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Peisajul arheologic al castrului Mălăiești
OVIDIU ȚENTEA, VLAD CĂLINA

Rezumat:
Castrul roman de la Mălăiești este una dintre fortificaţiile abandonate de armata romană la începutul domniei lui 
Hadrian. Acest sit este unul de referinţă fiind ocupat un scurt interval, cel mult între anii 102 și 118 p. Chr. Acest 
studiu își propune să recompună, prin integrarea datelor topografice, cartografice și arheologice referitoare la 
amplasarea unor situri romane și pre-romane, care să ofere o mai bună înțelegere a o ocupării spațiului, a căilor de 
acces și a resurselor. Validarea acestor componente poate oferi un suport necesar pentru interpretarea funcționării 
fortificațiilor și așezărilor antice din acest areal. 
Demersul nostru nu este doar analiză a datelor din vecinătatea castrului Mălăiești, ci un studiu detaliat al arealului 
cuprins între castrele de la Târgșor și Drajna de Sus, utilizate atât ca analogii, cât și ca părți ale unui studiu extins.
Studiul integrează documentații de teren, topografice și fotografice obținute prin intermediul datelor rezultate prin 
metoda LiDAR și a examinării fotografiilor aeriene de joasă și medie altitudine. Studiul a fost realizat în cadrul 
Programului Național LIMES.

Abstract (The archeological landscape of the Mălăiești roman fort)
The Roman fort from Mălăiești is one of the fortifications abandoned by the Roman army at the beginning of 
Hadrian’s reign. The site is one of reference, beeing occupied for a short time, at most between 102 and 118 AD. 
This study aims to recompose, by integrating topographic, cartographic and archaeological data regarding the 
location of Roman and pre-Roman sites, therefore to provide a better understanding of space occupancy, access 
routes and resources. The validation of these components can provide the necessary support for the interpretation 
of the functioning of the roman fortifications and other ancient settlements from this area.
Our approach is not only an analysis of data collected from the vicinity of the Mălăiești Roman Fort, but a detailed 
study of the area between the forts from Târgșor and Drajna de Sus, used both as analogies and as parts of an 
extensive study.
The study integrates field, topographic and photographic documentation obtained through data gathered by LiDAR 
method and the examination of low and medium altitude aerial photographs. The study was conducted within the 
framework of LIMES National Program1. 

Cuvinte cheie: Castru roman, peisaj arheologic, LiDAR, drone, Valea Teleajenului. 

Keywords: Roman fort, landscape archaeology, LiDAR, drones, Teleajen Valley.

Descoperirea castrelor din nord-vestul Munteniei a oferit prilejul unor cercetări semnificative asupra impactului 
armatelor romane într-un teritoriu recent cucerit. Întrucât aceste fortificații au fost părăsite după doar câțiva ani de 
funcționare, cercetarea lor oferă posibilitatea reconstituirii în detaliu a unei perioade istorice bine conturate, practic 
o secvență istorică.
Cucerirea teritoriului dacilor aflat sub autoritatea lui Decebal şi transformarea unei părţi din acesta în provincie 
romană au produs importante mutații pe un areal întins la nord de cursul inferior al Dunării. Includerea acestui 
teritoriu vast situat la nordul Dunării s-a transformat într-un caz atipic pentru provinciile de frontieră din Imperiul 
Roman. Trecându-se dincolo de Dunăre, controlul asupra Carpaților a devenit o necesitate strategică2. 

1  http://limesromania.ro
2  Aşa-numita ocupare, respectiv abandonare a unui vast teritoriu (Câmpia Munteniei şi sudul Moldovei) trebuie privită mai 
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Prin Carpații de Curbură treceau mai multe drumuri importante care uneau artere comerciale din zona Dunării de 
Jos cu sud-estul Transilvaniei. Al. I. Cruceru și C. I. Buterez au realizat o sinteză aprofundată a surselor istorice care 
documentau căile de acces din acest areal, readucând în actualitate identificarea istorică a drumului Teleajenului 
și a drumului Buzăului3. Acestea erau folosite din Antichitate până în perioada modernă, iar în zona Drajnei era 
punctul de joncțiune între drumul de pe Valea Teleajenului și drumul de pe Valea Buzăului prin Ogretin, înspre 
ruta de creastă a Drumului Tătarului. În zona montană, în punctul Vârful lui Crai, a fost semnalat recent un castru 
roman de marș, care confirmă ipoteza utilizării acestei rute în timpul campaniilor dacice și oferă, în mod firesc, 
oportunitatea unor dezbateri foarte interesante4.
Castrele din nord-vestul Munteniei (Drajna de Sus, Mălăieşti, Târgşor și Pietroasele) au atras atenția cercetătorilor 
atât datorită intervalului scurt în care au fost întrebuințate, cât şi datorită amplasării lor particulare (fig. 1; 3). Pe 
baza interpretărilor arheologice, corelate cu cele epigrafice şi literare, s-a susţinut că aceste fortificaţii romane au 
funcţionat o scurtă perioadă de timp, între finele campaniilor dacice ale lui Traian şi începutul domniei lui Hadrian. 
Majoritatea interpretărilor referitoare la rolul acestor fortificații romane au fost incluse în diferitele scenarii privind 
avansarea armatei Moesiei Inferior la nordul Dunării în timpul campaniilor dacice5. Cele trei castre, aliniate 
aproximativ pe direcția văii Teleajenului - pe o distanţă de 50 km, un interval de câte o zi de marş, între ele - fac 
parte dintr-un traseu care ajunge în sud-estul şi centrul Transilvaniei (similar liniei transalutane, drumului de pe 
valea Buzăului)6. Ioan Glodariu vedea o legătură directă între trasarea frontierealor provinciei Daciei și întinderea 
teritoriului dac aflat sub autoritatea lui Decebal, pe care îl contura prin distribuţia teritorială a cetăţilor dacice care 
au funcţionat în sec. I şi la începutul sec. II p. Chr.7

