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REVITALIZAREA PEISAGERĂ A UNEI ZONE 
DIN CADRUL COMPLEXULUI ARHEOLOGIC 

DE LA POROLISSUM – MOIGRAD ÎN SPRIJINUL 
DEZVOLTĂRII TURISMULUI CULTURAL 

 
 

Iulia-Alexandra Pripon* 
 
 
* Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură,  
   Specializarea Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, Cluj-Napoca; 
   pripon.iulia@yahoo.com 
 
 
Abstract. This paper discusses the proposal of revitalizing the landscape of the north-
western side of the fort from the Archaeological Complex of Porolissum – Moigrad, Sălaj 
county, to create an area of leisure, recreation and tourism interests which would increase the 
attractiveness of the area and highlight the archaeological vestiges. Creating a landscape that 
“calls for the discovery” of the Porolissum Archaeological Complex sights, that respects the 
historical substrates and adapts the characteristics of the area, it aims to improve the visitor's 
visual experience at Porolissum. Generating a certain feeling of the site, is created a 
framework for building connections between areas and for improving the cultural identity. 
 
Keywords: Redevelopment, highlight, sights, natural background, connection, Porolissum. 
 
 

1. Introducere 
Castrul roman de la Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj), parte integrantă a Com-

plexului arheologic cu acelaşi nume, considerat cheia de boltă a apărării Daciei romane, 
se află astăzi în hotarele mai multor sate din judeţul Sălaj: Jac și Brebi (comuna 
Creaca), Moigrad (comuna Mirşid), Ortelec şi Stâna, azi suburbii ale municipiului 
Zalău1. De fapt, castrul se află pe teritoriul administrativ al satului Jac, însă datorită 
faptului că accesul spre obiectiv a fost mai facil prin Moigrad, s-a încetăţenit tradiţia 
de a se identifica teritoriul anticului Porolissum cu satul Moigrad2. Beneficiind de 
numeroase campanii de cercetare ştiinţifică şi ample lucrări de restaurare, complexul 
roman de la Porolissum – Moigrad (Fig. 1) este unul dintre cele mai bine conservate 
situri arheologice din România3. 

Porolissum-ul oferă astăzi publicului posibilitatea vizitării câtorva obiective 
de natură militară şi civilă caracteristice epocii romane. Dintre acestea amintim: clădi- 

                                                      
1 Gudea, 1997, p. 7. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Burghele, 2011, p. 32. 
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Fig. 1. Complexul arheologic Porolissum (sursa: Google Earth). 
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rea vămii (Fig. 2/1), situată la intrarea în oraşul roman4, porţiuni din drumul roman 
pavat cu dale din piatră (Fig. 2.1/4, templul zeului Liber Pater (Fig. 2/2) şi mai apoi 
al zeului oriental Bel5. De-a lungul drumului roman, pe partea dreaptă în sensul de 
urcare, se disting urmele câtorva clădiri publice. Prima dintre ele, denu-mită 
convenţional clădirea N3, ridicată la sfârşitul secolului II – începutul secolului III 
dHr (Fig. 2/3), este considerată de specialişti ca fiind un loc de întrunire pentru 
adoratorii celor două divinităţi amintite6. Următoarele două clădiri, N5 şi N6 (Fig. 
2/5), aveau se pare destinaţii de spaţii comerciale sau prăvălii7. Tot pe traseul dru-
mului roman (Fig. 2/6) poate fi văzut un complex de locuinţe parţial restaurat (clădi-
rile LM.1 şi LM.1S), aflate în strânsă legătură cu templul lui Jupiter Optimus Maxi-
mus Dolichenus8. În continuarea traseului de vizitare, vizavi de poarta principală de 
intrare în castru (Porta Praetoria) se află clădirea-locuinţă L79 prevăzută la stradă 
cu un porticus – un şir de coloane din calcar care susţineau acoperişul unei terase 
(Fig. 2/7). 

Clădirile L3 şi L4, aflate în vecinătatea bazei arheologice (Fig. 2/8), erau 
prevăzute cu camere încălzite prin pardoseală, iar una dintre clădiri avea şi un bazin 
pentru apă10. Clădirea OL6 (Fig. 2/9) avea de asemenea câteva camere încălzite prin 
sistemul de încălzire tip hypocaustum (aer cald care circulă pe sub pardoseală), 
edificiul aparţinând probabil unei importante personalităţi militare din oraş11. 

