul de Colț13 și,
mai ales, cu cele din punctul Teren Poliția de Frontieră14.
În acest fel, vom obține rezultate concludente sub
aspect statistic, marea necropolă de la NoviodunumIsaccea (alături de alte necropole sincrone ce aparțin
orizontului funerar medio-bizantin din Dobrogea) fiind
garantul obținerii unei perspective generale asupra acestor
populații.
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Faleză Est

Alexandra Bivolaru, Christophe Morhange, AurelDaniel Stănică, Valentin Bottez, Adrian Vladu, Oliver
Livanov
În perioada 1 – 28 iulie 2019, în cadrul unui protocol
între ICEM Tulcea și Universitatea Aix-Marseille (AMU)
a avut loc prima campanie de cercetări arheologice în
vederea identificării amenajării portuare de epocă romană
de la Noviodunum. Echipa a fost compusă din membri
ai ICEM Tulcea (Aurel-Daniel Stănică), AMU (Alexandra
Bivolaru, Marie Pawlowicz, Ninon Basuau) și ai Universității
din București (Valentin Bottez, Adrian Vladu).
Cercetarea arheologică în acest punct a fost
demarată în urma campaniei de foraje geologice efectuată
în 2017 și finanțată în cadrul proiectului doctoral Marie
Curie COFUND DOC2AMU Environmental Change and
Geoarchaeology in the Danube delta since 6000 yrs
(coord. prof. dr. Christophe Morhange și prof. dr. Valerie
Andrieu-Ponel, drd. Alexandra Bivolaru). În urma acestor
foraje, a fost emisă ipoteza existenței unui bazin portuar la
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E (în aval) sau în zona de SV. În 2017, nouă foraje au fost
extrase în aval și în amonte de promontoriu, precum și la
S de acesta, în așezarea civilă. În aval, substratul a fost
atins la aproximativ -3,20 m sub nivelul solului în toate cele
patru carote. Secvențele stratigrafice înregistrate prezintă
importante urme antropice (fragmente ceramice, metalice
și cărbune). În amonte, substratul nu a fost atins în nicio
carotă, cel mai adânc foraj coborând până la 7 m sub
nivelul solului. În comparație cu cele din aval, în forajele din
amonte a fost înregistrat mult mai puțin material arheologic.
Cele două carote efectuate în extremitatea sudică a sitului
indică un mediu exclusiv continental. În 2019, alte 10 foraje
au fost efectuate la sud și la est de sit. Din observațiile de
pe teren, un mediu acvatic pare sa fi fost prezent și în zona
sudică, însă doar viitoarele analize bio-sedimentologice pot
confirma această ipoteză. O analiză detaliată a carotelor va
fi prezentată după primirea vârstelor radiocarbon.
Cercetarea arheologică se desfășoară în cadrul
proiectului ICEM Tulcea – Universitatea Aix Marseille,
INSTALAȚII PORTUARE ȘI NAVIGAȚIE LA NOVIODUNUM
(2019-2023). Proiectul de față își propune identificarea
portului antic/porturilor antice ale castrului roman de la
Noviodunum prin intermediul cercetării interdisciplinare.
Identificarea posibilelor structuri portuare (bazine,
chei, docuri, diguri) și a structurilor terestre adiacente
(antrepozite), precum și punerea în legătură a modificărilor
de mediu cu evoluția structurilor portuare (deplasarea
structurilor în funcție de eroziunea liniei țărmului, posibile
lucrări de dragaj, etc.) reprezintă principalele obiective
ale proiectului. Proiectul este dedicat exclusiv identificării
bazinelor portuare a uneia dintre cele mai importante cetăți
romane și pentru care amenajările portuare vor fi jucat un
rol important în dezvoltarea ei. De asemenea, proiectul
propune investigarea unei zone necercetate anterior prin
aplicarea unei metodologii interdisciplinare.
Metodologie
Cercetarea s-a desfășurat în două puncte în zona
de est a sitului. O primă secțiune (S001) a fost deschisă pe
terenul agricol situat la est de drumul de acces către plaja
actuală. Cel de-al doilea punct de cercetare a fost chiar pe
plajă, în vederea determinării funcționalității și cronologiei
unui edificiu ce a apărut în urma scăderii nivelului
apelor Dunării. Cercetarea acestuia a fost efectuată prin
deschiderea a 3 casete (C001-002-003). Înregistrarea
straturilor și structurilor descoperite a fost realizată prin
intermediul fișelor MoLAS. Toate cotele au fost măsurate cu
nivela optică. De asemenea, toate profilurile și grundurile
au fost desenate și fotografiate. Un plan detaliat făcut cu
ajutorul unui DGPS, precum și două ortofotoplanuri au
finalizat înregistrarea săpăturii.
Rezultate
S001
Deschiderea secțiunii S001 a avut ca scop
verificarea stratigrafiei unei zone necercetate anterior,
care putea reprezenta limita estică a zonei de locuire
civilă extra-murană. Aceasta a fost orientată N-S și a avut
dimensiunile de 15 m x 2 m. Adâncimea maximă atinsă a
fost de -2,46 m. Secțiunea a fost divizată în carouri de 1 x
1 m, numerotate A-B pe lățime și de la 1 la 15 pe lungime.

Au fost identificate șase unități stratigrafice. Nu a fost
descoperită nici o structură constructivă. După epuizarea
primelor trei nivele, din motive de lipsă de timp, cercetarea
s-a concentrat în doar două zone, mai precis carourile A1B1/A5-B5 și A11-B11/ A15-B15 în vederea identificării nivelurilor
medievale și antice.