La o primă vedere, se observă marcarea unei adevărate aglomerări de puncte susceptibile de a fi fost locuite în 
preajma războaielor dacice, fapt care se datorează stadiului cercetărilor sau prelării unor concluzii cu caracter 
general8. De aceea am considerat necesară o evaluare detaliată a informațiilor publicate, a datelor cartografice 
și a investigațiilor de teren. Nu vom insista asupra punerii în context a posibilelor elemente de strategie militară 
romană, ci vom încerca să recompunem datele topografice și arheologice care pot oferi informațiile relevante 
despre dispunerea unor situri, cronologia lor și interpretarea funcționării acestora. Măsurători obținute pe baza 
LiDAR și a fotografilor din dronă au fost realizate din suportul financiar al Programului Național LIMES9.
Ne-am propus să facem o analiză detaliată a tuturor siturilor cunoscute din acest areal care puteau avea legătură 
cu funcționarea acestor fortificații. Am avut în vedere așezările civile învecinate, localizarea băilor, precum și a 

degrabă ca o ocupaţie militară a unor poziții-cheie. Acest spaţiu nu a fost integrat provinciei Moesia Inferior, guvernatorul 
acestei provincii având doar autoritatea asupra zonelor controlate de armată (Țentea, Matei-Popescu 2015)

3  Cruceru, Buterez 2012, 250-251.
4  Ștefan, Ștefan 2018, 219-288.
5  Gr. Tocilescu presupunea, pe bază logică, existenţa celui mai scurt traseu pe ruta Sexaginta Prista, Bucureşti, Ploieşti, Drajna 

şi, de acolo, spre zona sud-estică a Transilvaniei (Tocilescu 1900, 127). 
    V. Pârvan a preluat această idee (Pârvan 1923, 140–142), dezvoltând un întreg scenariu privind ocuparea şi apărarea Munteniei. 

Zona ar fi fost supravegheată, potrivit autorului amintit, de pe malul înalt al Moesiei Inferior, din castrele legionare de la Novae, 
Durostorum şi Troesmis. Alte trasee ar fi pornit de la Barboşi, pe valea Siretului, pe valea Buzăului şi pe Valea Ialomiţei. 

   C. C. Petolescu presupunea că fortificaţiile de pe Valea Teleajenului, ca şi altele presupuse din zona Moldovei, ar fi avut rolul 
de a bloca toate văile care constituiau căi de acces spre Transilvania, înlăturându-se astfel posibilitatea unor atacuri surpriză 
ale dacilor după prima campanie dacică a împăratului Traian (101/102 p. Chr.). (Petolescu 2001, 350).

   În urma analizei ştampilelor tegulare descoperite la Drajna de Sus şi Târgşor, M. Zahariade este de părere că fortificaţiile în 
cauză ar marca traseul armatei romane în cursul primei campanii împotriva dacilor, din 101‐102 p. Chr., în urma anihilării 
celor mai importante fortificaţii dacice din acest areal. (Zahariade 2018, reluând părerile emise mai demult în alte publicații, 
citate în studiul respectiv).

   Mai recent, O. Țentea și Fl. Matei-Popescu explicau funcţionarea fortificaţiilor de la Târgşor, Mălăieşti, Drajna de Sus şi 
Pietroasele în acelaşi context cu cele de la Rucăr şi de la Voineşti. Explicarea amplasării acestor fortificaţii este una mai 
complexă și trebuie înțeleasă atât în legătură atât cu controlarea unor artere de comunicație, cât și cu exploatarea unor resurse 
extrem de importante pentru armată romană, în cazul de față sarea. În cazul Munteniei se poate vorbi de dislocarea/ retragerea 
unor trupe din anumite zone strategice (din punct de vedere economic şi/sau militar) care avuseseră rolul de a împiedica 
accesul populaţiilor sarmatice la anumite resurse vitale pentru o economie de tip pastoral. În cazul de faţă avem în vedere 
zonele prielnice pentru iernat şi cele de exploatare a sării. (Țentea, Matei-Popescu 2015).

6  Castrul de la Pietroasele, amplasat pe versantul sudic al Dealului Istrița, cât și în apropierea văii Buzăului, un alt culoar 
important de pătrundere spre sud-estul Transilvaniei, respectiv de acces la resurse importante de sare.

7  Glodariu 1982, 34; 37. Atrag atenţia construirea unor castrelor romane în apropierea fortificațiilor dacice, care încetează să 
mai existe după războaiele dacice. Ne vom limita la exemple din zona învecinată din spațiul intra-carpatic: Inlăceni - Zetea, 
Odorhei, Breţcu și Boroşneu Mare - Covasna, Hoghiz – Racoş etc.