Unul dintre obiectivele cele mai cunoscute ale complexului arheologic de la 
Porolissum este castrul de pe dealul “Pomăt”, un edificiu de formă patrulateră cu 
dimensiunile de 250 × 300 m, ridicat în scop militar. Pe fiecare latură a castrului se 
află câte o poartă de acces, poarta principală (Porta Praetoria) fiind reconstruită în 
întregime (Fig. 3/14). Castrul este străbătut de trei drumuri (căi de acces din dale de 
piatră) care ies prin cele patru porţi (Fig. 3/15, 18, 19). La intersecţia celor trei 
drumuri se află clădirea comandamentului (Fig. 3/17), adică sediul militar al castru-
lui12. Drumul care trece prin Porta Decumana (Fig. 2/11) duce spre un alt edificiu 
reprezentativ, atât pentru complexul arheologic de la Porolissum, cât şi pentru Dacia 
Romană: amfiteatrul. De forma unei elipse cu diametrul mare de 84,5 m iar diame-
trul mic de 73,7 m (dimensiunile arenei 66,5 × 51,8 m) şi o capacitate în tribune de 
aproximatix 5.500 spectatori (Fig. 3/21), edificiul a fost ridicat în piatră în anul 157 
dHr13. 

                                                      
4 Gudea, 1996, p. 7, 8. 
5 Chirilă et alii, 1980, p. 90-97. 
6 Gudea et alii, 1983, p. 132. 
7 Ibidem, p. 135-136. 
8 Gudea, Tamba, 2001, p. 19-24. 
9 Tamba, 2008, p. 117-149. 
10 Gudea et alii, 1986, p. 133-134. 
11 Gudea et alii, 1992, p. 150-152. 
12 Gudea, 1986, p. 46-48. 
13 Bajusz, 2011, p. 80-92, 119-121. 
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Fig. 2. Fotografii reprezentative din complexul arheologic Porolissum 

(sursa: Nicolae Gozman, Iulia Pripon). 
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Fig. 3. Fotografii reprezentative din complexul arheologic Porolissum 

(sursa: Nicolae Gozman, Iulia Pripon). 
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Vizitatorului, dornic să petreacă mai mult de o zi la Porolissum, îi stau la 
dispoziţie şi alte trasee de vizitare cum ar fi: castrul roman de pe dealul Citera (Fig. 
3/23), un complex de obiective turistice care include o fortificaţie din prima epocă a 
fierului, cariera romană de piatră şi chiliile medievale din secolele XI–XII, toate trei 
obiectivele situate pe dealul Cămnin din satul Jac (la aproximativ 1,8 km de castrul 
mare de pe dealul Pomăt), burgus-urile (fortificaţii patrulatere din pământ) de la 
Brebi, aşezarea dacică fortificată de pe Măgura Moigradului (Foto 3/24), un segment 
din zidul oraşului Porolissum păstrat încă la suprafaţa terenului, vizibil pe sectorul 
înaintat din faţa Porţii Praetoria, “sejurul” încheindu-se cu posibilitatea vizitării 
urmelor apeductelor romane (două la număr) prin care era adusă apa în castru, 
tocmai din Munţii Meseş14. 

Până nu demult, Porolissum-ul era cunoscut mai mult de către istorici şi 
într-o măsură mai mică de către turişti, de aceea la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj 
există o amplă strategie de valorificare turistică a potenţialului arheologic şi natural 
de aici. Astfel, începând cu anul 2006 la Porolissum s-au desfăşurat părţi din Festi-
valul Zilele Romane (de obicei duminica, în ultima zi a festivalului). 

Prezenţa an de an a unui numeros public la manifestările organizate cu oca-
zia Festivalului Zilele Romane, dar şi faptul că Porolissum-ul este deja un spaţiu 
consacrat de ieşire la iarbă verde a locuitorilor din oraşul Zalău (situat doar la 13 km 
distanţă), impune amenajarea unei zone de agrement în imediata vecinătate a princi-
palelor obiective turistice vizitabile. La aceasta se adaugă şi faptul că în România 
există de mai bine de trei ani şi o lege a picnicului15. 

Prin lucrarea de faţă se propune amenajarea unei zone în care să se desfă-
şoare activităţi de picnic, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urba-
nism, silvicultură, intervenţii în situri arheologice şi protejarea mediului. Zona de la 
Porolissum, care se pretează cel mai bine pentru a fi amenajată în acest scop, se află 
pe latura de nord-vest a castrului mare de pe dealul Pomăt (dincolo de zidul de 
incintă), din faţa turnului de colţ nordic şi până la Porta Sinistra, pe prima terasă a 
versantului. S-a considerat oportună această zonă datorită proximităţii cu locurile 
unde se desfăşoară mare parte din evenimentele cultural-educative de la Porolissum, 
respectiv Amfiteatrul si Porta Praetoria. În plus, zona respectivă este liberă de sarcină 
arheologică, cercetările şi măsurătorile magnetometrice nu au evidenţiat urme de 
construcţii din epoca romană.  

