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CARTOGRAFIEREA SITURILOR ROMANE  
DIN DACIA POROLISSENSIS. 

NOI DESCOPERIRI LA TURENI ŞI AITON (JUD. CLUJ) 
 
 

Florin Fodorean* 
 
 
* Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Istorie 
   Antică şi Arheologie; fodorean_f@yahoo.com 
 
 
Abstract. During the last five years my researches focused on the identification, mapping and 
digitizing of rural settlements from the Roman period in the area of the Cluj-County. My pre-
sent study describes, in the first part, the role of the historical maps for the understating of the 
former landscape of the area around the Roman fort from Potaissa (today Turda, Cluj County). 
In the second part, I present and describe in detail a new rural settlement identified close to the 
current village of Ceanu Mic. Stone fragments identified at the surface of the ground, tiles, 
bricks and ceramic fragments – all these lead to the conclusion that a large rural settlement fun-
ctioned in this point during the Roman period, close to the main imperial road of Roman Dacia. 
 
Keywords: Roman Dacia, landscape, historical maps, settlements, roads. 
 
 

1. Aşezări rurale romane în jurul Potaissei 
De-a lungul drumului roman imperial al Daciei între Potaissa şi Napoca (Fig. 

1), cercetările arheologice şi perieghezele au condus la descoperirea unor importante 
aşezări rurale. Prima dintre ele se află la Copăceni (Fig. 2). În teritoriul acestei 
localităţi au fost descoperite urmele unui apeduct, fragmente de cărămizi cu ştampila 
legiunii V Macedonica şi fragmente de ţigle1. De asemenea, pe platoul care se află la 
nord-vest de biserica ortodoxă din marginea de vest a satului au fost descoperite, pe 
o suprafaţă de circa 100 × 50 m, fragmente ceramice romane şi pietre împrăştiate în 
arătură. Coordonatele geografice unde se află aceste urme sunt: 

1. 23° 43′ 49.85″ E; 46° 36′ 05.63″ N; altitudine ‒ 446 m; 
2. 23° 43′ 59.48″ E; 46° 36′ 01.72″ N; altitudine ‒ 415 m; 
3. 23° 43′ 59.48″ E; 46° 36′ 01.72″ N; altitudine ‒ 416 m; 
4. 23° 43′ 44.17″ E; 46° 35′ 59.19″ N; altitudine ‒ 435 m. 

                                                      
Cercetările de teren, materializate prin acest studiu, precum şi prin alte articole, au fost reali-
zate de către autor cu resursele financiare oferite de către Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, printr-o competiţie internă de granturi dedicate tinerilor cercetători, unde Fodorean 
Florin-Gheorghe a câştigat prin concurs acest grant. Proiectul se intitulează “Cartografierea 
digitală a siturilor romane din Dacia Porolissensis” (cod GTC ‒ 34034/2013), perioada: 
noiembrie 2013 – octombrie 2014. Director grant: lect. dr. Habil. Florin-Gheorghe Fodorean. 
1 Crişan et alii, 1992, p. 159-161: Copăceni. 
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Fig. 1. Traseul drumului roman între Turda şi Cluj. 
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Următoarea aşezare importantă de-a lungul drumului roman imperial se află la 
Miceşti (comuna Tureni, jud. Cluj). În partea de nord a satului, la circa 3 km nord- 
vest de centrul localităţii, se află un punct cunoscut de către localnici cu numele “La 
cărămidă”2. Aici au fost identificate, la suprafaţa terenului, fragmente de cărămizi şi 
ţigle romane (Fig. 3). Tot aici au fost descoperite şi fragmente de ţigle cu ştampile ale 
legiunii V Macedonica. Aşezarea este localizată de-a lungul pârâului Micuş. Coor-
donatele geografice unde se află aceste urme sunt: 

1. 23° 36′ 40.71″ E; 46° 39′ 45.31″ N; altitudine ‒ 603 m; 
2. 23° 36′ 36.70″ E; 46° 39′ 43.00″ N; altitudine ‒ 589 m; 
3. 23° 36′ 44.73″ E; 46° 39′ 37.06″ N; altitudine ‒ 587 m; 
4. 23° 36′ 49.18″ E; 46° 39′ 39.28″ N; altitudine ‒ 596 m. 