Stratigrafie
- 1000: nivel vegetal, identificat pe întreaga
suprafață a secțiunii. Are o grosime de aproximativ 10 cm,
între -0,21 m/-0,31 m în carourile A1-B1 și -0,41 m/-0,51 m
în carourile A15-B15. Suprapune 1001.
- 1001: depunere modernă, identificată pe întreaga
suprafață a secțiunii. Apare între -0,31m/-0,80m în carourile
A1-B1 și -0,41 m/-1,26 m în carourile A15-B15. Din punct de
vedere sedimentar, nivelul este format dintr-un silt argilos,
afânat, gri deschis. În acest strat au fost descoperite resturi
ceramice, metalice, de sticlă și materiale constructive
contemporane, medio-bizantine și antice. Stratul este
puternic afectat de intervenții recente, fiind o zonă în care
au fost depuse gunoaie și ulterior nivelat. În campania
2019, în carourile A11-B11/ A12-B12, ne-am oprit pe acest
nivel. Suprapus de 1000, suprapune 1002, 1003, 1004 și
1005.
- 1002: unitate stratigrafică înregistrată în carourile
A8-B8/ A10-B10, între -0,75 m și -0,86 m. Posibil partea
inferioară a US 1001, care în zona carourilor anterior
menționate suprapune un strat de cenușă, de unde
consistența afânată, culoarea brun-gri și incluziunile de
cărbune. Nu se păstrează în profil. Din această unitate au
fost recuperate câteva fragmente ceramice și osteologice.
Suprapus de 1001, suprapune 1003.
- 1003: groapă cu arsură modernă, apare în
carourile A8-B8/A10-B10, între -0,86 m și -1,18 m (A9) și
-1,01/-1,05 m (A8). Este compusă din cenușă într-o matrice
nisipoasă. Bine reprezentată, din interiorul ei au fost
scoase bucăți moderne de metal (inclusiv fragmente de
sârmă ghimpată), fragmente moderne de sticlă și cărbune.
În campania 2019, în carourile A8-B8/A10-B10, ne-am oprit pe
acest strat. Suprapusă de 1001 și parțial de 1005.
- 1004: depunere modernă identificată în carourile
A11-B11/A15-B15, între -1,27 m și -2,13 m. Este un strat
compact, brun-gri, cu urme gălbui. Sedimentologic, este
compus dintr-un silt nisipos cu incluziuni de fragmente
ceramice, material constructiv și pietre. De asemenea au
fost identificate cochilii de moluște danubiene, în special
Viviparus sp. În acest nivel a fost descoperit material
arheologic modern și medieval, precum și fragmente
metalice contemporane. În campania 2019, în carourile
A11-B11/A15-B15, ne-am oprit pe acest strat. Suprapus de
1001.
- 1005: depunere modernă identificată în carourile
A1-7 și B1-11. Are o extindere variabilă, între -0,54 m și -2,42
m în carourile A1-2 și -1,13 m și -1,17 m în caroul B11. Din
punct de vedere sedimentologic, este compus dintr-un
silt nisipos, brun-gri, compact. Deși bogat în material
arheologic, cu un grad de fragmentare redus în comparație
cu cel recuperat din 1001, acesta rămâne însă heterogen
din punct de vedere cronologic (modern, medio-bizantin și
roman). În campania 2019, în carourile A2-B2, A3-7/B3-7 și B8-11,
ne-am oprit pe acest nivel. Suprapus de 1001, suprapune
1003 și 1006.
- 1006: nivel de călcare, compus dintr-un nisip
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siltos, galben, compact. Identificat în carourile A1-2/B1-2, între
-2,00 m și -2,42 m în caroul A1 și între -2,36 m și -2,46 m
în caroul B1. Dificil de săpat din cauza pânzei freatice. La o
analiză primară a materialului ceramic, nivelul poate fi datat
în perioada romană. În campania 2019, în carourile A1-2/B1-2,
ne-am oprit pe acest nivel.
C001-C002-C003 (Edificiu)
În urma scăderii nivelului apelor Dunării, un
aliniament de pietre a ieșit la suprafață pe plajă, la NE de
bazilică. În vederea delimitării acestuia, precum și a stabilirii
funcționalității și cronologiei, trei casete de 4x4 m cu martor
de 1 m au fost deschise. Casetele au fost numerotate de la
1 la 3 și fiecare a fost împărțită în carouri de 1x1m, notate
A-D pe latura nordică și de la 1-4 pe latura vestică.
C001
Stratigrafie
- 1000: depunere actuală de nisip danubian gri
cochilifer. Are o grosime de aproximativ 10 cm (-3,00 m/3,10 m în B4) și acoperă întreaga suprafață a casetei.
În acest strat superficial a fost descoperită o tegula cu
ștampila CFM. Echivalentul lui 2000 din C002 și 3009 din
C003. Suprapune 1001 și 1002 (Z001).
- 1001: nivel gri-olive cu pete gălbui, mediu compact,
compus dintr-un silt nisipos. Apare în carourile A1 și B1-4/
D1-4, între -3,09 m și -3,55 m în D1 și -3,18 m și -3,39 m în
B3. Au fost identificate numeroase urme de arsură, fapt ce
poate indica un nivel arheologic puternic afectat de apele
Dunării și fluctuațiile pânzei freatice. Din carourile D3-4 a fost
recuperată o cantitate considerabilă de material ceramic cu
un grad de fragmentare redus, nerulat. În extinderea sa au
mai fost de asemenea descoperite fragmente osteologice,
metalice și de material constructiv. Nivelul se continuă și în
martorul dintre C001/C002 și este echivalentul lui 2001 din
C002 și 3001 din C003. În carourile A1-D1 și B2, stratul nu a
putut fi epuizat din cauza pânzei freatice foarte ridicate. În
campania 2019, A1, B1-4/C1-4, D1 și D4, ne-am oprit pe acest
nivel. Suprapus de 1000, suprapune 1005, 1007 și 1008.
