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Abstract. The auxiliary fort of Bologa (com. Poieni, jud. Cluj) is placed on the North-
Western Dacian border, on the left bank of the river Crişul Repede, between the villages of 
Morlaca and Poieni. The fort lays on a high terrace in the proximity of the flowing of the 
Săcuieu stream into the Criş. The valley of Crişul Repede is the connection between the 
Transylvanian plateau and the Western plain of Theiss river, that is why the strategic role of 
the fort is to protect the limes against any Barbarian tribes West of the province. 
The Roman frontier in this area is theroretically the best-known limes sector, under research 
since the second half of the 19th century. It is a complex system formed of a turf rampart, 
watchtowers, a large fort and some fortlets. In spite of the efforts in the last hundred years or 
so, the gaps still persist, including in the matter of tower localization. For this reason, 
following field surveys and interdisciplinary analisys we will attempt to present our 
conclusions regarding the towers’ localization and the Roman strategy in a rough frontier 
area. 
 
Keywords: Dacia, limes, fort, archaeological topography, Roman army. 
 
 

Dacia, o provincie militară creată din motive strategice, a fost cucerită după 
cele două războaie dacice și transformată imediat în provincie, drumul imperial care 
străbate Dacia de la sud la nord fiind terminat deja în 108 p.Chr. (CIL III, 1627; ILD 
536)2, iar Sarmizegetusa fondată ca oraș de foarte timpuriu3. Numărul mare de 
fortificații din Dacia indică un caracter eminamente militar al provinciei. Acest lucru 
derivă și din relatările autorilor latini, unde Dacia este adesea menționată mai ales 
într-un context militar4. 

Limes-ul Daciei cuprinde cea mai mare parte a României de azi. Monu-
mentul se întinde peste 1000 km de la Dunăre la Dunăre încorporând 80.000 km2 din 
Transilvania, Oltenia și o mică parte din Banat și Muntenia. Limitele geografice ale 

                                                 
1 This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific 
Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2011-3-0273. 
2 Winkler, 1982, p. 80-84; Winkler-Blăjan-Cerghi, 1980, p. 63-73. 
3  Alicu, 1980; Daicoviciu, 1933, 1938, 1944, 1974; Daicoviciu-Daicoviciu, 1962; 
Daicoviciu, 1975; Daicoviciu-Alicu, 1984; Étienne-Piso-Diaconescu, 2004. 
4 Ruscu, 2003, p. 235. 
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graniței romane nu sunt suficient de clare fiind de multe ori presupuse și puse în 
legătură cu siturile asociate. În căutarea celei mai bune apărări a Imperiului, romanii 
au folosit caracteristicile geografice ale terenului în avantajul lor. În nord-vest limita 
Daciei a fost lanțul de înălțimi al M-ților Meseș, care separă bazinul Transilvaniei de 
Câmpia Pannonică. Culmile Meseșului fac legătura între M-ții Apuseni și Carpații 
Răsăriteni, fiind o barieră naturală, o limită geografică între două zone depresionare 
lungă de aproximativ 60 km5. 

M-ții Carpați par să rămână în exteriorul provinciei, limes-ul fiind stabilit pe 
marginea interioară a acestora, cu excepția zonei aurifere, controlată de romani. 
Complexitatea limes-ului depinde de topografia terenului și de populațiile din fața 
graniței. Dacii au fost împinși în exteriorul arcului carpatic, dar rămân o amenințare 
la adresa Romei, chiar dacă descoperirile din așezările din apropierea graniței 
dovedesc o colaborare directă cel puțin pe linie economică6.  

Nu știm însă când a fost construit limes-ul. Pe columna lui Traian nu avem 
nici o reprezentare legată de acest eveniment, iar în izvoare nu se pomenește nimic 
în legătură cu limes-ul dacic7. În majoritatea castrelor auxiliare care se aliniază în 
spatele limes-ului au fost descoperite dovezi cronologice din timpul lui Traian. 
Structurile combinate ale limes-ului de nord, constând din turnuri de diferite forme, 
linii paralele de apărare, uneori zid, alteori doar val, mai îngust sau mai lat, nu sunt 
numai dovezi ale complexității graniței romane din Dacia, dar și a unei cronologii 
dinamice. În puținele cercetări arheologice din interiorul turnurilor cele mai timpurii 
elemente cronologice costau din monede datate la mijlocul secolului al II-lea.  

Hadrian a reorganizat Dacia, împărțind-o în trei provincii, aducând mai 
multe trupe și înlocuind unele unități de infanterie de pe limes cu trupe de cavalerie 
mai mobile8. De aceea poate fi un candidat important pentru crearea limes-ului 
dacic. Însă nici Antoninus Pius nu poate fi exclus. Este clar că sistemul complex de 
pe teritoriul Daciei a fost realizat în etape diferite, fără să cunoaștem acum mai 
multe detalii. În ceea ce privește turnurile din nord-vest unele sunt patrulatere, altele 
circulare, unele din piatră, pe când probabil unele erau de lemn. Vecinătatea unora 
dintre ele dovedesc clar etape diferite de construcție, după cum se dovedește în cazul 
primelor două turnuri de la nord de Crișul Repede9. 

