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Abstract. An archaeological research carried in the spring of 2022 revealed a modern cellar
belonging to a large building erected by the mid-18th century. The importance of this discovery is related to the activity of the Customs, of the harbour on the right bank of Mureş river and
of the Salt Naval Office that operated during the Habsburg domination of Transylvania in the
southern area of Partoș neighbourhood from Alba Iulia City. The cellar’s size is 7.78 × 6.64 m,
and it has a narrow entrance hallway on its northern side. The building’s technical properties
indicate that it was erected in two stages. This discovery is confirmed by several old maps printed
during the 18th century, showing the shape of the building this cellar belonged to, which is located near the crossroad of current Liliacului and Dacilor streets. This is the first archaeological
confirmation of a building belonging to this colony of servants and workers employed by these
Habsburg administration’s institutions. Moreover, we have set out a very important area for the
Habsburg Transylvania’s economy, hosting storehouses (the largest in the south-eastern are of
the Habsburg Empire) for salt storage, which was hauled by rafts and other vessels on Mureş
river. The salt was brought from the rich Transylvanian salt pits, and especially from Turda, as
it was of higher quality. Cereals, timber, lead and copper for the Mint of Alba Iulia were stored
in some appurtenances built near these storehouses, as well. As the Habsburg era is concerned,
Alba Iulia is especially known for its Vauban rampart citadel, which is best preserved compared to other contemporary fortifications and similar military architecture. This paper aims to
highlight the existence of this area where the Customs and the Harbour on Mureş river operated,
which had a key role in Transylvania’s economy.
Keywords: building, cellar, custom, navigation, salt resources, Transylvania, Habsburg domination, harbour colony.

1. Introducere
Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în luna aprilie a anului 2022,
fiind necesară datorită unui proiect de investiție care viza extinderea și transformarea
unei clădiri în care funcționase o școală primară din cartierul Partoș din Alba Iulia. Punctul cercetat se află în zona de sud-vest a orașului roman municipium Aurelium Apulense/colonia Aurelia Apulensis1.
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Subiectul acestui articol îl constituie analiza unei clădiri de epocă modernă, din
perioada stăpânirii habsburgice în Transilvania. Mai bine spus, a fost dezvelită o pivniță, care aparținuse unei clădiri de mari dimensiuni.
Alba Iulia epocii habsburgice este cunoscută mai ales prin cetatea bastionară
de tip Vauban, construită pe parcursul a mai bine de două decenii (1715‒'38), după planurile inginerului italian Giovanni Morando Visconti, care nu mai apucase să-și vadă
opera terminată, murind de ciumă în 17172.

2. Descrierea contextului arheologic
2. 1. Situația stratigrafică
Suprafața Sp. 1, orientată NNE‒SSV, are următoarele dimensiuni: 10,10 ×
7,70 m; aria - 77,77 m2 (Fig. 1)3.
Stratigrafia din cadrul acestei suprafețe este diferită, neunitară, în funcție de
fiecare profil în parte. Profilul estic are următoarea dispunere de straturi:
I: 0‒0,44 m strat de moloz contemporan, provenit cel mai probabil de la construirea
școlii în prima jumătate a secolului XX;
II: 0,44‒0,60 m strat de moloz probabil tot contemporan;
III: 0,56‒0,72 m strat care se întâlnește de la metrul 5,50 al profilului – strat de moloz
alcătuit din cărămidă spartă, nisip și mortar, și o lentilă de nisip aluvionar;
IV: 0,60‒1,46 m strat de moloz, cu aspect gri, cu multă piatră de carieră spartă, mortar,
care se constituie practic în nivelul de construcție a clădirii habsburgice din secolul
XVIII;
V: 1,46‒2,42 m strat de nisip aluvionar fin, de culoare galben-deschisă, provenit de la
inundațiile Mureșului;
VI: 1,94‒2,52 m strat de nisip aluvionar, de culoare galben-închisă, provenit tot de la
inundațiile Mureșului.
Ultimele două straturi de aluviune sunt anterioare epocii romane.
Stratigrafia de pe profilul vestic, metrii 1‒4, se prezintă în felul următor:
I: 0‒0,64 m strat de moloz contemporan;
II: 0,64‒0,84 m strat cărămiziu, probabil de la demolarea bolții în secolul XX;
III: 0,84‒1,08 m strat cenușiu-închis, aluvionar;
IV: 1,08‒1,28 m strat cenușiu-deschis, aluvionar;
V: 1,28‒1,88 m strat brun-închis, aluvionar, cu puține fragmente de cărămidă pisată;
VI: 1,88‒2,52 m strat brun închis, nisipos, aluvionar (steril) (Fig. 2).
Din această zonă nu au fost recuperate materiale arheologice.
Stratigrafia de pe profilul nordic, metrii 1‒3, este următoarea:
I: 0‒0,64 m strat de moloz contemporan;
2