2. Proiecte derulate şi în curs de implementare pentru dezvoltarea  
infrastructurii de la Porolissum 
La câţiva ani după începerea cercetărilor sistematice de la Porolissum (1977), 

autorităţile locale au înţeles necesitatea restaurării şi conservării ruinelor evidenţiate 
în urma săpăturilor arheologice. Astfel, începând cu anii '80 ai secolului trecut, pe 
măsură ce erau scoase la lumina zilei diferite structuri cu zidărie din piatră şi cără-
midă, s-a trecut la conservarea lor in situ (în prezent există peste 1.000 de ml de 
                                                      
14 Pop, 2013, p. 17-24. 
15 Legea 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, Monitorul Oficial al României, 
nr. 201 din 27.03.2012. 
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zidărie conservată). Lucrările de conservare şi restaurare a zidăriei au culminat, în 
perioada 1985–'86, cu refacerea în întregime a Porţii Praetoria, singura reconstituire 
de acest gen realizată în siturile de epocă romană din centrul şi sud-estul Europei 
(Fig. 3/14). Astăzi, poarta principală de intrare în castru este emblematică pentru 
Porolissum, dar şi pentru judeţul Sălaj. De ample lucrări de restaurare au beneficiat 
şi ruinele amfiteatrului de la Porolissum, astăzi decopertat în proporţie de 80%. 

În anul 2008, Consiliul Judeţan Sălaj a depus la Organismul Intermediar – 
Agenţia de Dezvoltare Regională de nord-vest – un proiect intitulat “Circuitul cas-
trelor romane din judeţul Sălaj”, prin care sunt vizate două mari obiective turistice: 
Complexul arheologic de la Porolissum şi Castrul roman de la Buciumi16.  

Terenul aferent castrului roman de la Porolissum este domeniu public al 
judeţului Sălaj, având o suprafaţă de 200 ha. În prezent, terenul este exploatat din 
punct de vedere agricol ca fânaţ şi păşune. 

Pentru introducerea Complexului arheologic roman de la Porolissum în cir-
cuitul turistic naţional şi internaţional, prin proiectul amintit mai sus şi aflat într-o 
stare avansată de implementare, s-au prevăzut lucrări de împrejmuire pe contur 
(aproximativ 24 ha din sit), lungimea totală a împrejurimii fiind de peste 3 km. 
Pentru o afluenţă cât mai eficientă a vizitatorilor s-a propus amenajarea unor alei 
pietonale pentru circuitul turistic al castrului (aproximativ 5300 m). 

Ruinele Vămii romane vor beneficia de ample lucrări de protejare, conser-
vare şi reabilitare volumetrică a zidăriei (turnul de observaţie, bastioanele de poartă, 
birourile pentru vameşi şi zidurile perimetrale). Clădirea N11, situată în partea 
stângă a drumului roman care urcă de la vamă spre castru, va beneficia de lucrări de 
cercetare, protejare, consolidare şi supraînălţare a zidurilor. La castrul roman pro-
priu-zis – zidul de incintă vizibil pe o lungime de 96 ml, turnul de colţ de nord-vest 
şi cele două turnuri de curtină – se vor realiza aceleaşi lucrări de conservare ca şi la 
clădirea N11. Căile de acces din castru vor fi decopertate pâna la nivelul de călcare 
din antichitate. 

Obiectivul turistic care va beneficia de cele mai ample lucrări de punere în 
valoare este amfiteatrul. Pe parcursul anului trecut (2013) a fost decopertată supra-
faţa de pământ necercetată până acum, cuprinsă între loja principală şi zidurile res-
taurate ale arenei din partea de nord-vest a obiectivului, urmând ca în anul 2014 să 
se restaureze fundaţiile din piatră şi să se refacă tribuna laterală stângă (de nord-est). 

Proiectul “Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj” vizează şi 
reabilitarea drumului de acces (3,24 km) din şoseaua naţională până la intrarea în 
complexul arheologic de la Porolissum, precum şi amenajarea a două parcări (una 
pentru autocare şi alta pentru automobile) prevăzute cu grupuri sanitare. În acest 
scop, pe parcursul anului 2013, terenul a fost eliberat de sarcină arheologică. 