Structura limes-ului constă dintr-un sistem extrem de complex de turnuri, 
valuri de pământ, ziduri, fortificații de mici dimensiuni, castrele din spatele limes-
ului, plasate de regulă la o distanță de circa 5 km față de limes, așezările civile 
aferente și structurile ne-romane. Nu a fost încă identificat un șanț în fața valurilor 
de pământ10. Castrele sunt asemănătoare, garnizoane ale unor trupe de infanterie 

                                                 
5 Vezi Ferenczi, 1968, p. 78-79; Gudea, 1985, p. 150-151. 
6 Vezi Matei-Stanciu, 2000, passim. 
7 Ruscu, 2003, passim. 
8 Vezi Piso, 1991, p. 30 sqq. 
9  Cele două turnuri au fost identificate pentru prima dată de Buday Árpád, acesta 
presupunând că nu sunt contemporane (Buday, 1912, p. 106). 
10 Singurii care menționează existența unui șanț sunt Torma, 1880, p. 55 și Finály, 1904. 
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mixte și de cavalerie, construite cel mai probabil chiar de către acestea. Pe alocuri 
valurile de pământ sunt foarte clar vizibile, aflându-se aproape de înălțimea 
originală, caracteristicile limes-ului păstrându-se cel mai bine în zona Porolissum. 

În întreaga Românie se cunosc în total peste 30 de castre, 50 de mici 
fortificații și mai mult de 150 de turnuri, deși numărul lor trebuie să fi fost mult mai 
mare. În cele mai multe locuri limes-ul nu mai este vizibil, motiv pentru care este 
greu de identificat. 

Pe baza descoperirilor de țigle ștampilate presupunem că și turnurile, chiar 
și limes-ul, a fost construit de garnizoanele castrelor, deși materialul arheologic este 
foarte puțin11. Turnurile au plan patrulater sau circular, construite din piatră sau 
lemn, fiind cercetate câteva dintre acestea în anii '70 12 . În unele zone a fost 
descoperită o linie artificială constituită în general din val de pământ/glii, iar pe 
alocuri dintr-un zid de piatră de mici dimensiuni. Pe de altă parte, valul nu a fost 
cercetat arheologic, decât printr-o secțiune sau două, structura acestuia fiind neclară. 
Zid de piatră a fost identificat doar în apropiere de Porolissum13. În trecători și în 
zonele vulnerabile au fost construite fortificații de mici dimensiuni14, atașate zidului 
limes-ului, acolo unde acesta a fost identificat, dar se află la o oarecare distanță de 
valul din glii, similar turnurilor. Tot în trecători au fost construite și valurile de 
pământ, deși în ultimii ani a fost semnalat zid de piatră și valuri de pământ pe 
platouri nu doar în trecători. Turnurile par să creioneze o linie, dar, de fapt, sunt 
așezate în rețea, fiind amplasate mai în adâncime sau mai în față în funcție de confi-
gurația terenului, să poată evident comunica între ele. Caracteristicile graniței de 
nord nu se regăsesc decât pe alocuri în celelalte zone de frontieră ale Daciei, dar 
argumentele sunt extrem de puține. Traseul graniței de vest nu este clar. Cu o singură 
excepție, niciun turn nu este încă identificat la sud de Bologa. De aceea linia garniței 
este presupusă pe traseul celor mai vestice castre, practic pe axa principală, drumul 
de la Drobeta la Porolissum.  

O mică parte din limes este vizibilă, deși încă nu a fost cartat în totalitate. 
Linia artificială de turnuri și uneori de val cu zid din Transilvania se păstrează cel 
mai bine pe o distanță de aproximativ 350 km, în special din sectorul de nord, nord-
vest de circa 50-60 km.  

Fortificațiile se află în lista monumentelor, protejate deci prin lege. În 
majoritatea lor acesta este și cazul turnurilor, dar fără elemente topografice clare, 
singurele repere fiind toponimele mai vechi, de multe ori imposibil de identificat. Și 
mai problematică rămâne situația valurilor și a liniilor artificiale, foarte puține din 
ele făcând parte din lista monumentelor. Limes-ul este așadar localizat după vechile 
publicații, de cele mai multe ori incorect. 

                                                 
11 Vezi Gudea, 1985, p. 158. 
12 Gudea, 1971, passim. 
13 Matei, 1996. 
14 Vezi spre exemplu cazul fortificației de mai mici dimensiuni de la Ortelec (Marțian, 1909, 
p. 349; Pop-Csok, 2010). 
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Adevărata valoare a graniței romane, ca un monument unitar al României, 
nu a fost niciodată asumată, cu câteva excepții regionale. Una dintre ele este recenta 
promovare a sitului de la Porolissum, cu toată valoarea lui educațională și turistică. 