președintele Consiliului Aulic de Război (Hofkriegsratspräsident), Eugen Franz, Prinz von
Savoyen-Carignan, ordonase începerea lucrărilor încă din 1714 (vide și Anghel, 1972, p. 128131; Fleșer, 2018, p. 33).
3
Sp. 1 a fost caroiată din 2 în 2 m, în felul următor: carourile 1‒6 de la vest spre est, iar carourile A‒D de la nord la sud, rezultând carourile 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B,
6B, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Toate spațiile exterioare construcției
le-am denumit cu litere majuscule: A, B, C, D, E.
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Fig. 1. Planul cercetării arheologice cu unitățile de săpătură și
complexele cercetate.
II: 0,64‒0,83 m strat de culoare neagră, cu aspect lutos, aluvionar;
III: 0,83‒1,13 m strat aluvionar, de culoare cenușie-deschisă;
IV: 1,13‒2,04 m strat aluvionar, de culoare neagră, cu pigmenți de calcar;

185

V: 2,04‒2,48 m strat de culoare neagră, bogat în materiale de construcție (cărămizi,
tegulae romane și bolovani de râu), încadrabil în a doua jumătate a secolului III dHr;
VI: 2,48‒2,98 m strat aluvionar, de culoare galbenă (steril).
2. 2. Descrierea structurilor zidite din suprafața Sp. 1.
Pe parcursul cercetării au fost descoperite și identificate 15 structuri zidite:
14 ziduri habsburgice în suprafața Sp. 1, notate Z 1‒Z 14, un zid roman notat Z 1 în
secțiunea S 1 și cinci complexe adâncite (două șanțuri și o groapă în Sp. 1, o groapă
în S 1, și o groapă în caseta CAS 1)4.
Este vorba despre o clădire construită în perioada habsburgică, probabil spre
mijlocul secolul XVIII, conform documentelor cartografice. Ea a continuat să funcționeze și în secolul următor, iar pe parcursul secolului XX a fost dezafectată, dovadă fiind
distrugerea bolții. Spațiul interior a fost umplut cu resturi din zidăria demontată și alte
materiale de construcție (cărămizi, pietre, mortare, pământ, resturi metalice și reziduuri
plastice). Pivnița era prevăzută cu un culoar de intrare ale cărui ziduri laterale au apărut la 0,40 m adâncime. Are dimensiunile de 7,78 × 6,64 m, respectiv 60,89 m2. Se
păstrează cele două trepte din cărămidă de la intrarea superioară. De asemenea s-au
păstrat și nișele de inserare laterală în pereți, astfel că putem spune că restul treptelor
erau din traverse/dulapi de lemn. Calculat dinspre profilul sudic, zidurile clădirii apar
la 0,70‒0,80 m adâncime. Clădirea continuă sub profilurile sudic și vestic ale suprafeței Sp. 1.
În această suprafață, un nivel din secolul XIX este sugerat de un trotuar pavat
cu cărămizi așezate pe un pat subțire de nisip, denumit ZA (Fig. 3, 4), aflat la 0,40 m
adâncime, amplasat lângă Z 3. Acesta a avut dimensiunile păstrate de: L - 4,68 m, l 0,60‒0,70 m. În timpul cercetării arheologice, a fost demontat manual pentru a continua săpătura în zona estică a Sp.1 și a se vedea structura Z 3, pe partea exterioară a
acestuia.
Z 1 este situat pe latura vestică a clădirii, fiind orientat NNE‒SSV, dimensiuni: htotal - 1,86 m, L - 4,10 m, l - 0,51 m; este alcătuit din șapte asize din piatră de gresie, primele două fiind din piatră fasonată, iar celelalte din cărămidă (h - 1,05 m); partea din cărămidă a fost tencuită integral; talpa fundației era alcătuită din bolovani de
râu înecați în mortar (Fig. 5).
Z 2, dimensiuni: L - 8,93 m, lmax - 0,68 m; înălțimea nu se poate afla pentru că
e mascat de Z 8; de asemenea lățimea s-a măsurat doar pe cea observată pe teren, deoarece o parte a zidului intră sub profilul sudic al suprafeței cercetate; este situat pe latura
sudică a clădirii, fiind orientat VNV‒ESE; este încapsulat între Z 8 (un zid de cărămidă, care susținea bolta pivniței) și profilul sudic al Sp. 1, fiind lucrat din bolovani de
râu și piatră spartă de carieră înecate în mortar; lângă profilul sudic se mai păstrează
două asize din cărămidă; de asemenea este suprapus în capătul SE de două asize de
cărămidă friabile și o lespede din calcar (Fig. 6).
Z 3, dimensiuni: htotal - 2,02 m, L - 3,25 m, l - 0,50 m; situat pe latura estică,
fiind orientat NNE‒SSV; este o zidărie de compromis, alcătuită din asize alternative
de piatră de carieră fasonată parțial, cu resturi de cărămidă; htotală pe fața interioară - 2,40 m;
4
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hfața exterioară-0,65 m; pe axul zidului a fost practicată o gură de aerisire (h - 0,90 m, l 0,30 m) (Fig. 7, 8).