8  Zahariade, Dvorski 1997, fig. 1; Zahariade 2018: 141, fig. 3; Ciupercă, Măgureanu, Anton 2018, 779, fig. 4.
9  Fotografiile din dronă au fost realizate de Daniel Costea – https://filmarecudrona.ro. Unele fotografii au fost selectate pentru 

ilustrație, iar altele au constituit suportul pentru unele modele 3D, care au completat informațiilor obținute prin intermediul  
LiDAR.
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Figura 1. Harta provinciilor Dacia și Moesia Inferior. Detaliu a provinciilor Dacia și Moesia Inferior. 
Hartă realizată în platforma QGIS pe baza NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 

(SRTM Plus)
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principalelor căi de acces. Fortificaţiile de la Drajna de Sus, Mălăiești și Târgșor, precum şi clădirile din aşezările 
conexe au fost cercetate arheologic destul de inegal.
Castrul Mălăiești (sat Sfârleanca, com. Dumbrăvești, jud. Prahova) este amplasat în extremitatea sudică a unei 
terase situate la confluența râurilor Teleajen și Vărbilău (fig. 5/a-b ˗ 6), în punctul „La Cetate”. Situl se află astăzi 
în raza administrativă a satului Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova (fig. 9-11). În mediul academic acesta 
a intrat sub denumirea de  Mălăiești, după numele comunei de care a aparținut până la reorganizarea administrativ-
teritorială din anul 1968. Cercetările arheologice în castrul roman de la Mălăieşti au început la finele anilor ’30, 
perioadă în care colonelul topograf Constantin Zagoriţ a realizat un plan topografic detaliat al întregului areal (fig. 
4/a), incluzând, printre altele fortificaţia romană şi băile (fig. 7). Primele cercetări arheologice sistematice au fost 
efectuate în anul 1954 de către Grigore Florescu și Expectatus Bujor. Începând cu anii ’60, castrul şi aşezarea 
romană au fost supuse unui proces îndelungat de degradare din cauza activităţilor agricole, iar în anul 1976 băile 
castrului sunt traversate de un şanţ pentru introducerea unei conducte magistrale de aducţiune a apei. În urma 
lucrărilor de plantare a unei livezi în anul 1985 au fost efectuate săpături de salvare de către Dan Lichiardopol. 
Cercetările arheologice recente s-au derulat între 2011-2019, fiind săpate complet băile, iar în castru, sistemul de 
fortificaţii și două barăci din praetentura10.
Cercetările arheologice, corelate cu cele geofizice, au evidenţiat structura și configuraţia sistemului defensiv, 
precum și date semnficative ale organizării interne. Judecând după dimensiunile castrului (180 × 160 m), numărul 
mare de barăci și dimensiunile și structura acestora, în fortificație putea staționa o vexilație cuprinsă între 600 și 800 
soldați. Numele trupei rămâne necunoscut. Băile se află pe terasa inferioară, lăngă platoul pe care a fost construit 
castrul. Cercetarea lor arheologică a fost realizată exhaustiv între anii 2012-2015. Clădirea a fost construită după 
un modelul băilor bloc, cu două rânduri de încăperi, fiind identificate: apodyterium (vestiarul), frigidarium (bazinul 
cu apă rece), tepidarium (bazinul cu apă caldă), caldarium (bazinul cu apă caldă), laconium sau sudatorium (baia 
de aburi/saună)11.
Așezarea civilă a fost semnalată pe harta lui C. Zagoriț, pe platoul situat la nord de castru, printr-o hașură corelată 
cu indicativul „aglomerări de ruine”. Zona învecinată castrului a fost foarte afectată de lucrările de amenajare de la 
mijlocul anilor ‘70 ai secolului trecut, fapt vizibil și pe profilul vestic al primei secțiuni săpate în prima campanie 
a proiectului de cercetare inițiat în 2011. Cantitatea de material arheologic descoperită în acest areal a fost mult 
peste media celei descoperite în interiorul castrului. Prospecțiunile geofizice (fig. 8; 12), realizate până acum nu 
indică elemente coerente care să poată fi atribuite unor structuri de construcție. Trebuie menționat faptul că acestea 
nu s-au desfășurat pe întreaga suprafață marcată pe planul lui C. Zagoriț12.
Prospecțiunle realizate pe terasele superioare, la vest de castru în proximitatea băilor, la sud de castru, respectiv la 
est, în fața porții praetoria, nu au indicat niciun indiciu relevant, motiv pentru care putem confirma faptul că cea 
mai mare parte a așezării civile se afla pe platoul înalt pe care a funcționat castrul, la nord de acesta!
În zona sudică a promontoriului, în zona unde acesta se îngustează sensibil, pentru a se deschide apoi într-un mic 
platou, în direcția confluenței dintre Teleajen și Vărbilău, este posibil să fi existat o locuire pre-romană, însă nu 
avem dovezi dovezi concludente în acest sens13. 
Referitor la descoperirile cele mai apropiate putem menționa unele descoperiri foarte cunoscute în literatura de 
specialitate.
Tezaurul de obiecte de argint de la Coada Malului (sec. I a. Chr.) și,  recent, tezaurul de la Mălăieștii de Jos (sec. 
III p. Chr.). Chiar dacă există o diferanță cronologică mai mare, trebuie să amintim și coiful de aur de la Poiana 

10  Ţentea, O., Raţiu, Al., Duca, M., Cîmpeanu, A., Sidon, R. Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul și băile 
romane de la Mălăieşti], CCA 2016 (2017), no. 72, 129 – 130; Ţentea, O., Raţiu, Al., Cîmpeanu, A., Szeredai N., Oltean, 
B., Micu, Ș., Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul și băile romane de la Mălăieşti], Cronica Cercetărilor 
Arheologice, Campania 2017 (2018), 123-124; Ţentea, O., Raţiu, Al., Călina, V., Manea, I., Olteanu, B., Sfârleanca, com. 
Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul și băile romane de la Mălăieşti], Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 2018 
(2019), 181-182.