1. Istoricul cercetării 
Primul mare demers privind frontiera romană din Dacia a apărut după mij-

locul secolului al XIX-lea, când Torma Károly a identificat primele elemente ale 
limes-ului de nord-vest: turnuri, burgi și secțiuni de val15. Este primul autor care 
utilizează termenul de limes Dacicus16. Deși face periegheze doar în zona Bologa, 
înspre Porolissum presupune că tot limes-ul de vest este constituit din turnuri, burgi 
și val continuu. A secționat valul în câteva porțiuni constatând că este realizat doar 
din pământ. Susține existența unui burgus de piatră la Poieni care este atașat valului 
de pământ17. Theodor Mommsen și Alfred von Domaszewski pun la îndoială exis-
tența acestui limes artificial, ultimul susținând existența unui sistem bazat pe așa-
numitul Talsperren18, apoi ideea este contestată total de Ortvay Tivadar și Rómer 
Flóris19. Sub aceste influențe, atunci când se sapă primul turn roman, la începutul 
sec. XX, Finály Gábor se îndoia de caracterul său roman, în ciuda materialului des-
coperit20. Traseul lui Torma K. este urmat începând cu 1910 de Buday A. care iden-
tifică turnurile descoperite de acesta, dar și altele noi, străbătând o zonă mai largă 
până în apropiere de Porolissum. Devine un susținător al ideilor lui Torma privind 
existența unei linii artificiale. Ernst Fabricius le susține ideile, întărind ideea exis-
tenței unui val continuu din nord-vestul Daciei, înspre sud, până la Dunăre21. La 
începutul anilor '30, Constantin Daicoviciu străbate aceeași zonă și constată că în 
afară de turnuri și burgi, există doar sectoare mici de val în zona Porolissum-ului, 
dar în rest nu se poate vorbi de un limes continuu22. În anii '40, Radnóti Aladár folo-
sește pentru prima dată, și singura oară de altfel, fotografii aeriene pentru identifi-
carea graniței în zona M-ților Meseș, susținând din nou existența unui val continuu, 
însă fără argumente convingătoare23. Începând cu anii '40 până în anii '60 problema-
tica limes-ului de nord a fost preluată de István Ferenczi, care a identificat turnurile 
cunoscute și altele noi, aducând precizări legate de geomorfologia terenului 24 . 
Revine la teza lui C. Daicoviciu susținând doar existența turnurilor, burgi-lor și a 
unor mici porțiuni de val. În general constatările s-au făcut pe baza cercetărilor de 

                                                 
15 Torma, 1880. 
16 Torma, 1863, p. 37. 
17 Torma, 1880, p. 53-54. 
18 Încă din 1893 A. von Domazsewski aprecia complexitatea sistemului defensiv al Daciei ca 
“…das Werk des grössten militärischen Talentes unter den römischen Caesaren” 
(Domazsewski, 1893, p. 242). Vezi și Fabricius, 1926, col. 642. 
19 Ortvay, 1875; Rómer, 1875. 
20 Finály, 1904, p. 9-15. 
21 Fabricius, 1926. 
22 Daicoviciu, 1935, p. 255-256, 303-304. 
23 Radnóti, 1945, passim. 
24 Ferenczi, 1959, passim. 
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teren, fără cercetări arheologice, majoritatea concetrându-se pe zona nord-vestică 
între Bologa și Porolissum, în ultimele fiind inclus și limes-ul de nord până la castrul 
de la Ilișua. Din 1965 a început să se ocupe de limes-ul nord-vestic și Nicolae 
Gudea, care a și realizat mai multe cercetări arheologice în interiorul turnurilor (ima-
gini). Susține în principiu aceleași teorii ca și I. Ferenczi, adăugând noi turnuri.  

Mult mai bine cercetate sunt castrele auxiliare, parte a sistemului de limes, 
mai ales în privința planimetriei interne și a cronologiei25. În ultima vreme sunt son-
date și cu echipamente geofizice modern, în multe cazuri cu rezultate bune, dar limi-
tate doar la fortificație, nu la extindere totală a sitului.  

Primul care împarte limes-ul în sectoare este Torma K.26, apoi I. Ferenczi în 
196727, preluat de N. Gudea28. Primul autor împarte granița în patru sectoare, primul 
fiind de la Bologa până în apropiere de Porolissum, compus din 20 de turnuri, aces-
tea fiind numerotate, însă fără o logică clară, nefiind în ordine geografică (lângă sec-
torul 1 se află sectorul 4). În 1967, I. Ferenczi împarte limes-ul de nord-vest în șase 
sectoare, dinspre est (Tihău) înspre vest, sud-vest (Bologa), în funcție de zona pe 
care o controla un castru. N. Gudea preia în linii mari această împărțire, dar nume-
rotează turnurile de la sud/vest la nord/est, dinspre Criș înspre Someș, încadrându-le 
în 5 sectoare respectând în rest principiul lui I. Ferenczi. 

Ultima inițiativă pe scară largă în problema limes-ului în România aparține lui 
Alexandru V. Matei, cel care a identificat mai multe sectoare de limes cu zid de piatră. 