Z 1, Z 2 și Z 3 au fost afectate parțial, în partea superioară, de montarea unei
țevi de scurgere (Φ10 cm), care fusese dezafectată la un moment dat (Fig. 1).
Z 4, dimensiuni: htotal - 1,40 m, L - 2,42 m, l - 0,60 m; este situat pe latura nordică, fiind orientat VNV‒ESE; este un masiv din zidărie, închis pe latura sudică de Z
7 (un zid din cărămidă care susținea bolta pivniței); în partea superioară este alcătuit
din piatră de carieră și bolovani de râu; partea de est a zidului este constituită din piatră de carieră și bolovani de râu înecate în mortar și așezate neglijent (zidărie în groapă); pe ax are practicată o gură de aerisire (h - 0,80 m, l - 0,25 m) (Fig. 9).
Z 5, dimensiuni: htotal - 1,80 m, L - 2,97 m, l - 0,70 m; este situat pe latura
nordică, fiind orientat VNV‒ESE; este un masiv din zidărie compus din piatră de râu,
piatră de carieră și resturi de cărămidă, care suprapune un strat de calcar fragmentat
și puternic tasat (hasize - 0,40 m; hstrat de calcar - 0,70‒0,90 m) (Fig. 10).
Z 6, dimensiuni: htotal - 1,70 m, L - 2,57 m, l - 0,68 m; este situat pe latura nordică, fiind orientat VNV‒ESE; este o zidărie în boltă, realizată pe cofraj de lemn (h 1,65 m); s-a păstrat un picior de arc și umplutura din spate; s-a folosit mortar alb, de
bună calitate (Fig. 11, 12).
Z 7, dimensiuni: htotal - 1,74 m, L - 2,04 m, l - 0,65 m; este situat pe latura nordică, fiind orientat VNV‒ESE; este o zidărie în boltă, realizată pe cofraj de lemn; s-a
păstrat un picior de arc și umplutura din spate; s-a folosit mortar alb, de bună calitate;
este așezat pe o talpă de cărămidă prinsă cu mortar (ltalpă - 0,25 m); gura de aerisire străbate Z 4 și Z 7 (Fig. 13, 14); în Z 6 și Z 7 sunt păstrate locașurile stâlpilor în care era
fixată ușa. Ambele guri de aerisire sunt situate la o înălțime de 0,90 m față de nivelul
de călcare; Z 7 este prevăzut cu talpă din cărămidă pentru a mări stabilitatea și a disipa mai bine încărcările în acel punct care suprapune stratul de nisip aluvionar, ușor
instabil (Fig. 14/3).
Z 8, dimensiuni: htotal - 1,81 m, L - 5,65 m, l - 0,70 m; este situat pe latura
sudică, fiind orientat VNV‒ESE; este alcătuit din cărămidă legată cu mortar de bună
calitate; este o zidărie de calitate superioară (htotal - 2,10 m, de la nivelul de călcare 1,50 m; la 1,60 m față de latura de SE este practicată o firidă, care se află la 0,40 m
înălțime față de nivelul de călcare; hfiridă - 0,55 m; adâncimea firidei - 0,55 m); zidul a
fost tencuit pe cel puțin 0,55‒0,65 m înălțime, tencuiala păstrându-se precar, prin câteva amprente (Fig. 15, 16).
Z 9 - dimensiuni: hmax - 1,75 m, L - 3 m, l - 0,25 m; este un zid de sprijin din
cărămidă refolosită, dispusă în asize regulate pe toată înălțimea; orientat NNE‒SSV
(Fig. 17).
Z 10 - dimensiuni: hmax - 1,50 m, L - 2,78 m, l - 0,25 m; este un zid de sprijin
din cărămidă refolosită, dispusă în asize regulate pe toată înălțimea; orientat NNE‒SSV
(Fig. 18).
Z 11 - dimensiuni: h - 0,20 m; L - 1,62 m, l - 0,24 m este o treaptă de intrare
în pivniță, orientată VNV‒ESE, constituită din trei asize de cărămidă, dintre care două
întregi și una retrasă, pentru a permite probabil așezarea podelei de lemn a treptei (Fig.
19).
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Z 12 - dimensiuni: h - 0,20 m; L - 1,62 m, l - 0,24 m; este o treaptă de intrare
în pivniță, orientată VNV‒ESE, constituită din trei asize de cărămidă, dintre care două
întregi și una retrasă, pentru a permite probabil așezarea podelei de lemn a treptei (Fig.
19).
Z 13 - dimensiuni: h - 0,45 m; L - 1,08 m, l - 0,44 m; este un zid din care s-au
păstrat trei asize de cărămidă la partea superioară, iar restul fiind construit din bolovani fixați cu mortar de bună calitate; este orientat VNV‒ESE, tencuit pe interior. A
fost surprins pe un metru lungime, dar continua spre vest, dincolo de limitele suprafeței cercetate; intră în profilurile de sud și vest, delimitând o altă încăpere care nu a
putut fi dezvelită deoarece a fost distrusă cu ocazia săpării și construcției unei fose
septice existente și astăzi lângă latura de vest a suprafeței cercetate (Fig. 20).
Z 14 - dimensiuni: h - 0,70 m; L - 1 m, l - 0,55 m; zid din care s-au păstrat trei
asize de cărămidă la partea superioară, iar restul din bolovani fixați cu mortar de bună
calitate; este orientat VNV‒ESE, fiind tencuit pe interior; a fost surprins pe un metru
lungime, dar continua spre vest, dincolo de limitele suprafeței cercetate; fiind paralel
