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Rezumat:
Acest studiu are scopul de a face cunoscute rezultatele unor documentări recente, dar mai ales să atragă atenția 
asupra importanței rezultatelor acestora atât din punct de vedere științific, dar și într-un context mai larg, determinat 
de definitivarea dosarului de înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO (Frontiers of the Roman Empire), 
precum și de proiectarea și începerea execuției lucrărilor pentru autostrada A1, Sibiu-Pitești, tronson 2 (Boița-
Cornetu). Suportul documentar al acestui studiu constituie fundamentarea argumentației necesare înscrierii pe 
lista patrimoniului mondial, dar și suportul tehnic necesar măsurilor de conservare și punere în valoare de către 
constructorul autostrăzii. Vom prezenta succint rezultatele documentărilor recente efectuate în cadrul Programului 
Național LIMES în castrele de la Racovița și Copăceni, dar și în așezările și instalațiile conexe.

Abstract: Roman road and fort at Copăceni (com. Racovita, dep. Vâlcea). Recent 
re-assessments of forgotten monuments.
The purpose of this study is to make known the recent research results, but especially to highlight the importance 
of these results both scientifically and in a broader context, determined by the submission for inscription on the 
UNESCO World Heritage List (Frontiers of the Roman Empire), as well as the project and commencement of 
works for the A1 highway, Sibiu-Pitești, segment 2 (Boița-Cornetu). The paper provides the basis necessary to 
justify the nomination to the World Heritage List, as well as the technical support required for preservation and 
enhancement actions by the highway constructor. We will briefly outline the results of the recent documentation 
carried out within the framework of the National LIMES Programme in the Racovița and Copăceni forts, together 
with the associated roman civil settlements and other archaeological features.
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Acest studiu prezintă pe scurt cele mai recente concluzii ale cercetărilor care au documentat frontierele romane din 
România (Fig. 1)1, în cazul de față o zonă importantă de pe cursul Oltului, aflată pe teritoriul comunei Racovița, 
jud. Vâlcea. Scopul acestei note este de a face cunoscute rezultatele documentărilor recente, dar mai ales să atragă 
atenția asupra importanței rezultatelor acestora, atât din punct de vedere științific, dar mai ales să le pună într-un 
context mai larg: definitivarea dosarului de înscriere pe lista patrimoniului mondial UNESCO, respectiv  pentru a 
semnala și pe această cale necesitatea protejării și punerii în valoare responsabile odată cu definitivarea proiectării 
și începerea execuției lucrărilor pentru construirea autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, tronson 2 (Boița-Cornetu).
Chiar dacă obiectul prezentării este drumul roman și fortificația de la Copăceni, vom enumera pe scurt câteva 
date semnificative despre zona învecinată. Castrul Racovița (frecvent asociat cu denumirea antică Praetorium II)2 
1   Țentea et al. 2021, 33-36. În cursul lunii septembrie 2022 investigațiile de teren s-au desfășurat pe baza unui proiect de 
evaluare arheologică de teren.
2   Tabula Peutingeriana VIII, 1; Tocilescu 1896, 107-108; Christescu 1937, 144-147; Tudor 1941, 35-41; Tudor 1968, 
372; Tudor 1978, 288-290; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1972, 27-32; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1974, 47-59; Vlădescu și 
Poenaru-Bordea 1974a, 247-258; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1980, 815-829; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1980a, 109-116; 
Vlădescu și Poenaru-Bordea 1980, 75-84; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1981, 345-349; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1981a, 
15-21; Vlădescu 1982, 55-65; Vlădescu 1983, 108-114; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1983a, 345-349; Vlădescu 1985, 33-41; 
Vlădescu 1986, 70-79; Gudea 1997, 93-94; Marcu 2009, 213-217; Țentea et al. 2021, 33 – 35, Fig. 8.1 – 8.5. Repertoriul 
Arheologic Național: 172518.01.01; Lista Monumentelor Istorice: VL-I-m-A-09564.01.
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este cel mai mare castru din zona montană a liniei alutane (Fig. 2). Se distinge vizibil în zona centrală a satului 
actual pe suprafața a șase proprietăți private. Incinta fortificației, parțial restaurată, se observă pe majoritatea 
perimetrului, în special pe limitele proprietăților actuale, deși cel mai frecvent este acoperită de vegetație. Atât 
turnul de nord-vest, cât și cel de sud-est sunt bine conservate. În interior, vegetația abundentă conturează clădirea 
comandamentului (principia), fapt clar vizibil în fotografiile aeriene (Fig. 4-5). Informațiile privitoare la așezarea 
civilă sunt sporadice și puțin relevante pentru a putea asigura indicii clare privind delimitarea sa. Datele publice 
ale proiectului de infrastructură rutieră Autostrada A1 (Pitești – Sibiu) arată că aceasta va afecta parțial așezarea 
civilă aflată paralel cu latura de vest a fortificației. 
Un element interesant a fost semnalarea apeductului care capta un izvor aflat la o distanță de aproximativ 600 de 
metri de castru, în direcția sud-est (Fig. 3). Cercetările din anii 1980 au putut documenta arheologic acest apeduct, 
format din tubuli, pe o distanță de aproximativ 195 m (Fig. 4)3. 
Fortificația romană de la Copăceni, la care ne vom referi pe larg în cele ce urmează, a fost amplasată la aproximativ 
500 m SSE față de castrul de la Racovița, amintit anterior. Din cauza unei erori grafice sau din dorința de a denumi 
terasa inferioară vechiul curs al râului Olt, s-a considerat că fortificația a fost distrusă de râul Olt. Majoritatea datelor 
cunoscute mai recent provin din rapoartele realizate în cursul săpăturilor de salvare efectuate cu ocazia amplelor 
amenajări ale cursului Oltului. În aceste publicații a început să apară planul treimii păstrate a castrului de la Copăceni 
amplasat pe albia activă a râului. Informația oferită de C. M. Vlădescu și Gh. Poenaru-Bordea4 lasă impresia că 
datele din planul publicat de Gr. Tocilescu, nu mai sunt de actualitate. După cum rezultă din alăturarea celor două 
planuri și din modelul digital al terenului (Fig. 8) realizat în urma identificării pe teren a fortificației, informația 
greșită a fost preluată ulterior în numeroase publicații, castrul de la Copăceni fiind considerat distrus (Fig. 6-9)5. Cu 