2. Sistemul limes-ului de nord-vest din apropierea castrului de la 
Bologa 

Nu există o prezentare detaliată, cu repere geografice precise ale limes-ului. 
În lipsa acesteia, analizele de vizibilitate și legătură dintre acestea sunt inutile. Am 
inițiat această analiză în zona castrului de la Bologa, sectorul teoretic cel mai bine 
cunoscut al graniței romane din Dacia. Ultimul autor care s-a ocupat de acest sector 
este N. Gudea, oferind în general descrieri ale zonei geografice, realizând și cercetări 
în majoritatea din aceste turnuri. Identificarea pe teren a acestor turnuri este destul 
de dificilă având în vedere configurația terenului și modificarea peisajului sau a 
toponimelor. Descrierile geografice anterioare nu au fost așadar suficiente nici pen-
tru N. Gudea în cercetările sale din anii '60-'7029, cum nu ne-au fost suficiente nici 
nouă ultimele descrieri ale zonelor în care erau amplasate turnurile, chiar dacă majo-
ritatea dintre acestea au fost parțial cercetate arheologic30. În final am reușit să 
străbatem zona turnurilor din apropierea castrului de la Bologa, marcând cu coor-
donate STEREO 70 toate elementele care compun granița romană: burgus-ul de la 
Poieni, valul de pământ și turnurile de semnalizare, cu câteva excepții. Astfel, nu 

                                                 
25 Vezi și pentru bibliografie Gudea, 1997a; Marcu, 2009. 
26 Torma, 1880, p. 53-64. 
27 Ferenczi, 1967, p. 157-158. 
28 Gudea, 1985, p. 148. 
29 N. Gudea atrăgea atenția asupra modificărilor peisajului și a toponimelor de la primele 
cercetări până la cele din anii '60-'70 (Gudea, 1985, p. 148).  
30 Vezi Gudea, 1971, passim. 
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sunt clare pe teren burgus-ul de la Poieni, vizibil doar pentru Torma K.31, turnul de 
la Dealul Cornii și cel de la Son. 

Analiza noastră are în vedere prima zonă cercetată și publicată acum peste 
40 de ani de N. Gudea32. Ne-am bazat în primul rând pe descrierile lui N. Gudea, 
fiind cele mai precise, dar și pe ale autorilor mai vechi începând cu cele ale lui 
Torma. Concluziile autorilor, care au cercetat anterior zona la care ne referim, au 
fost în general corecte, chiar dacă nu a avut la dispoziție mijloace moderne de 
orientare. 

N. Gudea descrie în detaliu turnurile din această zonă, în special în lucrarea 
sa din 1971, constatând existența planurilor patrulatere, cu excepția turnului de la 
Dealul Bonciului, de formă circulară33. 

 
Fig. 1. Circumferința vizibilității din turnul de pe Măgura Bologii. 

                                                 
31 Torma ,1880, 53-54. 
32 Gudea, 1971, passim, fig. 1. Buday A. susține că și Torma K. a făcut cercetări de teren în 
aceeași zonă, dar doar până la Son (Buday, 1912, p. 108). 
33 Gudea, 1971, p. 508-517. 
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Fig. 2. Circumferința vizibilității din turnul de la Poieni 1. 

Dimensiunile turnurilor rectangulare se înscriu între 5,10/3,50 × 5,10/3,50 m 
fiind întotdeauna pătrate, încadrate în categoria turnurilor de dimensiuni mici de 
către N. Gudea34. Zidurile au lățimi din c. 0,80 – 0,95 m, suprastructura acestora 
fiind alcătuită din pietre de carieră legate cu mortar, iar temelia din pietre prinse cu 
pământ și uneori cu mortar35. Acoperișul era din țiglă, identificându-se fragmente la 
majoritatea turnurilor. Pe baza acestor caracteristici, N. Gudea considera înălțimea 
turnurilor de 2,50 m pentru un etaj, rezultând o înălțime maxim a punctului de obser-
vare de la al doilea etaj de 5 m36. 

Același autor descrie poziția preferată a turnurilor ca fiind nu chiar pe vârf, 
ci puțin înspre interior, poziționate mai înspre est, din motive de protecție împotriva 
vântului, constatare exactă37. Dintre cele descrise de autor, excepție face turnul de pe 
Râmbușoi care se află chiar în vârful dealului, poziționat pe marginea sudică a 
acestuia. În al doilea rând sunt descrise turnurile aflate mai înspre interior, corect 
încadrat aici Cornul Sonului, deși tot aici poate fi încadrat și turnul de pe Dealul 
Cornii. Dintre turnurile analizate aici în a treia categorie descrisă de N. Gudea, cea a 

                                                 
34 Gudea, 1985, p. 155. 
35 Sunt amintite și unele turnuri de lemn, dar nu în această zonă, iar paramentul celor de 
piatră se păstra până la o înălțime de 0,40 – 1,50 m, cf. Gudea, 1985, p. 155-156. 
36 Gudea, 1985, p. 156. 
37 Gudea, 1985, p. 152-153. 
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turnurilor aflate în pantă la distanță față de culme, poate fi încadrat turnul de pe 
Dealul Bonciului, dacă este corect identificat de noi. 