 
Fig. 2. Aşezarea romană de la 

Copăceni. 
Fig. 3. Aşezarea romană de la  

Miceşti. 
 

      Următoarea aşezare cu desco-
periri din epoca romană este Rediu 
(jud. Cluj)3. În partea de sud-vest a 
aşezării (Fig. 4) sunt consemnate:  
-urme de substrucţii de ziduri, 
-fragmente ceramice,  
-fragmente de cărămizi şi de ţigle 
cu ştampila legiunii V Macedonica. 
Coordonatele geografice care mar-
chează perimetrul acestei aşezări 
sunt: 
 

Fig. 4. Localizarea descoperirilor de la Rediu. 

                                                      
2 Ibidem, p. 272: Miceşti. 
3 Ibidem, p. 329: Rediu. 
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1. 23° 40′ 59.23″ E; 46° 40′ 33.43″ N; altitudine ‒ 559 m; 
2. 23° 41′ 02.63″ E; 46° 40′ 30.33″ N; altitudine ‒ 551 m; 
3. 23° 41′ 00.10″ E; 46° 40′ 26.42″ N; altitudine ‒ 548 m; 
4. 23° 40′ 56.39″ E; 46° 40′ 30.39″ N; altitudine ‒ 558 m. 
Cea mai cunoscută aşezare din apropierea drumului imperial este cea de la 

Aiton. Localitatea a devenit cunoscută în secolul al XVIII-lea, în anul 1758, când s-a 
descoperit aici un stâlp miliar, azi pierdut, păstrat doar în copie4. Un desen al stâl-
pului miliar a fost descoperit într-un manuscris al lui Szathmári Pap Mihály din 
1758. În timpul secolului al XVIII-lea, în anul 1773, Joannes Seivert a fost primul 
care a citit şi a publicat textul stâlpului miliar5. În secolul al XIX-lea şi alţi istorici au 
dezbătut textul inscripţiei6. Torma Károly a fost primul care a citit corect textul7. În 
anul 1982 Iudita Winkler a reluat discuţia asupra acestui monument8.  

În afară de stâlpul miliar, în Aiton au fost realizate şi cercetări arheologice. 
În anul 1913, Roska Márton a cercetat rămăşiţele unei clădiri cu cinci camere, în 
partea de nord a satului, în punctul numit “Podul de piatră”9. Clădirea are forma 
literei “L”. Zidurile fundaţiei au grosimea de circa 0,50 m şi au fost construite din 
piatră de râu prinsă cu mortar (opus incertum) şi cărămizi. În partea de vest a clădirii 
a fost identificată o absidă. Una din camere era prevăzută cu instalaţie de hypocaustum 
şi un praefurnium10. În anul 1978, Mihai Blăjan şi Tiberiu Cerghi au publicat un 
articol scurt unde au prezentat descoperirile arheologice de pe teritoriul localităţii 
Aiton. Un fragment de amforă cu ştampila VIRGIN a fost descoperit în cadrul cerce-
tărilor realizate de cei doi11. Autorii acestui studiu am menţionat mai multe puncte 
cu descoperiri arheologice în teritoriul satului. Unul din ele este “Cânepi”, situat în 
partea de sud-est a localităţii. Aici au fost descoperite fragmente de ţigle şi pietre, 
împrăştiate la suprafaţa terenului din cauza lucrărilor agricole12. Urmele unei alte 
clădiri au fost identificate la circa 0,5 km sud-vest de sat. Un alt punct este cel din 
apropierea pârâului Togu, pe partea dreaptă a acestuia, unde au fost identificate frag-
mente ceramice13. De asemenea, urmele drumului roman au fost identificate în mai 
multe puncte pe teritoriul satului, în curtea şcolii, la adâncimea de circa 1,60‒1,70 m. 
În săpătură a fost identificat şi un fragment de ţiglă cu ştampila legiunii V Macedo-
nica. O copie a stâlpului miliar se află şi în prezent în curtea şcolii din localitate. 