cu Z 13, este așezat în continuarea Z 5 pe un strat de bolovani. De asemenea, este tencuit pe interior și intră sub profilul vestic, delimitând o altă încăpere care nu a putut
fi cercetată deoarece depășește limitele perimetrului cercetat și, în egală măsură, foarte probabil fusese afectat de construcția fosei septice din proximitate (Fig. 21).
Zidurile care închid pivnița în discuție sunt rezultatul a două tipuri de zidărie,
materialele folosite sunt evident diferite, liantul utilizat are caracteristici diferite și tehnicile de zidărie sunt diferite.
Astfel, structurile Z 1 și Z 3, respectiv laturile scurte ale pivniței (NNE‒SSV)
au asize din gresie, fasonate minimal, completate cu resturi de cărămidă, așezate peste
sau intercalate cu asize de cărămidă relativ neregulată. Capetele acestor ziduri se închid
în structuri similare (Z 2, Z 4 și Z 5). Privind planimetria ne apare evident că pivnița
a fost inițial delimitată de Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 și Z 5, având culoarul de ieșire în același
loc. Din planșeul care căpăcuia încăperea subterană nu avem păstrată nici o urmă, dar
putem presupune cu destulă încredere că acesta era realizat din grinzi solide de lemn
dispuse transversal și acoperit cu dulapi sau scândură.
Probabil că la un moment dat, deschiderea mare, învechirea structurii și a lemnului folosit sau unele modificări ale clădirii, au determinat refacerea și regândirea
întregii structuri.
În interiorul vechii pivnițe, adosate zidurilor existente, au fost zidite Z 6, Z 7
și Z 8 pe un cofraj de lemn (urmele lui se mai observă pe mortar), rezultând o încăpere
boltită. A fost păstrat culoarul de ieșire, dar acesta a fost flancat de două ziduri de sprijin (Z 9 și Z 10). Intrarea în pivniță era facilitată de existența unor trepte de lemn încastrate în zidurile laterale, care au păstrat locașurile de fixare, iar la nivelul de jos exista
o ușă relativ solidă, care era fixată în pereții laterali pe doi stâlpi de lemn, dispăruți
între timp, încastrați și ei în zidărie. Din vechea amenajare au fost păstrate și cele două
guri de ventilație (Z 7 a continuat împreună cu Z 4 această sarcină).
Nu în ultimul rând, dovada modificărilor și refacerii încăperii sunt resturile bolții zidite pe cofrajul de lemn, care chiar dacă are mare parte din arcul de cerc distrus,
se mai păstrează parțial în zona de descărcare verticală. Putem spune că bolta efecti-
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vă avea două rânduri/asize de cărămidă suprapuse, aspect vizibil în zona de plecare a
arcului de cerc.
Rezultatul acestor modificări a fost o încăpere solidă, bine sprijinită pe laturile
mai lungi în vechile ziduri, care au preluat integral eforturile descărcate din bolta amplă
și le-au transmis în tălpi și în solul de umplutură. Rezistența bună a structurii reiese și
din faptul că în zona de plecare a arcului de cerc al bolții, cărămizile sunt rupte și nu
desprinse, cum s-ar fi întâmplat în cazul unei prăbușiri. Acest aspect explică parțial
modul în care locul a fost transformat. Clădirea de deasupra a fost, la un moment dat,
demolată și locul nivelat, fără a mai considera pivnița necesară, chiar dacă aceasta,
foarte probabil, mai era în stare bună.
Revenind la modificări, cărămida de bună calitate folosită la noua zidărie a
avut și o contribuție substanțială la izolarea hidrofugă și termică a pivniței. Zidurilor
vechi de pe laturile scurte ale patrulaterului (Z 1 și Z 3) le-au revenit doar sarcina de
a închide încăperea. Chiar dacă piatra din structura lor modifica parametrii de umiditate din interior, acest neajuns a fost temperat de gurile de ventilație păstrate și de tencuielile aplicate. Rezultatul a fost o încăpere solidă, spațioasă, cu umiditate și temperatură interioară constante.
Din punct de vedere constructiv, zidurile Z 6, Z 7 și Z 8 au în componență cărămidă evident superioară din punct de vedere calitativ (geometrie regulată, ardere foarte bună), mortarul cu un conținut de var hidraulic (oxid de calciu) bun, fapt care a dus
la păstrarea mortarului pe toate rosturile rămase.
Aceste detalii ne arată că structura superioară (și inclusiv pivnița) a avut în mod
cert două faze de construcție. O fază mai timpurie de construcție, vizibilă în tehnica de
zidărie și materialele folosite, și una ulterioară, de asemenea clară, pe baza acelorași
repere tehnologice.