Câmpul de observare al turnurilor este încadrat ca fiind larg, limitat și 
mijlociu, turnurile de pe Măgura Bologii și de pe Grebăn fiind evident încadrate în 
prima categorie.  

Castrul de la Bologa (com. Poieni, jud. Cluj) este localizat pe graniţa din 
nord-vestul Daciei în stânga Crişului Repede, între satele Morlaca şi Poieni. 
Fortificaţia este plasată pe o terasă înălţată în apropiere de locul de vărsare a văii 
Săcuieului în Criş. Valea Crişului Repede constituie calea de legătură dintre podişul 
Transilvaniei şi câmpia vestică dinspre Tisa, de aceea rolul strategic al castrului 
consta, fără îndoială, în popularea garnizoanei limes-ului împotriva triburilor de la 
vest de Dacia. Nu avea evident un rol de apărare, după cum reiese și din vizibilitatea 
castrului care era extrem de redusă limitându-se la o fâșie de teren înspre est, de-a 
lungul Văii Crișului și la o zonă de aproximativ 5 km înspre vest și sud-vest și de 10 
km înspre sud. Fără îndoială singura modalitate de comunicare se făcea prin inter-
mediul turnului de pe Măgura Bologii, singurul turn care comunica direct cu castrul, 
sau a fortificațiilor de mai mici dimensiuni de la Negreni și Poieni cu care însă nu 
comunicau vizual (Fig. 12). Ne întrebăm ce se întâmpla în zilele în care vizibilitatea 
era extrem de redusă, semnalele fiind inutile, astfel de fenomene fiind frecvente în 
zona în care este amplasat castrul și turnurile de la Bologa. Turnul de pe Măgura 
Bologii se află la limita unghiului de vizibilitate dinspre castru, un tipar care va fi 
vizibil și în cazul celorlalte turnuri. Din castru se mai vedeau și înălțimile Vlădesei 
și panta muntelui dinspre est, dar nu știm precis dacă acest fenomen poate avea 
legătură cu descrierile făcute de Finály Henrik în 1864, cel care menționa la c. 10 
km sud de Poieni o fortificație patrulateră cu val de pământ38. 

În afară de poziția castrului de la Bologa am mai analizat vizibilitatea afe-
rentă a celor 11 turnuri situate de la cel de pe Măgura Bologii la cel de pe Grebăn, 
intercalându-se turnurile de la: Poieni 1, Poieni 2, Cetățeaua, Horhiș, Dosu Marcu-
lui, Râmbușoi, Dealul Bonciului, Dealul Cornii, Vf. Sonului și Dealul Grebăn. 

Parametrii aleși pentru stabilirea vizibilității în programul Global Mapper au 
fost stabiliți pe o rază de 20 de km, cu turnuri înalte de 8 m, constatând că înălțimile 
de 5 m, sugerate de N. Gudea, sunt insuficiente, multe turnuri aflându-se în afara 
razei de vizibilitate. 

Principala caracteristică în aceste condiții, identificând acest fapt ca un tipar, 
este că turnurile se află de obicei în marginea unghiului de vizibilitate, de multe ori 
tangențial pe circumferința descrisă de zona de observație, fiind evident că romanii 
stabileau localizarea turnurilor la limita vizibilității. 

Am studiat 11 turnuri, care par să fie aferente castrului de la Bologa, având 
vizibilitate doar înspre vest, est și sud. Constatăm de la sud înspre nord că din turnul  

                                                 
38 Este și primul autor care amintește existența ruinelor castrului de la Bologa (Finály, 1864, 
p. 5, 9). 
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Fig. 3. Circumferința vizibilității din turnul de la Poieni 2. 

 
Fig. 4. Circumferinţa vizibilității din turnul de pe Cetățeaua. 
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de la Măgura Bologii este acoperită una din cele mai largi zone de observație, fiind 
depășită, dar complementară, doar de fortificația de mai mici dimensiuni de la 
Grebăn. Turnul de pe Măgura Bologii are legătură cu toate celelalte turnuri și singu-
rul care are legătură și cu castrul (Fig. 1). Aria de vizibilitate este similară cu a turnului 
de pe Grebăn fiecare acoperind unghiurile invizibile din locația în care se află, 
primul de la nord de Grebăn, iar din turnul de pe Grebăn este acoperit un areal invi-
zibil de la sud, sud/est de turnul din apropierea Măgurii Bologii. Ultimul este unul 
din cele mai mari din zona studiată, de 5,10 × 5,10 m cu ziduri de 0,95 m, dar 
jumătate față de fortificația de pe Grebăn39. 

Turnurile denumite Poieni 1 și 2 au aproape aceeași raza de vizibilitate, doar 
înspre vest, supraveghind Valea Vărădeștilor și dealurile de la vest de aceasta până 
la o distanță de mximum 10 km în linie aeriană (Fig. 2 și 3). Au legătură cu turnurile 
de pe Măgura Bologii, Cetățeaua și Râmbușoi. Dimensiunile celor două turnuri sunt 
mai reduse, dar similare, de c. 3,80 × 3,80 m40. 