 
 

                                                      
4 Winkler, 1982, p. 83. 
5 Ibidem, p. 80. 
6 Neigebaur, 1851, p. 221-222; Ackner, Müller, 1865, p. 149; Gooss, 1876, p. 64; Marţian, 
1920, p. 6. 
7 CIL III 1627; Torma, 1864, p. 30. 
8 Winkler, 1982, p. 80 - 84. 
9 Roska, 1915, p. 48-50. 
10 Blăjan, Cerghi, 1978, p. 21; Moţu, 1990-1991, p. 178, 194, fig. 2 şi p. 195, fig. 3. 
11 Blăjan, Cerghi, 1978, p. 22-23. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem. 
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2. Noi descoperiri în Ceanu Mic (comuna Tureni, jud. Cluj) 
În primăvara anului 2014 am cercetat zona de la est şi nord-est de satul Ceanu 

Mic. La circa 2 kilometri nord-est de sat şi la circa 1200 m de drumul imperial am 
identificat urmele unei construcţii romane, necunoscută până în prezent (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Localizarea construcţiei romane de la Ceanu Mic. 

Fapt foarte important de menţionat, pe imaginile satelitare furnizate de către Google 
Earth urmele acestei construcţii se observă foarte clar. Am putut identifica două clă-
diri cu formă de absidă, una de 16,70 m lungime şi cealaltă de circa 12,30 m. Urmele 
construcţiei se observă bine în imaginea satelitară, datorită faptului că parcela de teren 
unde se află construcţia a fost arată. La circa 108 m sud-est de acest grup de clădiri 
se află alte urme ale unor clădiri, cu ziduri foarte clar vizibile. Această zonă se află 
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în partea stângă a unui mic pârâiaş, numit “Pârâu La Rupturi” (Fig. 6, 7), între dea-
lul numit “Culmea Lungu Dealului” în partea de sud-vest şi “Dealul Ceanului”.  

 
Fig. 6. Valea “Pârâu La Rupturi” 

în Ceanu Mic. 
Fig. 7. Fragmente de piatră, ţiglă şi 

cărămizi romane descoperite la 
suprafaţa terenului (Aprilie 2014). 

Coordonatele geografice care marchează limitele construcţiei romane sunt următoa-
rele: 

1. 23° 44′ 11.16″ E; 46° 39′ 19.10″ N; altitudine ‒ 469 m; 
2. 23° 44′ 14.26″ E; 46° 39′ 17.42″ N; altitudine ‒ 458 m; 
3. 23° 44′ 11.87″ E; 46° 39′ 15.72″ N; altitudine ‒ 459 m; 
4. 23° 44′ 08.63″ E; 46° 39′ 17.94″ N; altitudine ‒ 470 m; 
5. 23° 44′ 12.87″ E; 46° 39′ 17.38″ N; altitudine ‒ 461 m. 

 La sud-est de aceste urme, la o distanţă de circa 100 m, se observă alte urme, 
cu lungimea, pe direcţia sud-vest – nord-est, de circa 100 m, şi lăţimea de circa 15 m. 
Pe imaginile GoogleEarth se disting urme de fundaţii de ziduri, orientate pe direcţia 
nord-vest – sud-est. Coordonatele geografice care marchează aceste urme sunt: 

1. 23° 44′ 16.11″ E; 46° 39′ 13.55″ N; altitudine ‒ 449 m; 
2. 23° 44′ 19.25″ E; 46° 39′ 15.59″ N; altitudine ‒ 447 m. 
Se remarcă, de asemenea, existenţa unor substrucţii de ziduri şi material 

tegular şi pe parcela aflată în stânga celei unde se află construcţia menţionată mai 
sus. Parcela respectivă, în imaginile de pe Google Earth din 2014, a fost cultivată cu 
cereale. Totuşi, urmele se observă destul de bine. Au lungimea de circa 100 m (adică 
pe toată lăţimea parcelei) şi lăţimea de circa 15 m. Coordonatele geografice care 
marchează aceste urme sunt: 