                                                      
16 Cod proiect: NV/8/5/5.1/167/31.10.2008; Cod SMIS: 1931; Sursa de finanţare: FEDR-POR  
2007-2013; Valoare totală: 35.702.356,55 lei (TVA inclus); Durata de implementare a proiec-
tului: 23 luni; Proiect general: SC Expert Proiect 2002 Bucureşti. 
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Aşadar, prin implementarea proiectului “Circuitul castrelor romane din 
judeţul Sălaj” se vor realiza lucrări de conservare primară, consolidare, reabilitare 
funcţională şi volumetrică pentru principalele obiective ale complexului arheologic 
de la Porolissum (2.887 m2 de zidărie), se vor amenaja alei pietonale (9.000 m2), ilu-
minat ambiental (2.570 ml), se va reabilita drumul de acces spre obiectiv şi se vor 
crea spaţii de parcare, cu patru locuri pentru autocare şi şase locuri pentru autovehi-
cule17. Toate aceste lucrări de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii turistice vor 
contribui la creşterea atractivităţii sitului arheologic de la Porolissum şi la imple-
mentarea unui turism cultural civilizat. 

În acest context favorabil, considerăm oportună propunerea de amenajare 
peisageră a spaţiului situat pe latura de nord-vest a castrului roman de la Porolissum, 
zonă de maximă atracţie turistică de nivel judeţean şi naţional şi chiar internaţional. 

3. Date privind situația existentă a amplasamentului 
3.1. Clima și fenomenele naturale specifice zonei 
Conform Institutului Național de Statistică, Direcția județeană de statistică 

Sălaj, clima judeţul Sălaj se află sub directa influenţă a maselor de aer din vest, înca-
drându-se în sectorul cu climă continental moderat. Temperaturile medii anuale sunt 
cuprinse între  8°  şi 9° C în cea mai mare parte a judeţului. Precipitaţiile atmosferice 
medii anuale prezintă valori cuprinse între 600 mm şi 800 mm, valori mai mari înre-
gistrându-se în munţii Meseş şi Plopiş, iar mai mici în Depresiunea Almaş - Agrij şi 
pe valea Someşului. 
 În perioada 2005-'08, MAXIMA absolută a temperaturii înregistrată a fost 
de 38.89° Celsius (atinsă în 24.07.2007), iar MINIMA absolută a temperaturii în 
acest interval a fost de -22.78° Celsius (atinsă în 8.02.2005, 24 și 26.01.2006). 

Din punct de vedere climatic, zona studiată se caracterizează astfel: zona cli-
matică III (conform STAS 6472/21-83 “Fizica construcţiilor. Higrotermică. Para-
metrii climatici exteriori”) având temperatura de calcul exterioară pe timp de iarnă 
de -18°C. 

Valoarea caracteristică a încărcării cu zăpadă la sol, cu un interval mediu de 
recurenţă IMR = 50 ani, este de 1,5 kN/m2, având o probabilitate de nedepășire într-
un an p = 0,98, conform Reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţi-
unii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012.  

Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului în amplasament este de 
0,4 kPa, corespunzând unei viteze caracteristice de 25,8–28,9 m/s, iar pentru 1 min 
cu viteza caracteristică de 31–35 m/s, conform Reglementării tehnice “Cod de pro-
iectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012. 
Analiza statistică efectuată pentru zonarea hazardului natural din vânt în România a 
avut ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului la 10 m deasupra 
terenului, măsurate în peste 140 de staţii meteorologice ale Administratiei Naţionale 
de Meteorologie până în anul 2005. Rezultatele analizei statistice sunt valorile carac-

                                                      
17 http://www.cjsj.ro/index.php/strategiiproiecte/proiecte-in-derulare/43-circuitul-castrelor-
romane-din-judetul-salaj (ultima accesare 30.04.2014). 
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teristice (de referinţă) ale vitezei vântului cu IMR = 50 ani, calculate în repartiţia 
Gumbel pentru maxime. 

Conform standardului “Adâncimi maxime de îngheţ” – STAS 6054-1977, 
adâncimea maximă de îngheţ a terenului natural în această zonă este de 80–90 cm. 
 Conform “Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – 
Zone de risc natural”, municipiul Zalău este expus inundațiilor pe torenți, cantitatea 
maximă de precipitații căzută în 24 ore fiind de 100–150 mm/m2. 

Conform “Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – 
Zone de risc natural”, municipiul Zalău este expus alunecărilor de teren la un nivel 
mediu-ridicat, tipurile de alunecare fiind primare și reactive. 