3. Portul Mureșului și Oficiul Naval Salin habsburgic
Un port al Mureșului prin părțile Albei este atestat de documente între anii
1376‒1393, dar abia din sec. XVII, în perioada Principatului Transilvaniei, dispunem
de o atestare clară a sa, când apare cu denumirea de Marus Portus5.
Această clădire a aparținut unei colonii, care s-a dezvoltat datorită activității
Oficiului Naval Salin, care a funcționat în timpul ocupației habsburgice. Această colonie de lucrători s-a dezvoltat după anul 1701, iar pe patru hărți, datate în 1752, 1761,
1769 și 1820 (Fig. 22, 23, 24), sunt descrise parcelele pe care erau amplasate casele
funcționarilor înalți și ale slujbașilor6. Pe primul aliniament al clădirilor se aflau antrepozitele și birourile funcționarilor aparținători administrației portuare, iar pe celelalte
două aliniamente se găseau casele lucrătorilor, funcționarilor și transportatorilor navali ai portului. Încă de la 1740 cartierul era compus din două careuri: unul al maiștrilor
cântăritori de sare și un altul al lucrătorilor cântăritori de sare7. După mijlocul secolului XVIII, se construiesc mari antrepozite pe malul drept al Mureșului (din punctul
nostru de vedere, distruse la construirea digului orașului modern după inundațiile
5