toate că această fortificație a fost cercetată6, confuzia s-a păstrat în unele publicații, unde a continuat să figureze ca 
distrusă. Prin colmatarea terasei pe care a fost construit castrul, s-au distrus două treimi din locul de amplasament al 
acestuia. Aproape o jumătate din treimea rămasă a fost afectată de construcția unor case și a dependințelor acestora.
În cursul evaluării arheologice am dezvelit superficial și parțial turnul de sud al porta praetoria pe o lungime de 
2,2 m (latura nordică) și 1,4 m (latura sudică) și partea estică a incintei (pe o porțiune de 4,3 m). Turnul de nord-
est a fost dezvelit parțial pe o lungime de 2,8 m în direcția sud-vestică. A fost surprinsă o proeminență de formă 
semicirculară a turnului în exterior, cu o lățime de aproximativ 40 cm. Incinta era construită din piatră fasonată, 
legată cu mortar în tehnica opus incertum. În urma acestor intervenții am putut face măsurători detaliate pe baza 
cărora am fundamentat propunerile de reconstituire a incintei fortificației (Fig. 10/a).
Conform cercetărilor întreprinse de Gr. Tocilescu și P. Polonic în dreptul porții de Est au fost descoperite două 
pietre cu inscripții și un stâlp miliar refolosit în reconstrucția porții7. S-a putut distinge o alveolare ușoară, lată de 
până la 20 m, marcată ca șanț al fortificației8 la est de porta praetoria. Măsurătorile geofizice nu au oferit rezultate 
relevante pe această porțiune.
La aproximativ 50 m nord-est față de latura estică a fortificației am descoperit urmele vechilor săpături întreprinse 
în zona balneum, considerate de Gr. Tocilescu și P. Polonic derept „casa comandantului”. Prin prospecțiunile 
geofizice s-au putut identifica structuri constructive neregulate și aglomerări de cărămidă. Pentru a putea stabili 
planimetria și orientarea băilor, astfel încât să le putem corela cu planul realizat de P. Polonic, este necesară 
extinderea investigațiilor non-invazive și efectuarea unor sondaje de control. 
Pe baza datelor colectate din fortificație am putut efectua o analiză comparativă în paralel cu detalii tipologice 
ale celor mai apropiate analogii ale fortificațiilor romane din jurul masivului Cozia (Fig. 10). Cele mai apropiate 
analogii privind fortificația de la Copăceni (Fig. 10/a) sunt fortificațiile de la Arutela (Fig.10/b) și Racovița (Fig. 
10/d). Dimensiunile par să fie asemănătoare cu cele ale fortificației de la Arutela (latura estică 60,8 m), iar latura 
estică de la Copăceni pare să fie de 64 m9. La Rădăcinești10 și Titești, porta praetoria se afla pe latura estică, 
aparent ca la toate fortificațiile din această zonă.
3   Vlădescu și Poenaru-Bordea 1981, 348, Fig. 1, Fig. 3, Fig. 5.
4   Vlădescu și Poenaru-Bordea 1972, 32 Fig. 12.
5   Tocilescu 1900, 128-131; TIR L 35, 35; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1974a, 250-252; Tudor 1978, 287-288, nr. 31; Tudor 
1982, 49-78; Vlădescu 1983, 106-108, nr. 18; Vlădescu 1986, 68-70; Gudea 1997, 92-93, nr. 81; Petolescu 2002, 128-129; 
Marcu 2009, 204-205, nr. 48; Piso 2013, 148-151, nr. 85 (C. Iulius C. f. Quir. Aquila Fidus, procurator al Daciei Inferior 
între anii 140-142); Țentea et al. 2021, 38. Repertoriul Arheologic Național: 172554.01; Lista Monumentelor Istorice: VL-I-
m-A-09525.01.
6   Tocilescu 1896, 109-112; Vlădescu și Poenaru-Bordea 1980b, 75-85.
7   Tocilescu 1896, 109-113.
8   Tocilescu 1896, 109.
9   Vlădescu 1986, 68.
10   Rădăcinești (63.10 x 56.70 m): Vlădescu, Poenaru-Bordea 1972a: 480 și Vlădescu 1986, 62, respectiv 54.60 x 56.70: 
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Turnurile porților au formă rectangulară, cu proeminențe în exterior, similare celor de la Racovița11 și Arutela. 
Porta praetoria pare să fie, la fel ca la Arutela, situată pe latura estică, lângă drum.
Informațiile epigrafice au indicat construirea castrului în anul 138 de către numerus burgariorum et veredariorum 
Daciae inferioris sub / Fl(avio) Constante proc(uratore) Aug(usti)12, cu o altă fază de refaceri în anul 14013 castra 
n(umerus) burg(ariorum) et vered(ariorum), quod anguste tenderet, duplicato valli pede et inpositis turribus 
ampliavit per Aquilam Fidum, procuratorem Augusti. În această măsură putem spune că faza documentată 
arheologic aparține celei de-a doua faze (140). Drumul roman în zona castrului de la Copăceni a fost reparat în anul 
236 p. Chr.14 Textul unei inscripții de pe o piesă de bronz a indicat posibila prezență a unor beneficiarii consularis15. 
Cu toate că două treimi din suprafața castrului de la Copăceni este distrusă, putem realiza o propunere de 
reconstituire ipotetică a planimetriei, pe baza analogiilor (Fig. 10). A rămas intactă o parte din latura estică, 
porțiune cuprinsă între poartă și tunul de nord-est. Poarta era prevăzută cu proeminențe în exterior și flancată de 
două turnuri cu dimensiunile de aproximativ 4 × 5 m. Acestea au intrările plasate pe colțurile lor nord-vestice, cu 
deschideri de 0,80 m (Fig. 8-9). Zidul de incintă a fost construit din pietre de râu, legate cu mortar alb, în tehnica 
opus incertum. Pe baza elementelor avute la dispoziție și prin compararea cu situațiile analoge, putem presupune 
că poarta este amplasată în mijlocul laturii estice. Distanța dintre axul porții și zidul nordic (măsurat pe interior) 
este de aproximativ 30,5 m. Gr. Tocilescu a afirmat că toată lungimea zidului înconjurător dinspre est are 64 m16 cu 
toate că din planul lui P. Polonic nu reiese acest fapt (Fig. 8/b). Totodată, această dimensiune a laturii este reluată de 
C. M. Vlădescu când autorul menționa că latura estică a putut fi cercetată în întregime pe o distanță de 41,50 m17. În 
cadrul evaluării din 2022, am putut urmări latura estică doar pe o distanță de 37 m din cauza extinderii gospodăriei. 
Prin intermediul celei mai apropiate analogii, Arutela, reiese că latura de Est a fortificației de la Copăceni are cel 
mai probabil lungimea de 64 m, iar poarta se afla pe mijlocul acestei laturi. Este cel mai probabil ca această poartă 
să fi fost poarta principală a castrului. 
Cele mai multe analogii pentru tehnica de construcție a incintei sunt tot în castrul de la Arutela. La fel ca în 
cazul castrului amintit anterior, zidul prezintă un soclu de 0,25 m, dar, spre deosebire de Rădăcineşti și Titeşti, 
proeminențe la exteriorul turnurilor.
În cadrul evaluării de teren au fost efectuate măsurători GPR în interiorul fortificației, precum și în zona estică cât 
și în așezarea civilă. Cu această ocazie am putut stabili cu precizie locul de amplasare a băilor, 50 m est față de 
fortificație, poziție ce corespunde descrierilor lui Gr. Tocilescu.18

