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Abstract: The archaeological excavations carried out at Berzovia in 1977 envisaged two main 
objectives: the civil settlement (canabae) and the legionary fortress. The aim was to 
investigate: the stratigraphic sequence within the legionary fortress; the structure of the 
agger; the chronological positioning of the civil settlement in relation with the fortress. Four 
trenches (S1-S4) in the canabae area and five (S5-S9) within the fortress were excavated.  

The stratigraphy yielded two levels of occupation both in the castra legionis and in the 
civil settlement; each level bears clear traces of repair. The general conclusion of the author 
based on the stratigraphic sequence and the discovery of a fragment of stamped tile bearing 
the letters IIII FL ([LEG(ionis) IIII FL(avia)] is that the fortress has undergone a last process 
of massive repair around 118 and apparently continued to be occupied until ca. 120. The civil 
settlement showed the same chronological evolution as that detected within the fortress. 
 
 

În anul 1977, între 16 august şi 3 septembrie, în cadrul planului de cercetare al 
Centrului de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti care avea ca 
scop cunoaşterea fortificaţiilor romane din Dacia între 106 şi 117, au fost efectuate 
cercetări arheologice la castrul de legiune de la Berzovia, jud. Caraş-Severin1. 
Cercetarea a fost posibilă ca urmare a unui protocol încheiat pe termen scurt între 
instituţia amintită reprezentată de cercetător ştiinţific Mihail Zahariade şi Muzeul 
Judeţean Reşiţa din partea căruia au participat arheologii Caius Săcărin, pe toată 
durata investigaţiilor şi temporar, Ovidiu Bozu. Au fost cercetate, prin îmbinarea 
metodelor de stratigrafie verticală şi orizontală, doua sectoare distincte:  
A. Aşezarea civilă (canabae), aflată la aproximativ 600 m sud-est de castru, unde s-a 
urmărit cunoaşterea topografiei şi organizarea internă precum şi evaluarea 

                                                 

 Cercetător dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. 

1 Săpăturile arheologice din vara anului 1977 au fost executate cu ajutorul unui detaşament de militari 

în termen, sub comandă, provenit de la o unitate militară din Lugoj. Ele au avut o desfăşurare limitată 
în timp. Permisiunea de a face săpături în perimetrul comunei a fost dată de primăria din Berzovia (la 
acea dată Consiliul popular). Emoţiile şi iritarea conducerii de atunci a Muzeului Judeţean Reşiţa, 
precum şi a altor colegi de breaslă, în ciuda unui protocol anterior semnat de ambele instituţii, precum 
şi discuţiile aprinse stârnite după încheierea săpăturilor l-au determinat pe autorul acestui articol să 
înceteze orice viitoare cercetare arheologică sau de teren în acea zonă. Această situaţie a împiedicat şi 
publicarea, până la aceasta dată, a actualului raport. Mulţumesc colegei Doina Benea pentru 

oportunitatea oferită spre publicare a materialului găzduit în prestigioasa revistă bănăţeană.  