Fleșer, 2015, p. 7.
Fleșer, 2015, p. 17, Pl. VI, VIII.
7
Fleșer, 2015, p. 17.
6
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devastatoare din 1975, când apa ajunsese să aibă chiar un metru înălțime în vechiul
cartier Maieri, situat în zona estică a municipiului Alba Iulia) în care era depozitată
sarea adusă din ocnele Transilvaniei.
În anexele construite lângă antrepozite se depozitau și alte produse sau materii
prime (cereale, lemn, diverse produse necesare armatei, plumb și cupru pentru Monetăria din Alba Iulia)8. Era adusă sare din exploatările de la Turda, Cojocna, Sic, Ocna
Mureș, Ocna Dej etc. Aceste antrepozite sunt spațiul cel mai mare de depozitare a sării
din provinciile sud-estice ale Imperiului Habsburgic, începând din 16999. În secolul
XIX, se putea naviga pe râurile Mureș, Olt și Someș, iar transportul cu plutele și ambarcațiunile ușoare era foarte dezvoltat, astfel încât, spre mijlocul acestui secol, sunt atestați peste 20.000 de plutași10.

4. Materialul arheologic
Ceramica este foarte puțină din punct de vedere cantitativ și fragmentară. Puținele artefacte descoperite sunt decorate cu smalț verzui, alb sau oliv.
Un fragment de cahlă de soclu sau de cornișă (L - 7,9 cm, h - 7,7 cm), turnată
în tipar, din pastă cărămizie, arsă incomplet, ce conține multă mică, smălțuită cu glazură
de culoare verde, a apărut la adâncimea de 1,70 m. Se mai păstrează un tor și o cavetă.
Această cahlă, găsită în poziție secundară, ieșită din uz, își găsește analogii în Transilvania la Geoagiu-Băi, Cristuru Secuiesc, Cluj-Napoca, Făgăraș șamd., încadrându-se
în Tipul a, varianta b Marcu Istrate, databilă în secolele XVI‒XVII11. Alte analogii apropiate ale acestei cahle, care au fost încadrate în secolul XVII, sunt reprezentate de două
piese găsite la Alba Iulia – Palatul Episcopal Catolic12 și una aflată în săpăturile din
1965, de la Alba Iulia, din locul unde a activat Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei13.
Având în vedere că este o cahlă ieșită din uz cel târziu în jurul anului 1700, stratul
de construcție reperat de noi este ulterior, fiind databil spre mijlocul secolului XVIII
(Fig. 25/1), o dată cu construirea clădirilor cartierului funcționarilor Vămii și a lucrătorilor Oficiului Naval Salin. Acest lucru este confirmat și de hărțile de care am amintit mai sus.
Un fragment de fund de vas ceramic cu glazură de culoare verde-oliv a fost
aflat în acest strat de deasupra Z1 la 1,70 m adâncime, care confirmă datarea acestui
strat de construcție în epoca modernă.
Din poziție secundară, în umplutura provenită de la bolta prăbușită a pivniței, au fost recuperate elemente de feronerie ale construcției și două flacoane întregi,
de sticlă, care, după aspect, aparțin secolului XIX. Au fost folosite în domeniul farmaceutic sau pentru păstrarea parfumurilor:
1. Flacon de sticlă translucidă, suflată în formă, care are corpul prismatic, gât lung și
buză inelară (h - 13,1 cm, l - 4,8 cm, gr - 3,4 cm); are marca de atelier MV îmbinate/
8