Se învecinează cu 1002 (Z001) și 1006 (Z002), însă nicio
legătură stratigrafică directă nu a putut fi stabilită.
- 1003: nivel brun închis compus dintr-un silt
nisipos afânat, heterogen. Apare în carourile C3-4/D3-4 și
are o grosime cuprinsă între -3,05 m și -3,29 m. Din acest
strat au fost recuperate foarte multe fragmente ceramice,
material constructiv, cărbune și mortar. Nivelul se întinde în
continuarea zidului Z002 (1006), către S. Posibil negativul
acestuia sau o umplutură. Epuizat în întregime, se
păstrează în profilul sudic. Suprapus de 1000, suprapune
1005, probabil asociat cu 1006 (Z002).
- 1004: nivel brun-negru caracterizat printr-un silt
nisipos, afânat. Descoperit în carourile A2-4, nivelul are o
extindere cuprinsă între -3,09 m și -3,31 m (A3). În acest
strat, prinse în profilul vestic, au fost evidențiate 22 de
cărămizi romane, căzute pe cant. Patru dintre ele au fost
scoase la curățare. De asemenea, au mai fost descoperite
resturi de cărbune și material ceramic. Posibil nivel de
dărâmătură. În campania 2019, în carourile A2-4, ne-am
oprit pe acest nivel. Suprapus de 1000.
- 1005: nivel de mortar ars în matrice brun-închisă
cu urme bej-portocalii. A fost descoperit în carourile C3-4/
D3-4, în fața lui 1006 (Z002), la vest de acesta și în capătul
sudic. Are o grosime cuprinsă între -3,24 m/-3,29 m în
extremitatea sudică și -3,29 m/-3,34 m în extremitatea

nordică. Stratul a fost complet epuizat în fața zidului Z002
(1006), dar se păstrează în capătul sudic și în profilul
S. Câteva urme de mortar, mai puțin compacte, au fost
identificate la E de 1006, în imediata sa apropiere, precum
și în martorul C001/C002. În aceste puncte, stratul nu a
fost săpat. Între stratul de mortar și zidul Z002 (1006), se
găsește un nivel subțire de nisip fin gri. În campania 2019,
în carourile C4 și D3-4, ne-am oprit pe acest nivel. Suprapus
de 1001 și 1003, suprapune 1008.
- 1008: strat de nisip fin gri-olive, de aproximativ
6 cm (-3,31 m/-3,37 m), intercalat între stratul de mortar
(1005) și structura constructivă 1007. Surprins în profilul S.
Foarte omogen și mult mai verde decât 1001. În campania
2019, a fost identificat în carourile C3-4 și D2-3. Suprapus de
1001 și de 1005, suprapune 1007.
Structuri constructive
- 1002 (Z001): zid/fundație din piatră (calcar)
nefasonată, legată cu pământ. Structura este orientată NVSE și măsoară 3,25 m L x 0,46 m l x 0,19 m h, cu o singură
asiză păstrată. Apare în carourile B1-C1 și D2, la o cotă de
-3,35 m în capătul NV și -3,23 m în cel de SE. Structura se
continuă parțial și în martorul C001/C002, fiind evidențiată
la desfacerea acestuia. Posibil asociat cu Z002 (1006),
însă cele două structuri nu se află în conexiune directă.
Suprapus de 1000 și de 1001.
- 1006 (Z002): zid/fundație din piatră identificată în
carourile D2-3 la o cotă de -3,09 m în capătul N și -3,13 m în
cel S. Structura este construită din calcar nefasonat și legat
cu pământ. Are o formă dreptunghiulară și o orientare N-S.
Structura se păstrează pe o lungime 0,77 m, cu 0,58 m lățime
și 0,22 m înălțime (o asiză). Inițial am presupus că este țesut
cu Z001 (1002), însă la curățare nu a fost descoperită nicio
legătură directă între cele două. În față, pe latura sa vestică,
a fost descoperit un strat de mortar ars (1005). Urme de
mortar au fost descoperite și la E de structură. Între nivelul
de mortar ars (1005) și structură (1006) este intercalat un
strat subțire de nisip gri. Posibil asociat cu 1002 (Z001).
Suprapus de 1000 și 1001.
- 1007: aliniament de pietre ce pare să urmeze
traseul nivelului 1003. Apare în carourile C4 și D3-4, la o cotă
de -3,30 m. Orientate NNV-SSE, cele șase pietre au fost
evidențiate doar la limita lor superioară. La E de 1007, în
C4, lipit de una dintre pietre, apare nivelul de mortar (1005),
în timp ce la V a fost evidențiată o urmă de arsură de
aproximativ 50 x 50 cm, cu urme consistente de cenușă.
Suprapus de 1008. În campania 2019, în carourile C4 și D3-4,
ne-am oprit pe acest nivel.
C002
Stratigrafie
- 2000: depunere actuală de nisip danubian gri
cochilifer. Are o grosime de aproximativ 10 cm (-3,06 m/-3,10
m) și acoperă întreaga suprafață a casetei. Echivalentul lui
1000 din C001 și 3009 din C003. Suprapune 2001 și 2004
(Z003).