3.2. Seismicitatea 
Oraşul Zalău, inclusiv amplasamentul studiat, se înscrie în zona macroseis-

mică cu intensitatea I = 6 pe scara MSK, stabilită conform SR 11100/1-1993. Con-
form P 100-1/2012 – “Cod de proiectare seismică – Partea I –Prevederi de proiec-
tare pentru clădiri” –  zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a accele-
raţiei terenului pentru proiectare ag = 0,10 g, având intervalul mediu de recurenţă 
IMR = 225 ani (20% probabilitate de depăşire în 50 de ani). Condiţiile locale de 
teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colţ TC = 0,7s. Valoarea acceleraţiei 
gravitaţionale, g se consideră 9,81 m/s2. 

3.3. Vegetația existentă 
 În amplasamentul ales, mare parte din vegetație este spontană. Este cunoscut 
faptul că în anii 1980 s-a intervenit drastic în această zonă, înlăturând majoritatea 
vegetației înalte. Printre speciile arboricole și arbustive rămase amintim Carpinus 
betulus, Fagus sylvatica, Acer campestre, Rosa canina, Rubus hirtus, Pyrus pyras-
ter, Prunus spinosa și Sambucus nigra. Având în vedere că pe acest tronson nu s-au 
efectuat studii pedologice, vegetația dezvoltată este un bun indicator al factorului 
edafic. 

4. Propunerea de reamenajare 
Caracterul istoric al zonei atrage anual sute de vizitatori la Porolissum. 

Aceeași zonă este “valorificată” de turiști în zilele de vară ca zonă de picnic și ca 
punct de belvedere. Obiectivul instituției, care se ocupă de menținerea în bună stare 
a complexului arheologic, este de a conserva caracteristicile naturale, istorice și 
arheologice aflate aici, pentru a contribui la educația publică, la cercetare, inspirație 
și recreere. O bună reorganizare a zonei studiate în această lucrare poate duce la o 
relaționare mai eficientă cu principalele puncte de interes din cadul complexului. 
Latura de nord-vest a Castrului roman poate fi privită și ca o legătură între eveni-
mentele istorice din trecut și evenimentele viitoare, tot cu caracter istoric (reconsti-
tuiri). În momentul de față, accesul pe zona studiată este împiedicat de vegetația 
spontană dezvoltată haotic. O curățare rațională a vegetației de pe sit ar duce la o 
mai bună vizibilitate asupra peisajului și la o mai bună comunicare cu obiectivele 
din apropiere (templul și taberna, turnul de colț, Porta principalis sinistra, Porta 
praetoria). 
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Un raport al activităților pe suprafața complexului de la Porolissum poate 
constitui baza pentru operațiunile de proiectare, oferind informații relevante pentru 
dezvoltarea sitului. Acest tip de raport promovează o dezvoltare cu impact redus, 
minimizând pierderea caracteristicilor istorice importante, în timp ce promovează o 
mai bună înțelegere a tuturor domeniilor care colaborează în acestă zonă. Scopul 
unei proiectări eficiente este de a valorifica zona la adevăratul potențial, având în 
vedere că peisajul joacă atât un rol social, cât și unul economic. 

4.1. Concept 
 Grădinile Imperiului Roman însumează principii din cadrul simbolismului 
religios, gândirii filosofice și literare, artelor plastice și arhitecturii. Scrierile tim-
pului și vestigiile arheologice dau informații prețioase cu privire la alegerea ampla-
samentului unor mari vile în zone colinare, beneficiind de perspective deosebite. 
Acest lucru arată că romanii au dat o mare importanță naturii. În prima fază, 
grădinile au fost create pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patri-
cienilor, pe lângă temple și locuri de adunare. Caracterizate prin trasee geometrice, 
grădinile erau decorate, printre altele, cu porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, 
vase ornamentale, bazine, canale, fântâni18. Reconstituirea vilei împăratului Hadrian, 
amenajată pe colina de la Tivoli, indică originalitatea sistematizării generale. Cons-
trucțiile de dimensiuni mari, dar și cele ușoare, erau corelate între ele prin zone 
tratate liber, natural, cu grupări și mase de arbori și arbuști, alcătuind un ansamblu 
unitar, adaptat formelor de relief și priveliștilor naturale dominante19. 
 În ceea ce privește vegetația, în grădinile romane se întâlneau stejari cu frunze 
persistente, pini, chiparoși, tei, platani, lauri, smochini, duzi, azalee, tisă, buxus, 
acant, mulți trandafiri și diferite specii de flori. Bordurile tunse din buxus, rozmarin 
sau mirt alcătuiau desene în jurul construcțiilor ornamentale, pe când trandafirii, flo-
rile, busuiocul, lotusul aduceau culoare și farmec acestor compoziții20. 
 Atât în trecut, cât și în prezent, zona de pe latura de nord-vest a Castrului 
roman nu a fost tratată sau amenajată într-un mod anume având în vedere că este în 
exteriorul zidurilor castrului. În prezent, Complexul Arheologic de la Porolissum 
este tratat doar ca atracție turistică. Prin propunerea de față se încearcă integrarea 
zonei de pe latura de nord-vest a Castrului roman în circuitul turistic folosind vege-
tație care atrage prin culoare, miros, gust (specii cu fructe comestibile), textură și 
habitus. Vegetația poate adăuga valoare întregului complex arheologic, îndemnând 
la “descoperire”, punând în valoare atât cadrul natural spectaculos prin profunzime 
și amploare din jurul amplasamentului studiat, cât și atracțiile castrului de pe latura 
de Nord-Vest. Atractia principala a acestei zone de agrement este jocul “închis-
deschis” creat prin construirea unor perspective valoroase și filtrarea altora, pentru a 
stimula curiozitatea și a îmbia vizitatorii să parcurgă acest spațiu. Izvoarele istorice 
ne dezvăluie faptul că în Imperiul roman s-a făcut trecerea de la grădina închisă, 
privată, la grădina publică. Pentru a intra în atmosfera unei grădini romane publice, 
                                                      