Fleșer, 2015, p. 14.
Fleșer, 2015, p. 9, 17, 39.
10
Lumperdean et alii, 2016, p. 93.
11
Marcu Istrate, 2004, p. 72, Fig. 16, pl. 78/202-203, pl. 79/209.
12
Marcu Istrate, 2009, p. 188-189, 325, nr. 55, Pl. 112/7, p. 331, nr. 97, Pl. 117/9.
13
Ota et alii, 2011, p. 38, nr. 76.
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suprapuse în interiorul unui cerc; descoperit în molozul din pivniță / Sp. 1 (Fig. 25/2).
Piese asemănătoare se află la Porumbacu de Sus14 și într-o colecție particulară din Alba
Iulia15.
2. Flacon de sticlă verzuie, suflată în formă, care are corpul cilindric, gât scurt, buză
ușor teșită (dcorp - 3,6 cm, h - 8,7 cm, dgură - 2,1 cm) în secțiune; are marca de atelier
MV îmbinate/suprapuse în interiorul unui cerc; descoperit în molozul din pivniță / Sp.
1 (Fig. 25/3).
Ambele flacoane poartă sigla fabricantului de sticlă francez Verreries de Masnieres (M și V îmbinate/suprapuse în interiorul unui cerc; Fig. 25/4). Sticla Masnieres
datează de la 1818, an în care François Boulanger pune bazele atelierului, cu diverse
schimbări de nume/firmă de-a lungul anilor, în uz și astăzi. Atelierul, care devine fabrică și marcă faimoasă între timp, va avea o secțiune specializată în recipiente de sticlă
destinate parfumurilor, medicamentelor și cosmeticelor. Intervalul de timp în care a
fost folosit marcajul prezent pe flacoanele descoperite la Partoș este relativ incert, dar
el este cuprins larg între anii 1920‒'5016. Este destul de posibil ca recipientele să fi ajuns
în România înainte de ridicarea Cortinei de Fier dintre lumea comunistă și Occident,
dar prezența lor între resturile cu care a fost umplut spațiul pivniței poate fi rezultatul
păstrării flacoanelor, deosebite oricum le-am privi, mult timp după achiziție.

5. Concluzii
În timpul desfășurării șantierului de cercetare preventivă de la Partoș/Alba Iulia,
aprilie 2022, a fost dezvelită o parte a unei clădiri construite spre mijlocul secolului
XVIII, dovadă fiind tehnicile și materialele de construcție, precum și câteva documente
cartografice din anii 1761, 1769 și 1820 (Fig. 22‒24), care o atestă la intersecția actualelor străzi Liliacului și Dacilor, aparținătoare cartierului Partoș, aflat în partea sudică
a municipiului Alba Iulia. Această construcție a continuat să funcționeze și în secolul
XIX, și probabil până către jumătatea secolului XX (dovadă câteva resturi de produse
sintetice, respectiv fragmente de materiale plastice și cauciuc, scoase din molozul provenit de la bolta prăbușită a pivniței).
Este însă posibil ca respectiva pivniță să fi stat "pe picior", relativ intactă, multă
vreme (bolțile structurilor îngropate sunt în general rezistente natural datorită modului
de descărcare în sol a sarcinilor) și să fi fost demolată și/sau doar umplută cu resturi
la un moment dat, când nu a mai prezentat interes și nici garanții de siguranță. Deci
resturile găsite la Partoș pot indica prăbușirea bolții cel puțin în ultima treime a secolului XX. Peste această clădire habsburgică fusese, la un moment dat, construită fosta
școală primară, care a funcționat aici până acum câțiva ani.
Din punct de vedere constructiv și utilitar, pivnița în discuție este rezultatul unor
transformări edilitare, având două faze de construcție.
În actuala fază a cercetărilor nu s-a putut dezveli decât o parte a zonei, astfel
că întreaga rețea de fundații din perimetrul lărgit nu este vizibilă. Unele ziduri conti14

Fulga, 1997, p. 28, nr. 142, fig. 35.
Țuțuianu, 2008, p. 32.
16
Mulțumiri colegei noastre dr. Ana Maria GRUIA (MNIT, Cluj-Napoca) pentru informațiile
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nuă dincolo de limitele zonei cercetate, ceea ce ne oferă o înțelegere limitată a planimetriei reale și concrete a clădirilor, care au existat în acest nod economic important.
Astfel a fost reperată și cercetată în premieră o parte a unei clădiri aparținând
coloniei lucrătorilor portuari sau a funcționarilor Vămii de tranzacționare a sării, situată pe malul drept al râului Mureș. Sarea sau alte produse erau transportate cu plutele și
cu ambarcațiuni de dimensiuni reduse pe cursul Mureșului până la Szeged, în Ungaria,
iar de aici, înspre provinciile vestice17.
Prin acest demers atragem atenția asupra necesității cercetării unui sit distinct
de epocă habsburgică (care va trebui să primească un cod LMI și RAN)18, altul decât
bine-cunoscutul și generalizatorul Sit urban cetatea Alba Iulia19.
Este o parte din istoria orașului Alba Iulia, dar și a provinciei Transilvaniei în
această epocă, și tocmai de aceea este necesară o atenție sporită pentru obținerea de
informații arheologice, care să conducă la o explicare mai clară a structurilor constructive, care țin de această colonie urbană, cât și la o înțelegere mai bună a unor aspecte
care sunt legate de viața economică a teritoriului apulens.
*
*