Cea mai spectaculoasă parte a acestei documentări este porțiunea drumului roman săpat în stâncă de la Copăceni19.
La aproximativ 530 de metri (Fig. 11-14) sud-vest de fortificația de la Copăceni și la aproximativ 200 de metri 
sud-est de barajul Cornetu, pe strada Barajului, (Fig. 3) am documentat un aliniament de nouă orificii săpate în 
stâncă, pe o lungime de aproximativ 45-50 m. Aceste orificii au formă pătrată, cu colțurile ușor rotunjite, având 
laturile de aproximativ 25 × 20 cm. Au fost săpate în stâncă până la o adâncime medie de 50 ̠  70 cm, îngustându-se 
foarte ușor spre interior. Pe tot aliniamentul se află urme de daltă, provenite de la amenajarea atentă a versantului 
(Fig. 12-13). 
La o înălțime de aproximativ 5 m, între orificiile 7 și 8, am putut constata existența unei încăperi aidoma unei 
peșteri săpate în stâncă (Fig. 14). Această peșteră de la Copăceni – Racovița este situată sub Dealul Târgului, pe 
locul numit ”Sub Pietre”. D. Tudor a amintit un număr de nouă găuri, sistem asemănător celor de la Cazane și a 
conchis că aceste încăperi erau amenajate de pietrarii romani ca locuințe și loc de depozitare a uneltelor20. O serie 
de trepte săpate în stâncă care probabil deserveau accesului către încăperi pot fi observate chiar dacă pe alocuri 
există vegetație crescută. Menționarea acestui drum și a încăperii poate fi documentată începând cu secolul XVIII:
În scrisoarea lui Fr. Schwantz către contele Stainville din 23 ianuarie 1717: 