- 2001: nivel gri-olive cu pete gălbui, mediu
compact, compus dintr-un silt nisipos. Apare în carourile
A1 și B1-4/D1-4, între -3,40 m și -3,87 m în D1 și -3,10 m și
-3,32 m în C4. Dificil de săpat din cauza pânzei freatice mult
mai ridicate decât în C001, terenul fiind în pantă. Au fost
identificate numeroase urme de arsură, fapt ce poate indica
un nivel arheologic puternic afectat de apele Dunării și
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fluctuațiile pânzei freatice. Din acest strat a fost recuperată
o cantitate considerabilă de material arheologic (ceramică,
os, metal, sticlă, material constructiv). Nivelul se continuă
și în martorul dintre C001/C002 și este echivalentul lui 1001
din C001 și 3001 din C003. În campania 2019, în C002,
ne-am oprit pe acest nivel. Suprapus de 2000 și de 2004,
suprapune 2003.
- 2004: nivel compact de pietre de mici dimensiuni
(gresii și calcare) în matrice argilos-siltoasă. Are o culoare
galbenă cu nuanțe portocalii-roșiatice, datorate gresiilor
puternic erodate, care se pierdeau chiar și la curățarea cu
truela și mătura. Apare în carourile A3-4/C3-4, între -3,00 m și
-3,11 m. Păstrat doar în profilul S, este echivalentul lui 3007
(C003). Posibil nivel de dărâmătură. Suprapus de 2000,
suprapune 2001.
Structuri constructive
- 2002 (Z003): zid/fundație din piatră (calcar)
nefasonată, legată cu pământ. Structura este orientată
VNV-ESE și măsoară 2,20 m L x 0,63 m l x 0,32 m h. În
campania 2019 au fost evidențiate trei asize. Apare în
carourile C3-4/D3-4 și D2, la o cotă de -2,95 în colțul SE și
-3,10 m în cel de NV. Structura pare că se continuă și în
martorul C002/C003, însă în campania 2019 martorul nu
a fost desfăcut. Posibil asociat cu Z004 (3002, C003) și cu
2004. Suprapus parțial de 2000 și de 2001.
- 2003: (Z004): zid/fundație din piatră identificată
la desființarea martorului C001/C002 în carourile D4- D4’
la o cotă de -3,10 m. Structura este construită din calcar
nefasonat și legat cu pământ. Are o formă dreptunghiulară
și o orientare N-S. Structura se păstrează pe o lungime
0,94 m, cu 0,68 m lățime și 0,17 m înălțime (o asiză). Zidul/
fundația continuă în profilul sudic. Suprapus de nivelul
aluvionar 1001/2001.
C003
Stratigrafie
- 3009: depunere actuală de nisip danubian gri
cochilifer. Are o grosime de aproximativ 4 cm (-2,64 m/-3,68
m) și acoperă întreaga suprafață a casetei. Echivalentul lui
1000 din C001 și 2000 din C002. Suprapune 2001 și 2004
(Z003).
- 3000: depuneri aluvionare omogene, cu stratificare
orizontală, lamine negre și bej observabile în profilul vestic.
Apare în carourile A1-4, B2-4/D2-4, între -2,54 m/-2,78 m în
A4 și -2,60 m/-2,98 m în C4. Nivelul este compact, format
dintr-un nisip siltos, gri-olive cu nuanțe de bej. Din acest
nivel a fost recuperat foarte puțin material arheologic, mai
precis ceramică și material constructiv. Posibil echivalentul
lui 1009 din C001. Suprapus de 3009, suprapune 3001 și
3005.
- 3001: nivel gri-brun cu pete olive, mediu compact,
heterogen, compus dintr-un silt nisipos. Apare pe toată
suprafața casetei, între -2,48 m și -3,10 m în A4 și -2,98
m și -3,36 m în D1. Au fost identificate numeroase urme
de arsură, fapt ce poate indica un nivel arheologic puternic
afectat de apele Dunării și fluctuațiile pânzei freatice.
Nivel foarte bogat în material arheologic. La E de 3002
(Z005), din carourile B1-4/D1-4 a fost recoltat mult material
roman timpuriu, cu un grad de fragmentare redus. Situație
asemănătoare cu cea din C001, de unde din nivelul 1001, în
C4-D4, la E de 1002 (Z001) a fost de asemenea descoperit
mult material. În nivelul 3001, în caroul C3, a fost descoperit
un opaiț aproape întreg. Probabil echivalentul lui 1001 din
C001 și 2001 din C002. În campania 2019, în carourile B2-4,
C4 și D1-4, ne-am oprit pe acest nivel

- 3003: podea/nivel de călcare. Apare în carourile
A1-2/B1-2, între -2,97 m și -3,05 m. Identificat pe o suprafață
foarte mică și în A3. Este compus dintr-o argilă galbenă,
compactă, în care sunt incluse pietre de mici dimensiuni
(calcar). De asemenea, în compoziția sa au fost descoperite
mici fragmente ceramice (roman timpurii) și cărbune. Posibil
nivelare peste stratul de dărâmătură 3007. În campania
2019, în carourile A1-2 ne-am oprit pe acest nivel. Suprapus
de 3005, suprapune 3007, posibil asociat cu 3002 (Z005)
și 3004.
- 3004: nivel compact, format dintr-o argilă galbenă
în care se găsesc pietre de mici dimensiuni. Descoperit
în carourile C4-D4, la o cotă de -2,92 m. Conservat pe o
suprafață foarte mică, în campania 2019 ne-am oprit pe
acest nivel, stratul fiind necercetat. Posibilă nivelare peste
3007. Suprapus de 3001, suprapune 3007.
- 3005: nivel brun-negru, afânat, heterogen, compus
dintr-un silt nisipos. Apare în carourile A2-3/C2-3, între -2,84
m/-2,96 m în A1 și -2,92 m/-3,02 m în C2. În acest strat au
fost descoperite fragmente ceramice, osteologice și de
material constructiv, precum și urme de cărbune. Păstrat în
profilul vestic între două niveluri de aluviuni bej. Suprapus
de 3000, suprapune parțial 3003, 3007 și 3008.