1. 23° 44′ 10.11″ E; 46° 39′ 14.95″ N; altitude ‒ 461 m; 
2. 23° 44′ 06.55″ E; 46° 39′ 12.70″ N; altitude ‒ 464 m. 
Trebuie să subliniez că la suprafaţa terenului se observă o cantitate semnifi-

cativă de pietre (calcar de Sănduleşti), fragmente de ţigle şi fragmente ceramice. Din 
ceea ce am găsit pe teren, nu am putut observa ştampile pe vreuna din ţiglele desco-
perite. Un alt fapt interesant de menţionat este că în valea care separă cele două par-
cele de teren am descoperit blocuri mari de piatră fasonată. Unele din ele au dimen-
siuni de 70 × 60 × 40 cm. Altele sunt şi mai mari. Pe unul din blocuri am identificat 
urma excavată în piatră a unui sfert de arc de cerc. 
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3. Descoperiri arheologice mai vechi în Ceanu Mic 
În repertoriul arheologic al judeţului Cluj este menţionat că în anul 1905, 

Téglás István a identificat urmele unei aşezări romane în partea de sud-vest a satului, 
într-un loc numit “Valea Rozelor”. Din păcate, informaţia din repertoriu este inutili-
zabilă pentru a localiza această posibilă aşezare, pentru că se precizează că aceste 
urme au fost descoperite undeva în hotarul satului, lângă drumul roman, şi că Téglás I. 
a identificat în anul 1905 porţiuni din această aşezare între Copăceni şi Ceanu Mic14. 
Ori între cele două localităţi distanţa este considerabilă (în jur de 6 kilometri), aşa că 
această veche aşezare este în prezent imposibil de localizat. Mai mult, următoarea 
menţiune din repertoriul Cluj este neiteligibilă. Se precizează că apa care a trecut pe 
la circa 1 kilometru sud-vest de sat, peste Valea Rozelor, a scos din mal blocuri de 
piatră, care probabil ar fi provenit de la un pod roman. Pe hărţile din prima, a doua şi 
a treia ridicare topografică austriacă, pe planurile directoare de tragere, cât şi pe 
hărţile topografice actuale la scara 1:25.000 nu este marcată nicăieri, nici la sud-vest, 
nici la nord, est sau vest, un pârâu, o apă cu numele “Valea Rozelor”. De asemenea, 
se precizează că o inundaţie din anul 1910 a condus la descoperirea unui altar votiv, 
precum şi a unor fragmente de ţigle şi olane, ca şi fragmente ceramice14. 

În afară de aceste informaţii, în anul 2005, la intrarea pe drumul care duce 
spre Aiton şi care se desprinde din drumul european E60, pe partea dreaptă, a fost 
identificat, prin cercetări arheologice preventive, o porţiune de circa 150 m din infra-
structura drumului roman imperial. 

4. Concluzii. Locul şi rolul sitului. Villa rustica, aşezare rurală sau 
mansio? 
Din datele preliminare şi perieghezele de teren realizate în cursul anului 2014 

putem trasa câteva linii generale privind noua construcţie identificată în hotarul satului 
Ceanu Mic. În primul rând, e nevoie să precizăm că locul descoperirii se află la circa 
1450 m (aproape o milă romană) sud-est (distanţă măsurată în linie dreaptă) de drumul 
roman imperial. În aceste condiţii, varianta unei construcţii de tip mansio trebuie eli-
minată, pentru că în general asemenea construcţii se află în imediata apropiere a 
drumurilor romane, până la nu mai mult de circa 100‒200 m distanţă de drumuri15. 

Mai trebuie remarcat un alt aspect important: orientarea construcţiei. Zidu-
rile ei şi întregul ansamblu de clăriri sunt paralele cu pârâul din partea stângă (valea 
are carecter semipermanent, în prezent nu mai există apă acolo).  

Ca atare, în acest stadiu al cercetărilor, am crede că, mai degrabă atât dato-
rită poziţiei faţă de drumul imperial, cât şi datorită felului în care se observă sub-
strucţiile de ziduri (am remarcat două clădiri absidate, din care una cu dimensiuni de 
16 × 13 m), construcţia romană descrisă în acest studiu este posibil să fie, şi o spu-
nem cu rezervele necesare, o villa rustica. Construcţia se află la circa 9 mile romane 
distanţă de Potaissa, o distanţă care se putea acoperi uşor în circa o jumătate de zi. 
De asemenea, villa se află în apropierea celui mai important drum al Daciei romane. 

                                                      
14 Crişan et alii, 1992, p. 93: Ceanu Mic. 
15 Black, 1995, passim. 
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