Gudea 1997, 90, nr. 77, Marcu 2009, 217; Țentea et al. 2021, 43. Forma turnurilor de la Rădăcinești este particulară, fiind 
semicirculare, fără proeminențe în exterior, iar în interior având aspect oval.
11   Suprafața castrului de la Racovița este aproape dublă (118 x 106 m), iar contraforții lipsesc sau n-au fost documentați.
12   CIL III 13795 = ILS 8909 = IDR II 587 = AE 1895, 64.
13   CIL III 13796 = ILS 9180 = IDR II 588 = Piso 2013, 149, nr. 6 = ILD 152.
14   CIL III 14216, 40 = IDR II 589.
15   CIL III 13797 = IDR II 591.
16   Tocilescu 1896, 109.
17   Vlădescu 1986, 68, 142.
18   Tocilescu 1896, 109.
19   Sat Copăceni, com. Racoviţa, jud. Vâlcea, punct „Sub Pietre” – Dealul Prislopului (RAN: 172554.03)
20   Tudor 1978, 55.
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[...] Anticii de pe vremea lui Traian aveau o cale de la Cozia spre Cornet pe malul estic al Oltului, unde se găsesc 
încă semne mari și jumătăți de drumuri în stâncile de piatră în diferite locuri, dar atât de ruinate […] În plus 
există o poartă lângă Cozia, prin care se trece, deci încă în stare complet bună, aproape ca o poartă de onoare, 
deci printr-o stâncă înaltă (peste care nu se poate trece) și încă se poate vedea fiecare semn al pietrarului, lucrată 
netedă ca un zid și jos uniformă ca o masă. Cum am întrebat despre aceasta, constructorii spun că a fost făcută de 
Cezar Traian. De pe această stâncă se vede Cornetul […] în jurul stâncii se văd până la 18 găuri în care au fost 
așezate cadrele podiumului ca la Dobra (Golubac) din lemn, căci nu se vede nici o trăsătură de zid. În această 
zonă se află o peșteră mare spartă cu două încăperi mari și frumoase21 […].
Michael Schendos de Van Der Beck (1691?-1736), medic trimis de feldmareșalul Stainville, administratorul 
Olteniei și al Transilvaniei din partea Austriei, a consemnat prezența acestor încăperi în cadrul redactării împreună 
cu Fr. Schwantz a hărții Olteniei.22

