
BHAUT, XIII, 2011, p. 7-26  
 
 

 CU PRIVIRE LA RELAŢIILE MILITARE INTERPROVINCIALE 
DINTRE DACIA ŞI MOESIA SUPERIOR IN  

SECOLELE II-III p.Chr. 
         
 

           Doina Benea

  
 
Cuvinte cheie: limes, Porţile de Fier, navigaţie, relaţii militare, Dunăre. 
Key words: limes, Iron Gates, navigation, military relations, Danube 
 
Abstract: The main purpose of this study is to analyse archaeological, epigraphic and 
numismatic data regarding the limes sector between Moesia and Dacia. Doing so, we can 
assert that due to free dacians attack in the time of Antoninus (probably in 143-144) a large 
number of previously abandoned forts were garrisoned with detachments from Legion VII 
Claudia and Legion IIII Flavia; these forts were abandoned immediately after the conquest of 
Dacia in 106 and thirty years later were garrisoned again against the newly threats. 
Detachments from same legions are present in forts from Dacia reinforcing the existent 
garrisons; this is the situation in the forts from Pojejena, Drobeta and Bumbesti and due to 
their temporary character never changed the juridical status of the Danube northern shore 
still under the governor of Dacia’s jurisdiction. 
 
 

Cele două provincii Moesia Superior şi Dacia au o frontieră comună pe 
Dunăre pe întregul sector. Dunărea despărţea cele două provincii: Moesia Superior 
pe malul sudic, iar pe cel nordic Dacia, începând de la Banatska Palanka şi până la 
râul Ciabrus (care marca limita de est spre Moesia Inferior) aproximativ după oraşul 
Ratiaria.  

Pe tot traseul cursului fluviului în acest sector, în antichitate existau cele mai 
mari probleme sub aspectul navigaţiei datorită numeroaselor stânci şi a îngustimii 
fluviului având curenţii foarte puternici. Din acest punct de vedere sectorul a fost 
numit al Porţilor de Fier. Acesta cuprindea porţiunea care se întindea prin extensie 
aproximativ între Pojejena şi până la Drobeta antică. În acest areal, Dunărea străbate 
masive muntoase, ceea ce făcea ca lăţimea fluviului să fie destul de mică.  

Cursul rapid ale apelor a fost determinat de curenţii puternici ai Dunării şi a 
impus măsuri importante luate de romani pentru regularizarea navigaţiei, încă din 
momentul stabilirii graniţei romane pe fluviu la începutul secolului I p.Chr., prin 
construirea unui drum săpat în stâncă pe malul drept al fluviului menit să asigure nu 
numai legăturile dintre castre, cât şi poate, tragerea unor corabii la edec, poate pentru 
a traversa aceste zone periculoase1. Grija pentru existenţa unei căi de comunicaţie pe 
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1 Două sectoare sunt de luat în discuţie Cazanele Mici şi Cazanele Mari din Clisura Dunării şi cel de la 
Porţile de Fier propriu-zise aflate între Dierna şi Drobeta, astăzi sub lacul de acumulare al 