11  Țentea 2018, 134-135; Ţentea, O., Raţiu, Al., Frînculeasa, A., Preda, B., Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul 
Mălăieşti], CCA 2011 (2012), no. 70, 127 – 130; Ţentea, O., Raţiu, Al., Frînculeasa, A., Preda, B., Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, 
jud. Prahova [castrul Mălăieşti], CCA 2012 (2013), no. 59, 117 – 118; Ţentea, O., Raţiu, Al., Frînculeasa, A., Preda, B., 
Cîmpeanu, A., Szeredai, N., Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul și băile romane de la Mălăieşti], CCA 2013 
(2014), no. 80, 126 – 127; Ţentea, O., Raţiu, Al., Cîmpeanu, A., Szeredai, N., Preda, B., Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. 
Prahova [castrul și băile romane de la Mălăieşti], CCA 2014 (2015), no. 50, 102 – 104; Ţentea, O., Raţiu, Al., Cîmpeanu, A., 
Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova [castrul și băile romane de la Mălăieşti], CCA 2015 (2016), no. 47, 84.

12  Zagoriț 1940, 11.
13  Perieghezele noastre au fost foarte limitate din cauza faptului că accesul în acest areal este restricționat. Colegul Bogdan 

Ciupercă ne-a semnalat faptul că în urmă cu două decenii a descoperit câteva fragmente atipice de materiale ceramice lucrate 
cu mâna, dar total nerelevante pentru a putea oferi indicii asupra datării.
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Coțofenești (sec. IV a. Chr.). Descoperirea tezaurului de la Coada Malului (fost cătun inclus în comuna Măgurele) 
a fost consemnată pe data de  10 martie 1932, ea fiind tăinuită până în 1945 (?), când intră în posesia unui anticar, 
apoi în cea a unui colecționar, care o donează în 1954 Muzeului Național de Antichități din București14. Din anul 
1971 se află în colecția Muzeului Național de Istorie a României. Locul descoperirii este necunoscut.
Relativ recent, la Mălăieștii de Jos a fost descoperit întâmplător un tezaur de piese de argint, datând începând cu 
mijlocul secolului III p. Chr.15.
Coiful de aur de la Poiana Coțofenești a fost descoperit întâmplător în anul 1928. În urma cercetărilor întreprinse 
de Ioan Andrieșescu s-a constatat că descoperirea a fost izolată, neputând fi pusă în legătură cu un complex 
arheologic sau cu un tezaur16. Pe o terasă înaltă a râului Vărbilău, în apropierea locului în care a fost presupusă 
identificarea coifului, în locul numit Mornel, a fost descoperit un mormânt, care pe baza inventarului a fost atribuit 
secolului I p. Chr.17

Trecând peste cele trei semnalări ale unor descoperiri arheologice care nu pot fi puse în legătură cu funcționarea 
castrului de la Mălăiești, acestea oferind doar indicii despre ocuparea zonei în perioade istorice relativ apropiate, 
vom menționa, tezaurele de monede romane, care poate fi pus în legătură cu prezența armatei romane în această 
regiune, în primele decenii ale secolului al II-lea p. Chr. Acestea au fost descoperite la Cocoșești (com. Păulești)18, 
Ploiești (posibil cartierul Malu Roșu)19 și Râfov20, toate trei localități din județul Prahova.
Cea mai apropiată fortificație getică, care pare că funcționa încă la începutul secolului al II-lea, este considerată a fi 
cea de la Gura Vitioarei. Aceasta este localizată pe un deal de formă conică, denumit, „Movila”, de pe malul estic 
al râului Teleajen, la confluența cu Valea Danciului. În istoriografie denumirea cunoscută este Movila de la Gura 
Vitioarei. Primele mențiuni bibliografice le regăsim în Dicționarul istoric al județului Prahova21, dar fără repere 
în ceea ce privește fortificația de pe platou. Prima descriere a fortificației a fost făcută de Gh. Petrescu-Sava22. 
Într-o publicație ulterioară E. Comșa și V. Georgescu23 au descris descoperirile survenite în urma unei campanii de 
cercetări arheologice de suprafață începute în anul 197824. Platoul din vârful acestui deal are o formă aproximativ 
triunghiulară (fig. 15-16) cu dimensiuni de circa 42 m × 54 m (măsurători obținute pe baza LiDAR). În Charta 
României Meridionale 1864 (fig. 13/a) toponimul „Movila” nu este semnalat, dar începând cu Planurile directoare 
de tragere (mozaic din anul 1955), regăsim toponimul „Movila” (fig. 13/b), toponim, care nu este notat pe Harta 
topografică militară, ci doar cota 414,8 m (fig. 14/a). O imagine actualizată a Movilei obținută pe baza prelucrării 
unui DTM hillshade LiDAR based oferă o perspectivă a platoului în urma clasificării ground points și eliminarea 
vegetației (fig. 14/b). Pe platou au fost descoperite fragmente ceramice geto-dacice datate în secolele II-I a. Chr.25

La aproximativ 2,2 km nord-vest față de „Movila de la Gura Vitioarei”, Gh. Petrescu Sava amintea de un mamelon 
denumit „Gorganul” (fig. 17-19). Aici s-ar fi descoperit resturi ceramice asemănătoare cu cele de la „Movilă”26. 
Această denumire nu se regăsește în Charta României Meridionale 1864 (fig. 17/a), dar, în Planurile directoare 
de tragere (mozaic din anul 1955) și Harta topografică militară, toponimul „Vf. Gorganu”, se pare că era cunoscut 
(fig. 17/b-c). Acest mamelon (fig. 17/d; fig. 18-19) cu dimensiunile platoului de 20 m × 20 m și o diferență de 
34 m față de lunca creată de pârâul Bughea, se conturează distinct față de relieful plat din jur. Nu se cunosc date 
suplimentare care să ofere indicii despre acest loc.
De asemenea, pe unele hărți27 este marcat și punctul Făget (cod RAN 131862.02), în care au fost semnalate 

14  Spânu 2012, 221.
15  Tezaurul descoperit era compus din: 74 de monede, o fibulă de tip Almgren 157, cinci brățări, un pandantiv şi două lingouri 

din argint, toate îngropate într-o cană romană de bronz (tipul „oriental”/tipul II după Tassinari). Cele mai timpurii monede au 
fost emise în anii 69-70 p. Chr., iar cele mai recente în anii 256-257 p. Chr. Spânu, Dima, Frînculeasa 2016, 237-273.