18 Iliescu, 2008, p. 27. 
19 Ibidem, p. 28. 
20 Ibidem, p. 29. 
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s-a propus amplasarea unui pavilion, care are aceeași funcțiune ca taberna la 
romani. 
 Pentru a intra în atmosfera locului, cititorul este îndemnat să parcurgă în 
cele ce urmează un traseu imaginar începând de la vama romană și până aproape de 
amfiteatrul roman. Intrarea în complexul arheologic se face exact pe locul intrării în 
orașul roman de acum peste 1800 de ani, prin fața vămii. Urmând traseul drumului 
roman, prima clădire care poate fi vizitată este templul zeului Liber Pater (mai apoi 
al zeului oriental Bel). Pe traseul drumului vor fi mai apoi întâlnite o serie de clădiri 
destinate comerțului. Ajuns la prima intersecție, vizitatorul este nevoit să se decidă 
pe unde își va continua traseul. În fața lui se deschide acum o porțiune de traseu 
diferită din punct de vedere cromatic cu o alee ce duce undeva în spatele vegetației. 
Un alt fel de drum roman îl poartă pe vizitator parcă într-un altfel de imperiu, unul 
care nu a apus încă, ci care este în plină ascensiune. Vegetația care îl întâmpină pe 
turist este suficient de joasă încât să-i permită acestuia să o pătrundă vizual, dar 
suficient de înaltă încât să-i stârnească curiozitatea și să-l îndemne să-și continue 
drumul. Ajuns la o altă intersecție, vizitatorul poate observa în partea de nord-est 
două structuri interesante care îi oferă oportunitatea de a experimenta într-un alt mod 
cadrul natural care i se deschide în față. După un scurt popas la aceste structuri, 
vizitatorul își continuă drumul mărginit de o parte și de alta de o explozie de culori 
oferită de vegetație. În continuare traseul se bifurcă. Vizitatorul se poate orienta 
acum fie spre accesul care duce spre turnul de colț, fie poate înainta spre pavilion și 
spre poenița care îi oferă o altă deschidere spre cadrul natural. Cântecul păsărilor și 
mireasma florilor îl conduce pe vizitator spre o porțiune care se îngustează. De aici,  

 
Fig. 4. Fotocolaj – vegetația propusă. 
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acesta poate observa un alt element care face parte din complexul arheologic: Porta 
principalis sinistra. Turistul poate acum alege dacă își va continua traseul de-a 
lungul zidului castrului sau dacă va coborî să admire peisajul care i se deschide în 
față. După o odihnă binemeritată, turistul poate continua incursiunea prin istorie 
plecând spre amfiteatrul roman. 