- 3006: nivel brun, compus dintr-un silt nisipos afânat.
Apare în carourile A3-4 între -2,48m/-3,10 m și în C1 la -3,16
m. Heterogen, cu mult material arheologic. Se intercalează
cu nivelul 3007, mai precis în locurile unde acest nivel nu s-a
păstrat apare 3006. În campania 2019, în carourile A3-4 și C1,
ne-am oprit pe acest nivel. Suprapus de 3009, suprapune
3007 în caroul C1.
- 3007: nivel compact, bine reprezentat, compus
din calcare și gresii foarte friabile, de dimensiuni mici și
medii, în matrice argilos-siltoasă. Are o culoare galbenă
cu nuanțe portocalii-roșiatice, datorate gresiilor puternic
erodate, care se pierdeau chiar și la curățarea cu truela și
măturica. Apare în carourile A1-4/C1-4, între -3,03 m și -3,16
m (caroul C3, epuizat). Echivalentul lui 2004 din C002. În
campania 2019, în carourile A1-4/C1-4, ne-am oprit pe acest
nivel. Suprapus de 3003, 3004, 3005, 3006 și 3008.
- 3008: strat de nisip siltos, galben-bej, omogen,
mediu compact. Apare în carourile A2-3, între -2,90 m și
-3,18 m. În acest strat a fost descoperit foarte puțin material
arheologic. Posibilă nivelare. În campania 2019, în carourile
A2-3, ne-am oprit pe acest nivel.
Structuri constructive
- 3002 (Z005): zid/fundație din piatră (calcar)
nefasonată, legată cu pământ. Structura este orientată NVSE și măsoară 4 m L x 0,80 m l x 0,50 m h. În campania
2019 au fost evidențiate cinci asize. Apare în carourile
A4, B3-4, C1-3 și D1, la o cotă de -2,95 m în extremitatea N
și -2,74 m în cea S. Structura pare că se continuă și în
martorul C002/C003, însă în campania 2019 martorul nu
a fost desfăcut. Posibil asociat cu Z003 (2002, C002) și cu
2004. Suprapus parțial de 3009 și de 3001. Asociat cu 3003
și probabil cu 3003 și 3007.
Materialul arheologic
Majoritatea materialului descoperit este reprezentat
de ceramică. Dacă în S001, materialul ceramic este foarte
amestecat din punct de vedere cronologic, cu fragmente
datând de la ceramică romană până la cea recentă, în C001C002-C003 materialul pare la o primă observare exclusiv
roman. Aceeași remarcă o putem face și pentru materialul
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constructiv, menționând încă o dată cele 22 de cărămizi
romane prăbușite și surprinse în profilul vestic al C001.
În campania 2019, au fost descoperite 15 monede,
dintre care nouă în S001 iar restul în casetele de pe plajă.
Alte descoperiri constau în diverse obiecte metalice (fier și
bronz), fragmente de brățări din sticlă (exclusiv în S001),
trei ghiulele din ceramică (două în S001 și una în C003),
precum și o mărgea și un fragment de marmură.
Concluzii preliminare
Interpretarea descoperirilor din campania 2019 este
dificilă. Zona de est a sitului, unde a fost efectuată secțiunea
S001, a fost puternic afectată de lucrări moderne, așa cum
o arată materialul descoperit, care începe să se trieze din
punct de vedere cronologic abia de la -2,40 m. Lățimea
foarte mică a secțiunii, impactul antropic modern și recent,
cât și faptul că nu am ajuns la steril nu ne permit să emitem
ipoteze cu privire la funcționalitatea antică sau medievală a
zonei. În vedere continuării cercetării arheologice în zona
de est, se impun cercetări geofizice anterioare intervențiilor,
ce pot acoperi suprafețe întinse (ERT) și oferi indicii cu
privire la deschiderea unei noi săpături.
Cercetarea din zona plajei a scos la lumină un
edificiu a cărui interpretare este problematică din cauza
stratigrafiei afectate de apele Dunării. În ciuda acestui
impediment, au fost observate cel puțin două momente:
(1) unul de abandon/incendiere, corespunzând nivelului
de mortar ars, precum și al dărâmăturii, culoarea roșiatică
putând fi cauzată și de acțiunea oxidantă a focului și (2)
unul de nivelare, caracterizat printr-o argilă galbenă,
compactă, ce acoperă acest nivel de dărâmătură. Urmele
consistente de cenușă descoperite în C001, precum și
cărămizile căzute pe cant, pot fi puse în legătură cu acest
moment de abandon.
Nu este clar însă dacă zidurile descoperite fac parte
din aceeași structură constructivă. În timp ce zidurile din
C002 și C003 sunt țesute împreună, cu cele din C001 și din
martorul C001/C002 nu s-a putut stabili o relație clară. De
asemenea, zidurile din C002 și C003 par să fi fost construite
într-o manieră mult mai solidă, cu pietre de dimensiuni mari
și medii, în comparație cu cele din C001, unde pietrele
utilizate sunt mai mici. Deschiderea unei casete la V, în
continuarea lui C003, este necesară pentru înțelegerea
legăturilor dintre aceste ziduri. Foarte importantă este
și înțelegerea orientării acestor structuri și descoperirea
zonelor de acces și a delimitării spațiului interior de cel
exterior, în vederea determinării poziției paleo-țărmului.
Materialul ceramic descoperit prezintă un grad de
fragmentare redus, nu este rulat și la o primă observare
pare a fi exclusiv roman. O analiză detaliată a acestuia
va oferi indicații mult mai clare asupra funcționalității și
cronologiei acestor structuri.