16  Andrieșescu 1937, pl. VII – XII, fără alte comentarii.
17  Paveleț 2006, 67-76.
18  La o distanță de circa 4-5 km, sud, de Cetatea Fetii, în satul Cocoșești, a fost descoperit un tezaur monetar format din denari 

republicani și imperiali (Dima 2003, 75-82; Dima 2012a, 123-132).
19  Tezaurul monetar descoperit în zona nordică a orașului Ploiești era compus din denari romani imperiali (Dima 2012b, 101-106).
20  Tezaurul monetar de la Râfov era alcătuit, ca și cel de la Cocoșești, din denari romani republicani și imperiali (Dima, 

Isvoranu 2003, 55-57). În aceeași localitate a fost descoperit și un tezaur de monede dacice de tip Vârteju-București (Savu 
2003, 37-45).

21  Brătescu et al. 1897, 229-230.
22  Petrescu-Sava, Nestor 1940, 75-76, 86-88.
23  Comșa, Georgescu 1981, 271-282.
24  Comșa, Georgescu 1981, 271.
25  (Petrescu-Sava, Nestor 1940, 86-88; Comșa, Georgescu 1981, 271-282). Pe panta sudică a dealului au fost descoperite 

diverse fragmente ceramice din epoca neolitică (cultura Starčevo-Criş, aspectul Aldeni II) și din epoca bronzului (cultura 
Glina şi Monteoru).

26  Petrescu-Sava, Nestor 1940, 76.
27  Zahariade, Dvorski 1997, fig. 1; Ciupercă, Măgureanu, Antoni 2015, 779, fig. 4; Ștefan, Ciupercă 2016, 4, fig. 4.
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descoperiri aparținând epocii La Tène, puse în legătură cu existența unei   fortificații. Credem că cel mai probabil 
este vorba despre o confuzie cu Făgetu, denumire care este folosită, în unele situații, după cum vom vedea, pentru 
a indica fortificația de la Homorâciu. În timpul observațiilor întreprinse la fața locului în punctul Prisacu, nu am 
putut identifica niciun indiciu pentru a putea presupune o amenajare antropică antică în acest punct. Existența 
unor „adâncituri” aidoma unor șanțuri sau drumuri în partea nordică a dealului nu sunt concludente pentru a putea 
presupune prezența unei fortificații. De curând, a fost restituită situația arheologică a unei fortificații dacice care a 
funcționat la Slănic28.
Unul dintre punctele cele mai vizibile la sud de castrul Mălăiești este platoul pe care se află fortificația de la 
Plopeni (fig. 23), situat la est de oraș. Este vorba de fortificația cu val de pământ și șanț de apărare, cunoscută sub 
numele de „Cetatea Fetii” sau „Poiana. La Cetate”. Se află pe un pinten triunghiular în extremitatea nord-estică 
a Dealului Găgeni, pe un platou parțial împădurit. Valul de pământ este într-o zonă împădurită în totalitate de o 
vegetație tânără și este vizibil la fața locului cu tot mai mare dificultate de la un an la altul.
Acest pinten se află mai exact la nord-est de Valea Humii și est de Valea Cumetrii. În partea nordică, la poalele 
unei pante abrupte, există un izvor denumit Izvorul Rece. Cea de a doua pantă abruptă este cea estică. Conform 
lui C. Zagoriț29, colțul de nord-est care se întâlnește cu albia râului Teleajen se numește Colțul de Piatră (fig. 20/a). 
Fortificația se află la altitudinea de 250-255 metri. Diferența de nivel între platou și râul Teleajen este de 40 metri. 
În partea vestică a fortificației se află un val de apărare, lung de circa 300 metri30. Valul este întrerupt la aproximativ 
83 de metri de extremitatea nordică de o cale de acces către platou și o a doua cale de acces la aproximativ 110 
metri de extremitatea sudică. Cercetarea întreprinsă la fața locului a putut confirma aceste aspecte. În același timp 
am putut constata faptul că la momentul actual (2019) valul are o înălțime de aproximativ 3 metri și o lățime de 
aproximativ 13-16 metri. Șanțul nu are o adâncime mai mare de 1.5 metri și o lățime de aproximativ 10–13 metri. 
După colectarea datelor și procesarea măsurătorilor obținute prin LiDAR, urmând același procedeu de clasificare a 
ground points și eliminarea vegetației a putut fi generat un profil cu o lungime de 200 metri, lățime 50 de metri și 
300 de profile transversale (fig. 22). În lipsa unor cercetări arheologice sistematice structura, dimensiunea și datarea 
acestei fortificații nu pot fi cunoscute. Nu se poate stabili amplasamentul porții de acces. Conform lui Mircea Babeș 
această fortificație prezintă analogii cu alte cetății de pământ de la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua epoci 
a fierului31. Colonelul topograf Constantin Zagoriț a legat această fortificație de studiul său privind castrul și băile 
romane de la Mălăiești (care se află la aproximativ 5 km de Cetatea Fetii) făcând referiri la perioada La Tène32.
Cu toate că nu elemente suplimentare față de cele enunțate, în condițiile în care această fortificație este foarte puțin 
cercetată, nu putem exclude posibilitatea ca în acest loc să fi putut funcționa o așezare în perioada La Tène.
Castrul Drajna de Sus (com. Drajna, jud. Prahova) a fost identificat în partea de nord-vest a localității actuale, 
în punctul „Grădiște” (fig. 24-25), pe un platou situat la confluența râului Drajna și a pârâului Ogretin (fig. 
28). Cercetările arheologice au fost efectuate în două perioade distincte: Gh. Ștefan 1939-194033, respectiv M. 
Zahariade, începând cu anul 1992-199634, 2011-201535. 
Castrul de piatră este dreptunghiular (fig. 26), având dimensiunile de 176 × 233 m. Incinta este construită 
între două ziduri de piatră - realizate în tehnică de construcție ușor diferită – amplasate la o distanță de 1,90 
m (tehnica de construcție este asemănătoare incintei castrelor de la Brețcu și Hoghiz). Colțurile incintei sunt 
rotunjite (fig. 27), fiind cercetate până acum două porți. În interior, a fost identificată clădirea comandamentului 
(principia), respectiv o clădire situată în vecinătatea vestică (praetorium?). Materialul ceramic de construcție 
a fost marcat cu ștampilele al legiunilor Moesiei inferior: V Macedonica, I Italica și XI Claudia pia fidelis și al 
cohortei I Flavia Commagenorum.
Planul fortificației publicat recent reprezintă o suprapunere a unor ridicări topografice destul de schematice 
peste planul publicat de Gh. Ștefan. Rămân de lămurit unele elemente importante în privința organizării interne 
a acestuia, precum și a căilor de acces, a amplasării așezării civile ș.a.m.d. Cel mai probabil, băile și o parte din 
așezarea civilă erau dispuse înspre est, în proximitatea râului Ogretin, zonă în care era asigurat accesul la apă și 