Acest monument săpat în stâncă reprezintă dovada existenței unui drum roman care urmărea cursul estic al râului 
Olt în Antichitate în zona amintită anterior. Porțiunea păstrată corespunde unui defileu în care cursul Oltului era 
diferit de cel actual, regularizat de baraj. Construirea drumului în această porțiune a presupus un efort de proiectare 
și logistic de  excepție. Pe această porțiune drumul era suspendat deasupra cursului râului pe o porțiune de cel puțin 
50 metri, atât cât cunoaștem astăzi pasajul de drum construit pe infrastructură de bârne de lemn. Nu au existat 
porțiuni săpate adânc în stâncă, după cum a fost documentat în amenajarea drumului din zona Porților de Fier, pe 
versantul drept al Dunării23.
Orificiile săpate în stâncă pentru fixarea bârnelor de lemn se păstrează în condiții remarcabile și au un caracter 
de unicat pe teritoriul României. Aspectul și caracteristicile amintite anterior au fost o parte din argumentația 
propunerii pentru includerea pe lista Frontiers of the Roman Empire UNESCO. 
Întrucât în prezent traseul proiectat pentru autostrada A1, Sibiu-Pitești, tronsonul 2  (Fig. 15), trece prin vecinătatea  
acestei porțiuni de drum antic, am notificat CNAIR în vederea includerii sale în zona de atenție a proiectanților, 
pentru a identifica soluțiile optime pentru ocolirea monumentului și pentru luarea celor mai bune măsuri pentru 
protejare și punere în valoare.
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Fig. 1. Harta provinciilor Dacia, Moesia Superior și Moesia Inferior.

Fig. 2. Fortificațiile romane din zona masivului Cozia.



564

Cercetări Arheologice 29.2, 2022, 557-572

Fig. 3. Fortificațiile romane de la Racovița și Copăceni.
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Fig. 4. Castrul auxiliar de la Racovița, fotografie oblică din dronă, vedere dinspre nord-vest (2022).

Fig. 5. Reconstituirea planimetriei castrului de la Racovița (a); suprapunerea planului prelucrat după P. Polonic peste 
ortofotoplan (2022).



566

Cercetări Arheologice 29.2, 2022, 557-572

Fig. 6. Castrele de la Copăceni și Racovița, fotografie oblică din dronă, vedere dinspre sud-est (2022).

Fig. 7. Castrul de la Copăceni și localizarea băilor, fotografie oblică din dronă, vedere dinspre sud-vest (2022).
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Fig. 8. Castrul de Copăceni: a. planul fortificației de la Copăceni (prelucrat după Vlădescu, Poenaru-Bordea 1972, 32, 
fig. 12), b. planul fortificației de la Copăceni (prelucrat după Polonic), c. reconstituirea planimetriei fortificației 

de la Copăceni suprapusă pe modelul digital al terenului.

Fig.9. Reconstituirea planimetriei castrului și a băilor de la Copăceni(a); suprapunerea planului lui P. Polonic 
peste ortofotoplan (2022).
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Fig. 10. Planimetria fortificațiilor din jurul masivului Cozia: a. Copăceni, b. Arutela, c. Rădăcinești, d. Racovița, e. 
Titești.

Fig. 11. Drumul roman tăiat în stâncă de la Copăceni, fotografie oblică din dronă, vedere dinspre nord-vest (2022).



569

Ovidiu Țentea, Vlad Călina, Ioana Manea

Fig. 12. Drumul roman tăiat în stâncă de la Copăceni, detaliu.

Fig. 13. Drumul roman tăiat în stâncă de la Copăceni, detaliu.
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Fig. 14. Încăperea situată deasupra găurilor din stâncă, detaliu.
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Fig. 15. Traseul autostrăzii A1 în zona Racovița – Copăceni.
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