Extra-muros Est – Edificiu

Marian Mocanu, Aurel-Daniel Stănică
Cercetarea arheologică de teren din anul 2017, ne-a
prilejuit identificarea unor posibile edificii, la aproximativ 100
m de incinta de est, pe drumul de acces spre Pontonul Vechi.

Sectorul de cercetare este localizat la aproximativ 100 m este
față de latura de est a incintei romane târzii a fortificației de
la Noviodunum și la aproximativ 160 m sud față de Bazilica
2 și implicit cursul actual al Dunării. Zona este traversată de
la nord la sud de un drum de exploatare și a fost supusă
unor intense modificări antropice în momentul în care a fost
construită rețeaua electrică de înaltă tensiune. Aici a fost
identificat la nivelul solului , zidurile unui posibil edificiu. Având
în vedere că nu sunt cunoscute informații privind locuirea din
această zonă, dar și degradarea rapidă a structurii aflată la
nivelul solului, datorită circulației autoturismelor, am hotărât
realizarea unui sondaj.
A fost deschisă o suprafață de 8 x 4 m cu scopul
de a investiga aceste ruine. Sondajul a fost amplasat
imediat la vest față de drumul amintit anterior. Imediat
după îndepărtarea primului strat s-a conturat traseul a trei
ziduri ce închid o încăpere de aproximativ 18 mp (suprafața
camerei a putut fi reconstituită datorită faptului că și traseul
celui de-al patrulea zid este vizibil la nivelul solului). Cele
trei ziduri au grosimea de 0,50 m și sunt construite din
blochete de calcar de dimensiuni medii sau mici, sumar
fasonate și legate cu pământ. După degajarea acestor ziduri
am împărțit suprafața de cercetare în trei zone după cum
urmează: Extra-muros Nord (porțiunea situată la nord de
edificiu); Camera 1 (spațiul închis de cele trei ziduri); Extramuros Sud (porțiunea situată la sud de edificiu). Revenind
la edificiu, acesta are orientare pe axa est-vest. Zidurile au
fost numerotate astfel: Z1 – zidul de nord; Z2 – zidul de sud
și Z3 – zidul orientat nord-sud și care le interceptează pe Z1
și Z2. Ulterior am continuat cercetarea pe toată suprafața
secțiunii încercând să evidențiem elevația edificiului și să
identificăm nivelul de funcționare a acestuia. Din păcate din
edificiu nu s-a păstrat decât această ultimă asiză a zidurilor,
cât despre nivelul de funcționare, acesta a fost distrus de
intervențiile recente. În ceea ce privește intervalul cronologic
în care a funcționat această structură, este imposibil de
stabilit cu exactitate. Din contextul corespunzător celor
trei ziduri am recuperat material arheologic și numismatic
specific atât epocii romane târzii cât și medio-bizantin.
Deoarece nu s-au putut afla informații suplimentare
referitoare la edificiul descris în rândurile anterioare, am
continuat cercetarea doar în zona Extra-muros-nord (la nord
de edificiu, către Dunăre) pentru a surprinde o secvență
stratigrafică a acestei zone de est a sitului Noviodunum.
Până la adâncimea de 0,90 m. săpătura s-a desfășurat
într-un strat de pământ amestecat, cu material arheologic
specific în preponderență epocii medio-bizantine, dar
și cu unele intruziuni din epoca romană. La adâncimea
menționată anterior am reușit să identificăm conturul a două
gropi menajere, ovale ca formă, cu diametre de aproximativ
1,50 m fiecare. Umplutura acestor gropi este similară (cele
două complexe sunt contemporane) și este constituită din
pământ negru afânat, cu foarte puțin pigment de arsură. Din
umplutura ambelor gropi am recuperat foarte multe oase de
animale (mamifere de toate taliile și multe oase de pește),
un numeros material ceramic atât medio-bizantin (sec. XIII)
cât și roman târziu (la care se adaugă câteva fragmente
ceramice romane timpurii) și monede bizantine datate în
sec. XI – XIII, dar și romane sec. III – IV. Cele două gropi au
fost golite până la adâncimea de 2 m față de actualul nivel
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de călcare. La această adâncime groapa G1 (situată către
est față de G2) se oprește pe un strat de mortar alb, specific
epocii romane.
Pe parcursul cercetării arheologice din sectorul Extra-muros Est au fost recoltate 2301 fragmente ceramice,
mare parte atipice, cele tipice însumând un total de 492
fragmente. Din cele 492 fragmente ceramice 218 sunt medievale și 274 aparțin epocii romane (114-amfore; 60 – tableware; 99 – corsware și un fragment de opaiț). La acestea se adaugă un bogat material osteologic și numismatic,
proporția dintre monedele bizantine și cele romane fiind
aproximativ egală.
În urma cercetării din campania 2019 în sectorul
Extra-muros Est putem avansa următoarele concluzii:
1. Edificiul identificat în această zonă este puternic
afectat de intervențiile antropice moderne și este imposibil
de datat (nu excludem posibilitatea de a avea resturile unei
clădiri moderne demantelate la un moment dat).
2. Depunerile arheologice sunt consistente și aparțin
atât epocii medievale cât ș epocii romane (timpurii și târzii),
conform materialului arheologic rezultat în urma săpăturii.

Ariile de extracție a materialului litic din
componența zidurilor cetății Noviodunum
Oliver Livanov
În cadrul proiectul Noviodunum 2020, colectivul de
cercetare are ca obiectiv realizarea unui studiu geologic,
prin care să fie identificate sursele de aprovizionare cu
piatră de construcție și a provenienței nisipului din alcătuirea
liantului, care intră în structura zidurilor de epocă romană,
sau celor aparținând elementelor de fortificație aparținând
perioadei medio-bizantine și medievale. Demersul nostru
are ca principal scop, reconstituirea traseelor de transport
al materialul litic, din locurile de extracție (carierele romane)
către situl cetății romano - bizantine Noviodunum situat în
nordul provinciei Scythia Minor.