28  Ciupercă, Ștefan 2016, 1-7.
29  Zagoriț 1940, 19.
30  Zagoriț 1940, 18; Babeș 2000, 328.
31  Babeș 2000, 328.
32  Zagoriț 1940, 16.
33  Ştefan 1948. Gr. Tocilescu a făcut săpături de mică amploare în anul 1888, amintite de M. D. Bazilescu într-o notă din 

Marele Dicţionar Geografic al României. Prima publicare a ștampilelor îi aparține lui C. Daicoviciu. Cercetări de suprafaţă 
a realizat şi Al. Bărcăcilă (Ştefan 1948).

34  Zahariade, Dvorski 1997.
35  Zahariade, M., Peneș, M., Dvorski, T., Mureșan, L., Crețulescu, I., Topoleanu, F. Drajna de Sus, com. Drajna, jud. Prahova 

Punct: Castru roman, CCA 2013 (2014), 48-49; Zahariade, M., Peneș, M, Anton, A., Topoleanu, F., Drajna de Sus, com. Drajna, 
jud. Prahova Punct: Castrul roman, CCA 2011 (2012), 50-51.
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la materie primă pentru materialul de construcție ceramic36.
Fortificația de la Homorâciu (fig. 32) este localizată pe cel mai înalt pisc (710 m) al unei creste prelungi, situate 
între cursul văilor Teleajen și Drajna, la aproximativ 1,7 km de zona de confluență a acestora. Raportat la castrul de 
la Drajna de Sus, fortificația este amplasată la 3,2 km nord-vest, în linie dreaptă. Din punct de vedere administrativ, 
aparține satului Făget, comuna Drajna, denumire care a generat unele confuzii, întrucât pe unele hărți a fost marcată 
și o posibilă fortificație dacică la Făgetu (com. Gura Vitoarei)37. Denumirea sub care apare pe hărțile mai vechi este 
Cetățuia sau Cetățeaua. 
Cetățuia se regăsește în dreptul comunelor Homorâciu spre vest și a satului Podurile la est. Pornind din satul 
Făget (sud) accesul spre fortificație este legat de un drum de plai care urmează pante ușoare. Pe Charta României 
Meridionale 1864 (fig. 29/a), fortificația este denumită „V. Cităția”. Pe Harta topografică militară, ediția a II-
a, 1970-1980, autor Direcția Topografică Militară, toponimul este „Cetățuia”, la cota 709,58 m (fig. 29/b). Alte 
referințe bibliografice lacunare apar în Dicționarul istoric al județului Prahova38. O descriere mai detaliată a fost 
realizată  de Gh. Petrescu – Sava și Ion Nestor39, care menționau că platoul fortificației era înconjurat de terase, 
posibil antropice40. Cu toate că fortificația și terasările nu sunt vizibile din cauza vegetației înalte, prelucrarea unui 
DTM LiDAR based (fig. 29/c și fig. 30) indică intervenții antropice care au modificat configurația piscului. În lipsa 
unor cercetări arheologice aceste amenajări nu pot fi delimitate sau datate. 
La fața locului am putut distinge o posibilă terasare semi-circulară în zona de sud a piscului, de pe care se putea asigura 
o vizibilitate pe o zonă largă, inclusiv către Slon și Tabla Buții. De pe o terasare aflată la baza sudică a piscului, se 
poate asigura o supraveghere a unei zone largi a Văii Teleajenului, până în zona castrului Mălăiești. În acest loc am 
putut observa două gropi patrulatere, dintre care una la baza unui copac, aparținând „căutătorilor de comori”.
Cu ocazia publicării primelor date despre fortificația de la Homorâciu, au fost amintite descoperiri ale unor 
materiale arheologice după cum urmează: fragmente ceramice cu decor incizat aparținând culturii Monteoru, 
ceramică caracteristică perioadei „clasice” daco-getice La Tène, lucrată la mână și la roată. Din această perioadă 
sunt enumerate fragmente de amfore, un calapod pentru modelatul ceramicii şi o monedă de bronz a regelui 
Antioch III al Syriei41.
Castrul de la Târgșoru Vechi (fig. 33-34) este suprapus parțial de incinta mănăstirii și de DJ 129. Dimensiunile 
presupuse pe baza cercetărilor recente sunt 90 × 110 m. A fost construit în epoca cuceririi Daciei și abandonat 
la începutul domniei lui Hadrian42.
Material tegular conține stampilele legiunii XI Claudia pia fidelis (IDR II 606) și cohortei I Flavia 
Commagenorum43. Băile, situate la aproximativ 80 metri sud-vest de colțul castrului, au fost cercetate parțial cu 
ocazia unor săpături de salvare44.
În fotografii satelitare se poate observa la nord de castru un val de pământ care urmează o traiectorie estică spre 
Ploiești. Acest val ar putea corespunde cu mențiunile lui Gh. Zagoriț45 privind valul mare de lângă gară. 
Am încercat identificarea unui model pe baza căruia să ne explicăm rațiunea amplasării unor fortificații romane 
bine datate, în raport cu așezările sau fortificațiile dacice anterioare. Care au fost acestea și până când au funcționat 
ele? Întrucât în cazul castrului de la Mălăiești am putut enunța mai multe posibilități, am extins demersul nostru 
la castrele învecinate, Drajna de Sus și Târgșor. Dacă în primul caz, avem de-a face cu o situație mai concretă, dar 
încă insuficient lămurită, în al doilea caz adus în discuție, nu putem depăși încă stadiul presupunerilor.
Sperăm că monografia castrului și băilor de la Mălăiești să ofere concluzii relevante pentru tema discutată în acest 
studiu. 