În continuare, pe aceeași pantă care urcă înspre vârful dealului, se află turnul 
de la Cetățeaua, pe un capăt de promontoriu, de unde, înspre sud, terenul este mai 
abrupt. De altfel, până în apropiere de acest turn este vizibil valul de pământ care 
făcea poate parte din sistemul de graniță a acestei zone, pornind de la burgus-ul de la 
Poieni. Turnul are dimensiuni mai reduse, de doar 3,50 × 3,50 m, fiind însă extrem 
de clar vizibil pe teren. Turnul de la Cetățeaua are legătură cu turnurile de la Poieni 
1-2, Dosu Marcului, Horhiș-Carpăn, Râmbușoi, Dealul Cornii, Vf. Sonului și 
Măgura Bologii. Așadar, este unul din cele mai bine plasate turnuri făcând legătura 
între Valea Crișului și celelalte turnuri care nu observă în mod direct această zonă 
(Fig. 4). Cu toate acestea, vizibilitatea, în general, nu este mai bună față de turnurile 
din apropiere descrise mai sus, așadar principalul rol era de a intermedia semnalele 
din turnurile situate la nord cu cele amintite anterior. Este semnificativ din nou că 
vizibilitatea înspre turnurile situate la nord este din nou la limita circumferinței des-
crise de raza de observație. În plus, față de turnurile din apropiere de Poieni, are 
vizibilitate înspre dealurile înalte de la vest de Valea Drăganului. 

Turnul din apropiere de la Dosu Marcului, dacă acesta există41, are o arie de 
vizibilitate aproape identică cu cea a turnului anterior, dar comparativ nu are legă-
tură directă și cu turnurile de la Dealul Cornii și Vf. Sonului, fiind așezat pe o șa de 
deal puțin mai jos față de turnul de la Cetățeaua (Fig. 5). Singura diferență o constituie 
vizibilitatea culmilor de la est de Valea Săcuieului.  

Similar cu turnul de la Cetățeaua, la vest de acesta, din nou pe capătul dins-
pre sud al promontoriului Horhiș sau Carpăn, deasupra Văii Vărădeștilor, este extrem 

                                                 
39 Gudea, 1971, p. 509. 
40 Gudea, 1971, p. 511. 
41 Este infirmată existența lui în Gudea, 1971, p. 513, dar pare să fie acceptată în Gudea, 
1985, p. 163. 
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Fig. 5. Circumferința vizibilității din turnul de pe Dosu Marcului. 

 
Fig. 6. Circumferința vizibilității din turnul de pe Horhiș/Carpăn. 



580 
 

de evident pe teren o altă denivelare care constituie urmele unui alt turn. Raza de 
observație înspre vest este similară cu a turnurilor descrise anterior, având însă o 
vizibilitate și mai bună, la sud de castrul de la Bologa, înspre culmile și pantele de 
vest situate la est de Valea Săcuielului, asemănător cu turnul de la Dosu Marcului. În 
plus, este primul turn care începe să aibă vizibilitate și înspre Hodișu, adică înspre 
est, pe o suprafață mult mai redusă însă față de turnurile de descrise mai jos (Fig. 6). 
Are așadar legătură cu turnurile din apropiere de la Cetățeaua, Dosu Marcului, 
Râmbușoi, dar și cu ele de la Dealul Cornii și Vf. Sonului deși, din nou, la limita 
vizibilității. 

Turnul situat mai la nord, pe vârful Râmbușoi, este singurul aflat chiar în 
vârful unui pisc, înspre panta sa de sud. Are legătură cu toate turnurile din zonă, cu 
excepția turnului denumit Poieni 2, după cum menționam mai sus. Are o circum-
ferință mare a vizibilității și este primul cu o vizibilitate foarte bună în toată zona de 
sud-vest (Fig. 7). Acoperă, în plus, față de celelalte, unele zone dinspre nord-vest. 

Turnul de pe dealul Bonciului, aflat vis-à-vis de turnul de pe Râmbușoi, pe 
panta de sud a dealului, are o vizibilitate mai bună față de cel de pe Râmbușoi, fiind 
complementar cu acesta, acoperind și zone care nu erau vizibile de pe ultimul înspre 
jumătatea de vest a circumferinței, valea Vărădeștilor și în special înspre sud-vest 
(Fig. 8). Are legătură cu mai puține turnuri, de aici fiind observabile, la limita 
circumferinței, turnurile de la Măgura Bologii, Râmbușoi, Dealul Cornii și Vf. 
Sonului. 