4.2. Vegetația propusă 
 Vegetația a fost aleasă în așa fel încât să reziste condițiilor meteorologice 
din zonă și în așa fel încât să se integreze în cadrul natural (Fig. 4). Pentru zona stu-
diată s-au propus 5 tipuri de pete florale (Tab. 4, 5), printre care unele cu plante 
rezistente la secetă (Tab. 1), altele care atrag păsările (Tab. 3) și altele cu trandafiri 
(Tab. 2). Speciile arboricole valoroase vor fi păstrate și valorificate în amenajarea 
propusă, dar, pe lângă acestea, s-au mai propus câteva specii pomicole ornamentale 
pentru a defini verticala în amenejare (Tab. 6). 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada de 

înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Thymus serpyllum ‘Coccineus’ 0,05 VII–VIII purpuriu 
2 Thymus praecox var. pseudolanuginosus 0,05 VI–VII roz 
3 Delosperma cooperi 0,10 V–VIII mov 
4 Veronica prostrata 0,10 V–VI albastru 
5 Festuca glauca (F. cinerea) 0,25 VI–VII gri-albatru 
6 Lavandula angustifolia ‘Munstead’ 0,40 VII–X albastru-violet 
7 Sedum telephium hybrid ‘Herbstfreude’ 0,50 IX–X purpuriu 
8 Scabiosa caucasica ‘Miss Willmott’ 0,80 VI–IX alb-crem 
9 Iris sibirica ‘Caesar’ 0,90 V–VI albastru intens 

10 Perovskia atriplicifolia 1,20 VII–IX albastru 
11 Rosmarinus officinalis 1,20 V–VII albastru 
12 Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ 2 VIII–IX alb 

Tab. 1. Zona A – Plante rezistente la secetă21. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada de 

înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Lychnis alpina ‘Snow Flurry’ 0,10 V–VI alb 
2 Geranium sanguineum ‘Album’ 0,25 V–VI/IX alb 
3 Lavandula angustifolia 0,60 VII–VIII albastru-violet 
4 Veronica longifolia ‘Blauriesin’ 0,70 VII–VIII albastru 
5 Rosa ‘NDR 1 Radio Niedersachsen’ 1,20 VI–IX roz 
6 Verbena hastata ‘White Spires’ 1,20 VI–IX alb 
7 Digitalis purpurea 1,30 VI–VII roz 
8 Rosa ‘Fritz Nobis’ 2 VI–VIII roz 

Tab. 2. Zona B – Zona cu trandafiri21. 

 

                                                      
21 Bruns, 2012/2013. 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada 

de înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Carex grayi 0,50 VII–VIII verde pal 
2 Heuchera hybrid ‘Red Spangles’ 0,50 V–VII stacojiu 
3 Chasmanthium latifolium 0,80 IX–X verde pal 
4 Scabiosa caucasica ‘Clive Greaves’ 0,80 VI–IX albastru 
5 Aster novi-belgii ‘Schöne von Dietlikon’ 1 IX–X albastru-violet 
6 Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 1 VI–VIII galben 
7 Echinops ritro 1,20 VII–IX albastru 
8 Veronica virginica ‘Alba’ 1,20 VII–VIII alb 
9 Aronia melanocarpa 1,50 V alb 

10 Viburnum opulus ‘Compactum’ 1,50 V/VI alb-crem 
11 Symphoricarpos orbiculatus 2,00 VI/VII alb-gălbui 

Tab. 3. Zona C – Plante care atrag păsările21. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada 

de înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Astilbe chinensis ‘Veronica Klose’ 0,40 VIII–IX mov închis 
2 Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ 0,50 VII–VIII alb-crem 
3 Hosta plantaginea hybrid ‘Royal Standard’ 0,60 VIII–IX alb 
4 Iris sibirica ‘White Swirl’ 0,60 VI ivory 
5 Viburnum x carlcephalum 2,50 V roz 

Tab. 4. Zona D21. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada 

de înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Fothergilla gardeni 0,80 V alb-crem 
2 Chaenomeles speciosa ‘Jet Trail’ 1 III–IV alb 
3 Malus ‘Coccinella’ 6 V–VI roz-violet 

Tab. 5 Zona E21. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
Înălțime 

(m) 
Perioada 

de înflorire 
Culoare 

(inflorescență) 
1 Prunus x hillieri ‘Spire’ 8 V roz 
2 Malus tschonoskii 10 V alb 
3 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 12 IV–V alb 

Tab. 6. Specii pomicole ornamentale21. 

4.3. Soluții constructive și de finisaj 
4.3.1. Coodo Pergola 16 (Fig. 5) 
Structurile pavilionare de tip “Coodo” sunt construite din materiale ecologice 

și ușoare, necesită o suprafață de teren relativ mică și sunt mobile, creând posibili-
tatea unor amenajări flexibile. Structura de bază a acestor structuri pavilionare este 
formată dintr-un cadru metalic la care se pot adăuga diverse suprafețe, culori, mobi-
lier și decorațiuni. 
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Scopul principal urmărit prin utilizarea acestor structuri este de a face posi-
bilă introducerea în cadrul natural a unor dotări de loisir și alimentație publică, într-un 
mod cât mai neinvaziv și discret. Toate componentele structurilor “Coodo” sunt ast-
fel concepute încât să respecte standardele eco friendly, lucrând cu producători locali 
pentru a evita costurile mari de transport. Un “Coodo” are o bună amprentă energe-
tică datorită consumului redus de energie, a randamentului energetic mare și a utili-
zării inteligente a energiei solare. 