36  Observații preliminare Moldovan, Ionescu, Țentea, Šarić 2018, 375.
37  Zahariade Dvorski 1997, fig. 1.
38  Brătescu et al. 1897, 236.
39  Petrescu-Sava, Nestor 1940, 71-88.
40  Petrescu-Sava, Nestor 1940, 71-73.
41  Petrescu-Sava, Nestor 1940, 78-88
42  Materiale de factură romană asociate uneori cu materiale “geto-dacice”, descoperite în cursul săpăturilor din anii ‘70, au fost 

datate de către autori în primele decenii ale sec. I p. Chr., prin analogie cu artefactele cunoscute de la Drajna de Sus - Tzony, 
Diaconu 1979, 263-264

43  Diaconu 1965, 99-101; Măgureanu, Ciupercă, Anton 2015, 773 – calculat de pe interiorul valului ar fi 170 x 170 m.
44  Mărgineanu-Cârstoiu 2015, 92; Măgureanu et al 2017, 103-114
45  Zagoriț 1914, 31-56. Semnalăm propunerea de dată recentă a lui Alexandru Cruceru privitoare la traseul drumului roman care 

traversa acest teritoriu (Cruceru 2020). Orientarea castrului de la Mălăiești, cu porta praetoria către râul Teleajen, subliniază 
faptul că drumul roman urma cursul acestui râu către Nord. Traseul drumului, care urmează parțial valea Vărbilăului, este 
improbabil (Cruceru 2020, 63 fig. 2).
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Figure 1. Map of the provinces of Dacia and Moesia Inferior. Detail of the provinces of Dacia and Moesia Inferior. Map 
made in QGIS platform based on NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 (SRTM Plus).
Figure 2. Map of the Teleajen valley (after Petrescu-Sava, Nestor 1940, 76).
Figure 3. Teleajen Valley Map - hillshade, made in QGIS platform based on ALOS Global Digital Surface Model 
(AW3D30).
Figure 4. a. Map of the terrace between Teleajen and Vărbilău and the Roman fort from Moara lui Mitruș (after Zagoriț 
1940, 10); b. Map of the terrace between Teleajen and Vărbilău and the Roman fort from Mălăiești, hillshade LiDAR.
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Figure 5. Map of the terrace between Teleajen and Vărbilău and the Roman fort from Mălăiești: a. Shooting masters plans 
1955; b. Military topographic map 1970-1980.
Figure 6. Map of the terrace between Teleajen and Vărbilău and the Roman fort from Mălăiești with the trajectory of the 
canals of the Teleajen river, LiDAR hillshade flat terrain, interpretation after (Zagoriț 1940, 10).
Figure 7. Mălăiești. Detail of the Mălăiești fort (after Zagoriț 1940, 11).
Figure 8. Mălăiești fort plan; interpretation (after Zagoriț 1940, 10) and surveys.
Figure 9. Mălăiești fort, oblique drone photo.
Figure 10. Mălăiești fort, oblique drone photo.
Figure 11. Mălăiești fort, oblique drone photo.
Figure 12. Zagoriț plan overlaps, orthophotography, surveys and plan.
Figure 13. The mound from Gura Vitioarei: a. Charta Romaniei Meridionale 1864; b. Shooting masters plans 1955.
Figure 14. Gura Vitioarei, earth-mound: a. Military topographic map 1970-1980; b. Hillsahde LiDAR.
Figure 15. Gura Vitioarei, earth-mound: LiDAR DTM detail and three-dimensional perspectives.
Figure 16. Gura Vitioarei. The mound from Gura Vitioarei, oblique drone photo.
Figure 17 (a-d). The „gorgan” between Bughea de Jos and Gura Vitioarei: a. Charta Romaniei Meridionale 1864; b. 
Military artilery plans 1955; c. Military topographic map 1970-1980; d. Hillshade LiDAR.
Figure 18. The „gorgan” (mound) between Bughea de Jos and Gura Vitioarei, LiDAR DTM.
Figure 19. The „gorgan” (mound) between Bughea de Jos and Gura Vitioarei, oblique photo from the drone.
Figure 20. Plopeni. La Cetate: a. Plan (after Zagoriț 1940, 19); b. Shooting masters plans 1943.
Figure 21. Plopeni. La Cetate: a. Military topographic map 1970-1980; b. Hillshade LiDAR.
Figure 22. Plopeni. La Cetate. Reconstruction of earth ditch, rampart and entraces.
Figure 23. Cetatea Fetii. Plopeni, oblique drone photo.
Figure 24. Drajna de Sus: a. Charta Romaniei Meridionale 1864; b. The fort from Drajna de Sus (after Ștefan 1948, 116).
Figure 25. Drajna de Sus. a. Military topographic map 1970-1980; b. Hillshade LiDAR.
Figure 26. Drajna fort. LiDAR DTM. Drajna fort and civil settlement area along with access areas.
Figure 27. Drajna fort. Overlapping recent archaeological excavations (after Zahariade 1997, fig. 2).
Figure 28. The fort from Drajna de Sus and the fortification from Homorâciu. Map made on the basis of a hillshade 
LiDAR model: 
Figure 29. Fortification from Homorâciu. a. Charta Romaniei Meridionale 1864; b. Military topographic map 1970-1980, 
c. Hillshade LiDAR.
Figure 30. Fortification from Homorâciu. LiDAR DTM.
Figure 31. The Roman fort from Drajna de Sus and the fortification from Homorâciu, oblique photograph from the drone.
Figure 32. Homorâciu fortification, oblique drone photo.
Figure 33. The Roman fort from Târgșorul Vechi, orthophotoplan superimposed on satellite images (Google Satellite 
Imagery).
Figure 34. The Roman fort from Târgșorul Vechi, oblique photograph from the drone.
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Figura 4. a. Harta terasei dintre Teleajen și Vărbilău și castrul roman de la Moara lui Mitruș (după Zagoriț 1940,10). 
b. Harta terasei dintre Teleajen și Vărbilău și castrul roman de la Mălăiești hillshade LiDAR.