Este posibil ca turnul de pe Dealul Cornii să nu fi fost corect cartat. Ne-am 
ghidat după descrierile anterioare 42  dar nu am identificat clar pe teren urmele 
vreunui turn. Turnul nu a fost cercetat arheologic fiind descoperite anterior pietre cu 
mortar și câteva fragmente ceramice 43 . Din localizarea propusă, stabilită după 
descrierile lui N. Gudea, ar fi vizibile în cadrul acelorași parametrii aproape toate 
turnurile descrise aici cu excepția celor de la Poieni 1-2. Mai are o vizibilitate foarte 
bună înspre sud-vest, complementar turnului de la Râmbușoi și Dealul Bonciului, 
acoperind o zonă mult mai largă înspre est și sud-est. Acoperă în plus și câteva zone 
din jumătatea de vest a circumferinței (Fig. 9). 

Turnul de la Vf. Sonului se află din nou pe panta dinspre sud a dealului, nu 
foarte departe de vârf. Are o vizibilitate aproape identică cu turnul descris anterior, 
fiind acoperită o suprafață mai mare înspre est (Fig. 10). Este conectat cu restul 
turnurilor, cu excepția celor de la Poieni 1-2 și Dosu Marcului. 

Fără îndoială cea mai largă arie de vizibilitate o are fortificația de mai mici 
dimensiuni de pe Grebăn acoperind întreaga deschidere din jumătatea de est a cir-
cumferinței vizibilității, fiind în afara vizibilității zona de la NNE, datorită localizării 
înspre panta de sud/est a dealului. Are legătură cu toate turnurile cu excepția celor de 
la Poieni 1-2 și Cetățeaua (Fig. 11). Este cu siguranță cel mai important punct întărit 
din tot sistemul descris aici, acoperind, față de turnul de pe Măgura Bologii, o zonă 

                                                 
42 Este pomenit pentru prima dată de Buday, 1912, p. 108, însă localizarea pare să difere față 
de cea dată în Gudea, 1985, p. 163. 
43 Cf. Gudea, 1985, p. 163. 
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Fig. 7. Circumferința vizibilității din turnul de pe Râmbușoi. 

 
Fig. 8. Circumferința vizibilității din turnul de pe Dealu Bonciului. 
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foarte largă de la est de valea Săcuieului și de la sud de castru de la Bologa. Este sin-
gurul turn care are legătură, de asemenea la limită, cu fortificația de la Negreni. 

3. Concluzii 
În ceea ce privește cele două fortificații de mai mici dimensiuni pomenite de 

alți autori, de la Poieni și Dosu Turcului, în apropiere de Grebăn, nu am mai obser-
vat nici o dovadă a existenței lor. Valul de pământ vizibil de la presupusa fortificație 
de la Poieni până în apropiere de turnul de pe Cetățeaua, este clar identificabil, deși 
în zonă se mai văd alte ravene și terasări succesive ale terenului. Nu avem certi-
tudinea că este artificial, în multe locuri fiind păstrat pe o înălțime și lățime 
neașteptat de mari pentru o barieră artificială. În acele locuri, în apropiere de ulti-
mele case ale țiganilor, înspre Dâmbul Vărădeștilor, umplutura valului pare de natură 
geologică. 

Constatăm că turnurile au zone de vizibilitate complementare, cu excepția 
turnurilor de la Poieni 1-2, care cu siguranță nu sunt contemporane. Aceasta și pen-
tru că au zone de vizibilitate aproape identice, cu excepția faptului că din turnul de la 
Poieni 2 nu se vede turnul de pe Râmbușoi, unul din cele mai importante puncte de 
legătură din sistem. Este probabil că turnul denumit Poieni 2 să fi fost de fapt primul 
construit, iar când s-a constatat imposibilitatea vizualizării înspre Râmbușoi să fi 
fost mutat așa încât să rezolve această problemă. Sau turnul de pe Râmbușoi să fi 
fost construit ulterior, fără să fi făcut parte din planul inițial, și doar în acel moment 
turnul de la Poieni 2 să fi fost mutat. De altfel acest lucru sugerează și poziția 
acestuia, fiind turnul care are legătură cu toate celelalte, fiind singurul situat chiar în 
vârf de deal, restul fiind așezate astfel încât să aibă o protecție cât mai bună 
împotriva curenților de aer. 

Este evident că turnul din apropiere de Poieni, alături de cele de pe Cetățeaua 
și Horhiș-Carpăn, fac legătura dintre așa-numitul burgus de la Poieni și restul 
turnurilor și implicit cu castrul de la Bologa prin turnul de pe Măgura Bologii. 

În schimb, legătura celorlalte turnuri, de la Râmbușoi înspre nord, trebuie să 
fi avut o legătură mult mai ușoară cu castrul de la Bologa și presupusul castru de la 
Hodișu 44  prin zona de est, sud-est, fiind posibilă existența aici a altor turnuri, 
necercetate până acum. Acest lucru era necesar și pentru că în zilele cețoase și atunci 
când este înnorat Măgura Bologii, practic singurul punct de legătură a castrului de la 
Bologa cu turnurile de la nord de Crișul Repede este invizibil. În fapt, dacă nu se 
făcea legătura cu interiorul provinciei, turnurile de pe Dealul Cornii, Sonului și Bon-
ciului erau inutile, zonele de vest pe care le vizualizau fiind vizibile și din celelalte 
turnuri. Dacă tiparul stabilit este valabil și toate turnurile se află la limita vizibilității 

                                                 
44  Recunoscut în fotografie aeriană în de Radnóti A. (Radnóti, 1945, p. 159-160), dar 
neidentificat încă pe teren, I. Ferenczi negând existența lui (Ferenczi, 1959, p. 349-350). Nu 
avem nici o dovadă materială a existenței acestuia, iar pe teren nu mai este deocamdată 
vizibilă vreo urmă. 
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Fig. 9. Circumferința vizibilității din turnul de pe Dealu Cornii. 