 
Fig. 5. Fotocolaj – structură pavilionară. 

Dimensiuni: lungime = 6,42 m / lățime = 2,40 m / înălțime = 2,80 m 
Opțiuni standard: șipci și podea din lemn de zadă, structură din oțel inoxi-

dabil, iluminare eficientă cu LED-uri, capacitatea de încărcare pe acoperiș de 250 
kg/m2, rezistent la valori de la -40⁰C la +60⁰C. 

4.3.2. Perspectivă dirijată (Fig. 6) 
Aceste construcții au rolul de amplifica efectul de perspectivă în anumite 

puncte esențiale ale traseului amenajării propuse, creând totodată o relație mult mai 
directă și de mai mare intensitate cu elementele spectaculoase ale amplului cadru 
natural din zona învecinată sitului. Aceste structuri au rolul de stimula instinctul natu-
ral de “a descoperi”, pe de-o parte, și de a “concentra”, pe de altă parte, într-o fâșie 
relativ îngustă o panoramă mult mai amplă, printr-o localizare bine aleasă a punctelor 
de observare.  

Dimensiuni: cadrul apropiat 2,43 × 2,43 m, cadrul îndepărtat 1,21 × 1,21 m, 
lungime 4,87 m. Opțiuni standard: structură din lemn de pin, placaj din lemn de brad, 
sticlă transparentă, emailată. 
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Fig. 6. Fotocolaj – perspectivă dirijată. 

4.3.3. Pavaj  
Accesul pe zona studiată va fi asigurat de un pavaj de o formă simplă și cu 

un aspect natural, calități conferite de suprafața neregulată și dimensiunea mare a 
modelului. Acest tip de pavaj creează un plăcut sentiment de apropiere de natură și 
armonie în spațiul amenajat și duce cu gândul la pavajele romane specifice amena-
jărilor exterioare.  
Culoare: antracit. Dimensiuni: 40 × 40 cm, înălțime 6 cm, 6,25 bucăți/m2. 

4.3.4. Rigole  
Rigolele alese sunt comercializate tot de Elis Pavaje și asigură atât scurgerea 

eficientă a aplelor pluviale, cât și trecerea lină între terenul natural – rigolă – alee.  
Dimensiuni șanț trapezoidal prefabricat din beton (R5): lungime 33 cm, 

înălțime 24 cm, lățime 54 cm; greutate 80 kg/rigolă. 

5. Concluzii 
 Beneficiile patrimoniului au fost deseori luate în considerare doar în privința 
conservării culturale, cu toate acestea, în ziua de azi, patrimoniul a devenit o opor-
tunitate pentru dezvoltarea regională. Propunerea prezentată în lucrarea de față le 
permite locuitorilor și turiștilor să desfășoare activități cu care sunt obișnuiți și să 
încorpozere momente din viața lor în conservarea sitului (Fig. 7). 
 Trăsăturile unice ale Complexului Arheologic, cum ar fi cadrul natural 
spectaculos și patrimoniul cultural, transformă zona într-un important punct turistic. 
A profita de situație nu înseamnă doar a beneficia de partea economică a ipostazei, 
ci și a regândi conservarea ca proces generator și nu ca o activitate pasivă. Pe par-
cursul analizării sitului, s-a evidențiat faptul că valorile istorice ale zonei trebuie să 
“comunice” într-un mod sinergic cu dezvoltarea regională și conservarea patrimo-
niului. 
 Prin crearea unui peisaj care îndeamnă la “descoperirea” obiectivelor turistice 
din cadrul Complexului Roman de la Porolissum, care respectă substraturile istorice 
și care se adaptează caracteristicilor zonei, se urmărește îmbunătățirea experienței 
vizuale a vizitatorului la Porolissum. Mai mult decât atât, generând un anumit senti-



860 
 

ment amplasamentului, se creează un cadru pentru construirea conexiunilor dintre 
zone și pentru îmbunătățirea identității culturale. 

 
Fig. 7. Propunere de revitalizarea peisageră a unei zone din cadrul 

Complexului roman de la Porolissum–Moigrad. 
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