*

LEGENDĂ:
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Fleșer, 2015, p. 34-35.
La reactualizarea P.U.G. al municipiului Alba Iulia.
19
Cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091; Cod RAN: 1026.45.
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Fig. 2. Profilul vestic al suprafeței Sp. 1, metrii 1‒4 (1. Desen; 2‒3. Imagini).
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Fig. 3. Detaliu al unui trotuar pavat cu cărămizi (denumit ZA),
datat în sec. XIX (1. Desen grundriss; 2. imagine).
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Fig. 4. Practicarea unui mic sondaj pentru a afla stratigrafia de sub
trotuarul pavat (1. Imagine de ansamblu a trotuarului ZA cu
sondajul pentru profilul stratigrafic; 2. Imagine a profilului stratigrafic al sondajului; 3. Desen al profilului stratigrafic al sondajului).
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Fig. 5. Detalii ale zidului Z 1 (1. Desen grundriss;
2. Imagine de ansamblu; 3. Desen parament estic;
4. Sondaj stratigrafic de control; 5. Imagine a paramentului estic).
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Fig. 6. Detaliu al zidului Z 2 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu).
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Fig. 7. Detalii ale zidului Z 3 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Desen parament vestic; 4. Imagine parament vestic).
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Fig. 8. Detalii ale Z 3 (1‒3. Imagini).
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Fig. 9. Detalii ale zidului Z 4 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament nordic).

200

Fig. 10. Detalii ale zidului Z 5 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament vestic).
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Fig. 11. Detalii ale zidului Z 6 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament estic; 4. Desen al paramentului estic).
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Fig. 12. Imagini ale zidului Z 6 (1. Paramentul sudic; 2. Imagine de ansamblu).
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Fig. 13. Detalii ale zidului Z 7 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament sudic).
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Fig. 14. Detalii ale zidului Z 7 (1. Imagine parament vestic;
2. Desen parament vestic; 3. Imagine a sondajului stratigrafic 2).
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Fig. 15. Detalii ale zidului Z 8 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu).
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Fig. 16. Detalii ale zidului Z 8 (1‒2. Imagini ale paramentului nordic;
3. Imagine de detaliu a firidei; 4‒5. Imagini ale sondajului stratigrafic 1).
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Fig. 17. Detalii ale zidului Z 9 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament estic; 4. Imagine parament vestic;
5. Imagine de detaliu a paramentului estic).
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Fig. 18. Detalii ale zidului Z 10 (1. Desen grundriss; 2. Imagine de ansamblu;
3. Imagine parament estic; 4. Imagine parament vestic).
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Fig. 19. Detalii ale zidurilor Z 11 și Z 12 (1. Desen grundriss;
2. Imagine de ansamblu; 3. Profil).
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Fig. 20. Detaliu al zidului Z 13 (1. Desen grundriss;
2. Imagine de ansamblu; 3. Imagine parament nordic).
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Fig. 21. Detaliu al zidului Z 14 (1. Desen grundriss;
2. Imagine de ansamblu; 3. Imagine parament nordic).
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Fig. 22. Planul orașului Alba Iulia și construcțiile de la portul Mureșului
din Partoș în anul 175220; 2. Reprezentarea cartografică a Portului
Mureș cu depozitele de sare, clădiri administrative, casele și loturile
lucrătorilor portuari în aul 176120.
20

apud Fleșer, 2015.
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Fig. 23. 1. Construcțiile de la portul Mureșului din Partoș pe
ridicarea topografică militară iozefină (1769);
2. Portul Mureșului din Partoș în anul 179220.
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Fig. 24. 1. Portul Mureșului de la Partoș și construcțiile din zonă în anul 182020;
2. Cartierul Partoș și zona obiectivului cercetat pe
Planurile Directoare de Tragere.
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Fig. 24. 1. Cahlă de soclu sau de cornișă; 2‒4. Flacoane de sticlă cu sigla
fabricantului francez Verreries de Masnieres.
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