 
Fig. 10. Circumferința vizibilității din turnul de pe Vf. Sonului. 
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atunci presupusul turn de la Măgura Sebișului (Țâclu)45, poziționat în mijlocul zone-
lor de vizibilitate ale mai multor turnuri, era inutil. 

Primele turnuri descrise văd mai bine înspre Valea Drăganului și eventual 
nord-vest, cu rază mică de vizibilitate înspre vest. Restul sunt similare, fiind totuși 
complementare, dar văd mai bine înspre interiorul provinciei. Se poate pune o între-
bare asupra funcționalității sistemului de graniță de aici. Este clar că scopul principal 
nu era unul defensiv. Dacă romanii se temeau de ce venea dinspre vest și-ar fi așezat 
sistemul de graniță la zona de la vest de Negreni-Bucea (jud. Cluj). Nimic nu i-ar fi 
împiedicat să facă acest lucru, dovadă puținele descoperiri arheologice de la vest de 
acest punct. Este evident că zona de observație înspre vest a turnurilor era blocată de 
dealuri relativ înalte. Prin urmare, romanii supravegheau strict locul de trecere 
format de valea Crișului Repede în zona Poieni, nefiind decisivă neapărat protecția 
provinciei. Este așadar o zonă de vamă pe care ei o controlau foarte ușor. 

Distanța dintre turnuri nu este relevantă, tiparul amplasamentului turnurilor 
acolo unde sunt așezate constituind stabilirea limitelor vizibilității de la un turn la 
altul la înălțimi de minim 8 m, în același timp zonele fiecărui turn includ zone care 
nu sunt vizibile din celelalte, însă nu orientate în primul rând înspre vest, cum ne-am 
aștepta, ci înspre valea Vărădeștilor, care curgea în vecinătatea vestică imediată a 
turnurilor, foarte puțin înspre valea Crișului Repede, acoperind doar zona din jurul 
burgus-ului de la Poieni și valea Drăganului. În rest, orientarea majorității turnurilor 
și în special a celor de pe culmile înalte era înspre interiorul provinciei. Nu știm cum 
stabileau romanii aceste unghiuri de vizibilitate, înainte de construirea turnurilor, 
având în vedere că de la majoritatea turnurilor nu exista vizibilitate la nivelul unui 
om. Este încă o dată o dovadă a geniului ingineresc roman. Este evident că 
semnalele se făceau de pe platformele de la ultimul etaj al turnurilor cu torțe, așa 
cum apare reprezentat și pe Columna lui Traian. 

În urma noilor cercetări ne propunem să: 1. Exprimăm din nou importanța 
limes-ului, pentru a-i restabili sau stabili valoarea; 2. Pentru acest lucru am inițiat 
studii pentru a identifica starea de conservare, deci cartarea în primul rând, urmând 
să le punem în valoare cu ajutorul metodelor interdisciplinare dintr-o varietate de 
surse incluzând valorificarea vechilor cercetări, prospecții geofizice, săpături arheo-
logice, fotografie aeriană, LIDAR, pentru a stabili unde rezidă importanța și valoa-
rea lui, după un sistem omogen, pentru includerea datelor anterioare și mai noi într-o 
bază de date armonizată, cu tezauri de termeni, pentru a beneficia de o abordare 
generală; 3. Odată ce îi stabilim valorile elementelor esențiale, să îi aflăm cerințele 
pentru protecția și conservarea sa pe termen lung; 4. Să-i stabilim necesitățile 
manageriale și politicile pentru a le îndeplini. Este evident că numai colaborarea cu 
restul instituțiilor administrative și de cultură ne va oferi șansa să promovăm 
monumentul. Este necesar, printr-un parteneriat consensual, să stabilim un cadru  

                                                 
45 Ferenczi, 1959, p. 339, contestat în Gudea, 1971, p. 509. În 1985, N. Gudea, deși nu 
recunoaște neapărat existența turnului, susține existența probabilă a unor pietre cu mortar, cf. 
Gudea, 1985, 160.  
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Fig. 11. Circumferința vizibilității din turnul de pe Grebăn. 

 
Fig. 12. Circumferința vizibilității din castrul de la Bologa. 
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pentru politici și acțiuni integrabile la scări geografice diferite. Pe de altă parte, ar 
trebui să creăm un mecanism de monitorizare și căi de a înțelege și urmări cum se 
conturează valorile. 
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