Figura 5. Harta terasei dintre Teleajen și Vărbilău și castrul roman de la Mălăiești: a. Planuri directoare de tragere 1955; 
b. Harta topografică militară 1970-1980.
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Figura 6. Harta terasei dintre Teleajen și Vărbilău și castrul roman de la Mălăiești cu traiectoria 
canalelor ale râului Teleajen, LiDAR hillshade flat terrain, interpretare după (Zagoriț 1940, 10).
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Figura 10. Castrul Mălăiești, fotografie oblică din dronă.

Figura 9. Castrul Mălăiești, fotografie oblică din dronă.
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Figura 12. Suprapuneri plan Zagoriț, 
ortofotografie, prospecțiuni și plan.

Figura 11. Castrul Mălăiești, fotografie oblică din dronă.
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Figura 13. Movila de la Gura Vitioarei: a. Charta României Meridionale 1864; b. Planuri directoare de tragere 1955.

Figura 14. Gura Vitioarei, Movila: a. Harta topografică militară 1970-1980); b. Hillsahde LiDAR.
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Figura 15. Gura Vitioarei, Movila: Detaliu LiDAR 
DTM și perspective tridimensionale.

Figura 16. Gura Vitioarei. Movila de la Gura Vitioarei, fotografie oblică din dronă.
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Figura 17(a-d). Gorganul dintre Bughea de Jos și Gura Vitioarei: a. Charta României Meridonale 1864; b. Planuri 
directoare de tragere 1955; c. Harta topografică militară 1970-1980; d. Hillshade LiDAR.
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Figura 19. Gorganul dintre Bughea de Jos și Gura Vitioarei, fotografie oblică din dronă.

Figura 18. Gorganul dintre Bughea de Jos și Gura 
Vitioarei, LiDAR DTM.
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Figura 20. Plopeni. La Cetate Schița La Cetate / Cetatea Fetii: a. Plan (după Zagoriț 1940, 19); b. Planuri directoare de 
tragere 1943.

Figura 21. Plopeni. La Cetate: a. Harta topografică militară 1970-1980; b Hillshade LiDAR.
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Figura 22. Plopeni. La Cetate. Reconstituire 
șanț, val de pământ și intrări.

Figura 23. Cetatea Fetii. Plopeni, fotografie oblică din dronă.
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Figura 25. Drajna de Sus. a. Harta topografică militară 1970-1980; b. Hillshade LiDAR. 

Figura 24. Drajna de Sus: a. Charta României Meridonale 1864; b. Castrul de la Drajna de Sus (după Ștefan 1948, 116).
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Figura 26. Castrul Drajna. LiDAR DTM. Castrul Drajna și 
zona așezării civile și zone de acces.

Figura 27. Castrul Drajna. Suprapunere săpături arheologice 
recente (după Zahariade 1997, fig. 2).

Figura 28. Castrul de la Drajna de Sus și fortificația de la Homorâciu. Hartă realizată pe baza unui model de tip hillshade LiDAR.
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Figura 29. Fortificația de la Homorâciu. a. Charta României Meridonale 1864; b. Harta topografică militară 1970-1980, c. 
Hillshade LiDAR.

Figura 30. Fortificația de la Homorâciu. LiDAR DTM.
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Figura 31. Castrul roman de la Drajna de Sus și fortificația de la Homorâciu, fotografie oblică din dronă.

Figura 32. Fortificația de la Homorâciu, fotografie oblică din dronă.
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Figura 33. Castrul roman de la Târgșorul Vechi, ortofotoplan suprapus pe imagube satelitară (Google Satellite Imagery).

Figura 34. Castrul roman de la Târgșorul Vechi, fotografie oblică din dronă.