În campania anului 2019 ne-am concentrat
observațiile pe materialul litic utilizat la construcția Turnului Mare. Această structură se prezintă ca un veritabil
fortăreață, fiind o dovadă a puterii și importanței strategice
a Cetății Noviodunum în componența Limesului dobrogean.
Trnul a fost construit la sfârșitul secolului al III-lea și prezintă etape de refacere din secolele IV-VI p. Chr.
În componența zidurilor cetății Noviodunum există
mai multe tipuri de roci de proveniență diferită. Situată pe
drumul roman Marcianopolis, cetatea va fi aprovizionată pe
această cale de un aport suplimentar de material litic din
zone mai îndepărtate (podișul Babadag). Preponderent, în
componența zidurilor, se constată o dominare covărșitoare
a rocilor locale transportate din zone învecinate.
Chiar dacă în zona cetății există iviri izolate de stâncă,
nu s-au găsit încă dovezi care să ateste exploatarea pietrei
pentru construcțiile din antichitate. În zona Noviodunum Isaccea, aceste iviri (aflorimente) sunt restrânse ca areal
și foarte probabil că nu au stârnit interesul romanilor pentru
deschiderea unui centru important de exploatare a pietrei
de construcții. Se găsesc astfel de aflorimente chiar în
partea vestică și nord-vestică a cetății, o parte din ziduri

fiind amplasate pe piatră (roca nativă). Aici se întâlnesc
calcare cenușii cu structură nodulară și intercalații de pelite
cenușii - verzui de vârstă triasic inferior - mediu (werfenian
- anisian w2+an1), intens cutate pe anumite porțiuni datorită
activităților tectonice și neotectonice și care fac parte din
Formațiunea geologică calcaroasă dolomitică - nodulară,
parte componentă a Pânzei de Tulcea și a celei de Niculițel
cu o răspândire largă în regiune (Niculițel, Somova, Tulcea,
Beștepe, Zebil, Mihai Bravu, Nicolae Bălcescu etc.). Acestă
formațiune geologică mai aflorează în fosta carieră din
orașul Isaccea, în punctul Bogola și pe arii mai restrânse la
vest de oraș. La vest, sud și est de Noviodunum aflorează
pe porțiuni restrânse, o formațiune de largă răspândire
în județul Tulcea, Formațiunea de Alba, de vârstă triasic
superior (carnian - norian cr3+no), în componenta căreia
intră gresii cenușii, gălbui, roșiatice și calcare cenușii cu
intercalații de pelite. Formațiunea bazaltelor triasice, care
aflorează pe arii extinse în Dealurile Niculițelului, apare
intercalată în calcarele cenușii de vârstă werfenian anisian, pe o porțiune de numai 10 metri, în partea nordvestică a cetății, pe malul Dunării.
Zidurile Tunului Mare de la Noviodunum au în
componență calcare, gresii și bazalte triasice care în teorie,
ar fi putut proveni din ariile limitrofe. Deoarece nu există
dovezi în acest sens, trebuie să presupunem că materialul
litic era adus din centrele de extracție existente la acea
dată. Într-o proporție covărșitoare, componenta principală
din zidurile cetății o reprezintă calcarele triasice cenușii
care ar fi putut provenii din zona Parcheș - Somova - Tulcea
(cel mai probabil) sau Zebil. Mahmudia și Murighiol, două
porturi la Dunăre ar fi putut aproviziona Noviodunum cu
material litic pe apă. Gresiile și bazaltele triasice au fost
exploatate din dealurile Niculițelului, cele două roci aflorând
pe suprafețe mari.
Pe lângă formațiunile de vârstă triasică, în ziduri
se mai întâlnesc două roci care nu aflorează în zona
Noviodunum - Isaccea, care în mod cert au fost aduse
din regiuni mai îndepărtate. Prima din acestea, cuarțitele
precambriene, parte a Formațiunii de Orliga, aflorează
numai în nordul Munților Măcin. Cu toate că din Munții Măcin
se extrăgea și granit, o rocă apreciată pentru aspectul ei
dar foarte dură și greu de prelucrat, ea nu este folosită în
general la construcția zidurilor. La Noviodunum, granitul
lipsește cu desăvârșire iar cuarțitul de Orliga se observă
rar. A doua rocă care nu se regăsește în regiune este gresia
calcaroasă din depozitele cretacice ale bazinului Babadag.
Răspândită pe arii foarte mari, pe tot cuprinsul Podișului
Babadag, roca a fost exploatată de pe vremea întemeierii
cetăților grecești la malul Mării Negre (Argamum și Istria).
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Colectarea de date topo-batimetrice

Cristian Trifnov, Marian Mierlă, Aurel-Daniel Stănică
Determinarea efectelor schimbării cursului Dunării
asupra incintei de nord a cetății, fapt ce a condus la o
restrângere sau extindere a ariei locuite, precum și obținerea
de date topo-batimetrice, cu scopul de a cartografia relieful
submers și a evidenția aspectul, direcția de dispunere a
eventualelor structuri submerse, o posibilă identificarea a
instalațiilor portuare, reprezentă un obiectiv important al
proiectului de cercetare.
În vederea cartografierii reliefului submers sau
a realizării modelului digital al albiei minore a Dunării
aferente zonei cetății Noviodunum, s-a folosit un sonar
multifascicul. Sistemul multifascicul este compus dintr-un
conglomerat de senzori din care fac parte: transducerul ODOM sau emițătorul și totodată receptorul datelor,
SVS Valeport (Sound Velocity Sensor) ce este un senzor
de măsurarea vitezei sunetului în apă ce aplică corecții
datelor receptate, MRU SMC (Motion Reference Unit) este
un senzor ce aplică corecții datelor în ceea ce privește
mișcarea de ruliu, tangaj și ridicare a ambarcațiunii,
Heading Hemisphere este un senzor ce aplică corecții
de direcție a navigației, GPS Javad Triumph 1 (Global
Positioning System) de dublă frecvență ce funcționează
în sistem RTK (Real Time Kinematic) cu o bază la sol
de coordonate fixe ce transmite corecții de poziție către
echipamentul de pe ambarcațiune (pl. 14/a). Toți acești
senzori sunt calibrați și integrați într-un modul de tip
consolă RTA ODOM (Real Time Appliance) ce la rândul ei
transmite datele tuturor senzorilor și-i integrează în softul
Hypack respectiv ES3 de pe un terminal PC.
Acest echipament este fixat pe ambarcațiune și
funcționează alimentat de la o baterie de 12V. Totodată terminalul de colectare a datelor și încă un monitor necesar
conducătorului ambarcațiunii pentru navigație, sunt alimentate de alta baterie de 12V (Pl. 14/b).
Colectarea datelor din teren se face prin intermediul
software-ului Hypack. În cadrul acestuia se definește zona
de lucru prin elaborarea unei matrice georeferențiată în
interiorul căreia se va popula cu date batimetrice. Urmează
aplicarea corecțiilor de înălțime a receptorului GPS și a
adâncimii fata de luciul apei a transducer-ului (Pl. 14/c). În
acest timp, se va realiza măsurătorile necesare în vederea
determinării cotei luciului apei in dreptul zonei de studiu
pentru a aplica ulterior corecțiile de adâncime necesare
translatării datelor batimetrice în cote la sistemul de
referință Marea Neagră Sulina/Marea Neagră 75.
Procesul de colectare a datelor poate începe ulterior verificării tuturor parametrilor și a conectivității.
Ambarcațiunea se va deplasa pe întreaga suprafață a matricei urmând linii cât se poate de drepte, având în vedere
curenții și traficul de pe Dunăre.
Ca urmare a finalizării campaniei de colectare de
date batimetrice, imaginea generală cu privire la situația
morfodinamică a albiei minore este redată în matricea
finală. Aceasta este reprezentată în Planșa 15/a.
Procesarea datelor se realizează cu pachetul de

software Hypack. Acest program este unul modular ce
permite folosirea acestuia concomitent cu alte procese de
analiza. Pentru procesarea datelor batimetrice multifascicul
se folosește modulul MBMax ce permite editarea punctelor
colectate din teren prin eliminarea anomaliilor de poziționare
și de interpretare eronată a adâncimilor ținând cont de
valorile batimetrice învecinate după cum se observa în
Planșa 14/b.
Se pot observa anomaliile din datele colectate și
anume acele linii ce se ridica sau coboară abrupt. Acestea
sunt denumite în literatura de specialitate drept „spike-uri”
și reprezintă anomalii întâlnite des la orice colectare de date
batimetrice. Acestea apar la o citire eronată a transducer-ului
indusă de foarte multe variabile: trepidații ale ambarcațiunii
datorită turației motorului, schimbări mari de viteză a
sunetului în apă, materie grosieră în suspensie, bancuri de
pești, eroare de poziționare (schimbarea orizontului a unui
sau mai mulți sateliți), pierderea comunicației TRK cu baza
GPS de la mal etc. Aceste anomalii se pot șterge în mică
măsură automat în urma unei filtrări de valori de adâncime
și în mare măsură manual. Software-ul permite vizualizarea
norului de puncte în mai multe moduri astfel încât editarea
acestor date să fie cât mai facilă. Procesul de prelucrare
a datelor este unul foarte meticulos cu metodologii de tip
„trial and error” iar rezultatele sunt de tip „expert judgement”
deoarece în multe cazuri este nevoie ca utilizatorul să
interpreteze datele acolo unde lipsesc valori batimetrice
sau sunt erori.
În cazul acestei campanii s-au realizat diverse produse în baza valorilor batimetrice identificate în zona studiată. Din motive tehnice, hărțile de batimetrie au fost realizate în baza datelor colectate în teren și stocate în matricea
cu celula de 5 x 5 m. Interpolarea acestor valori în vederea
obținerii hărții hipsometrice și a derivatelor s-a realizat pentru a identifica prezența unor structuri antropice adiacente
cetății Noviodunum și puse la dispoziția beneficiarului pentru a identifica posibilele incinte submerse aferente cetății.
Astfel s-au elaborat hărți hipsometrice cu privire din mai
multe unghiuri pentru a facilita interpretarea structurilor ce
pot fi prezente în zona de studiu (Planșa 16).
Harta finală a zonei de studiu este realizată pe două
niveluri de detaliu. Acestea integrează imaginea raster a
batimetriei peste care s-au suprapus isoliniile (Planșa 17/a și b).
Harta de detaliere s-a realizat în speranța identificării unor structuri submerse având în vedere conformația
rectilinie a zonelor de adâncime mică și totodată a pantelor
abrupte pe distanțe relativ mici ce pot indica prezența unor
ziduri din fortificația Noviodunum.
Această campanie de determinare a conformației
albiei minore a fluviului Dunărea în zona aferentă cetății
Noviodunum se va repeta în vederea completării și detalierii
acestor informații.
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Fig. 1 - M05

Fig. 2 - M09
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