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Pietre romane refolosite în construcţii medievale  
din situl de la Alba Iulia" 

GABRIEL IZDRĂILĂ, CRISTIAN FLORESCU* 

Keywords: funerary inscription, funerary stele, sarcophagus, 
Roman finds, Alba Iulia. 
Abstract: Archaeological research conducted at St. Michael’s 
Roman-Catholic Cathedral from Alba Iulia in the spring of 
2011 revealed vestiges belonging to the Roman period, Middle 
Ages and Modern period. The research has been conducted 
within the project of restoration of the St. Michael’s Cathedral 
and of the Vauban Fortress of Alba Iulia. This study presents 
three stone pieces from the Roman times, re-used in constructions 
dating to the Medieval period and the beginning of the modern 
period. The first analyzed piece represents a funerary Roman 
inscription discovered in the ruins of a building dated to the 
14th century. The text of the inscription refers to Marcus 
Granius Stabilianus, buried with two of his children (Marcus 
Granius Stabilianus and Grania Sabina). Based on the funerary 
inscription, the monument can be date between the first half of 
the 2nd century and the beginning of the 3rd century AD. The 
second piece represents the medallion of a funerary stele 
preserved in fragmentary state. The stele was discovered at the 
base of a lime kiln, generally dated in fifteenth and sixteenth 
centuries. The medallion represents the deceased (male character) 
and his family. The last analyzed piece is a fragment of a 
Roman sarcophagus cover found in the foundation of the eastern 
pillar of the entrance into the Episcopal Palace’s courtyard. 
Every piece discussed in the present article was made of white-
yellow limestone.  
 
Cuvinte-cheie: inscripţie funerară, stelă funerară, sarcofag, 
piese romane, Alba Iulia. 
Rezumat: În urma cercetărilor arheologice efectuate la Catedrala 
romano-catolică Sf. Mihail din Alba Iulia, în primăvara anului 
2011, au fost descoperite vestigii aparţinând epocii romane, 
Evului Mediu şi primei părţi a epocii moderne. Cercetările au 
fost realizate în cadrul proiectului de restaurare a Catedralei Sf. 
Mihail şi în contextul reabilitării cetăţii Vauban din Alba Iulia. 
Studiul de faţă prezintă trei piese de piatră din epoca romană, 
refolosite în construcţii din perioada medievală şi începutul 
celei moderne. Prima piesă analizată este o inscripţie funerară 
romană, descoperită în ruina unei clădiri care se poate data în 
secolul al XIV-lea. Textul inscripţiei face referire la Marcus 
Granius Stabilianus, mort împreună cu doi dintre copiii săi, 
Marcus Granius Stabilianus şi Grania Sabina. Pe baza studiului 
inscripţiei funerare, monumentul poate fi datat între prima 
jumătate a secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea. A 
doua piesă reprezintă medalionul unei stele funerare păstrate în 
 
 
 
 

stare fragmentară. Stela a fost descoperită la baza unui cuptor 
de ars varul, datat în linii generale în secolele XV–XVI. 
Medalionul reprezintă defunctul (personajul masculin) împreună 
cu familia sa. Ultima piesă discutată reprezintă un fragment de 
capac de sarcofag roman identificat în fundaţia stâlpului de est 
al intrării în curtea Palatului episcopal. Toate piesele din 
prezentul studiu au fost realizate din piatră de calcar alb-
gălbuie.  

CONDIŢIILE DESCOPERIRILOR 

În primăvara anului 2011 au avut loc o serie 
de cercetări arheologice la Catedrala romano-
catolică Sf. Mihail în urma unui contract de cercetare 
arheologică încheiat cu Arhiepiscopia romano-
catolică din Alba Iulia. Cercetările arheologice au 
făcut parte din programul de restaurare a catedralei 
mai sus menţionate. 

În aceeaşi perioadă, firma SC CORINT SA a 
desfăşurat lucrări de reabilitare a cetăţii Vauban din 
Alba Iulia care au inclus mişcări masive de pământ 
pe toată suprafaţa fortificaţiei din secolul al XVIII-
lea1. Aceste lucrări au afectat inclusiv terenurile din 
apropierea Catedralei romano-catolice şi a Palatului 
episcopal, astfel că Arhiepiscopia a luat iniţiativa 
asigurării unei supravegheri de specialitate pentru 
toate degajările de pământ. Supravegherea arheologică 
a fost asigurată în perioada 28.03 – 16.05.2011 şi a 
avut în vedere sectoarele din jurul Catedralei Sf. 
Mihail, mai precis zona de la vest de catedrală 
(sectorul aflat între drumul ce leagă Poarta a IV-a 
                                                 

1 Iniţial, decaparea ar fi trebuit să se rezume la –50 de 
cm de la nivelul de călcare, dar în realitate s-a coborât până la 
o adâncime medie de –1,30 m pe suprafeţele fără utilităţi. În 
spaţiul dintre Catedrala Sf. Mihail şi Palatul princiar, săpăturile 
pentru montarea instalaţiilor au afectat aproape întreaga 
suprafaţă la adâncimi ce au depăşit 1,70 m. 

 
 
 
 
 
 

" Prezentul studiu nu s-ar fi realizat fără acordul şi sprijinul doamnei dr. Daniela Marcu Istrate, responsabilul ştiinţific al 
cercetărilor arheologice. Îi mulţumim şi pe această cale pentru generozitatea cu care ne-a oferit materialele care fac obiectul 
prezentului articol. 

*Gabriel Izdrăilă, Cristian Florescu, SC Damasus SRL, Braşov, gabriel_izdraila@yahoo.com tituscristi@yahoo.com 
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de Poarta a III-a şi Palatul Episcopal) şi zona de pe 
latura de sud a catedralei (sectorul aflat între catedrală 
şi Palatul princiar) (Pl. 1). 

Pe sectorul de la sud de catedrală, reabilitarea 
a avut ca scop introducerea, pe trasee noi, de 
utilităţi (electricitate, gaz şi telecomunicaţii), precum 
şi reamenajarea aleii pietonale. Pentru aceasta, s-a 
realizat decaparea pe toată suprafaţa2. 

Din punct de vedere stratigrafic, zona nu a 
pus probleme majore deoarece într-o mare măsură 
stratigrafia este cunoscută3, supravegherea concen-
trându-se pe sectoarele în care, în campaniile de 
cercetări anterioare, au fost semnalate ruine, cercetate 
secvenţial în funcţie de cerinţele beneficiarului4. 

În timpul supravegherii arheologice au fost 
descoperite numeroase vestigii aparţinând epocii 
romane, Evului Mediu şi primei părţi a epocii 
moderne. În studiul de faţă, ne-am propus să 
prezentăm trei piese romane reutilizate în construcţii 
medievale şi moderne, respectiv: o inscripţie 
funerară, o stelă funerară şi un capac de sarcofag. 

1. Inscripţia funerară 

Prima piesă pe care o prezentăm în acest 
studiu provine din sectorul de la sud de catedrala 
romano-catolică şi a fost identificată cu ocazia 
dezvelirii şi documentării unui zid, Z. 9. Acesta a 
fost descoperit la est de contrafortul transeptului 

                                                 
2 Supravegherea a fost asigurată de un colectiv condus 

de dr. Daniela Marcu Istrate, dintre care au făcut parte şi 
autorii acestui studiu. Pentru partea de vest a catedralei şi 
drumul de acces către Palatul episcopal, supravegherea s-a 
desfăşurat cu suportul financiar al Arhiepiscopiei romano-
catolice. Pentru lucrările de pe partea sudică a bisericii, care au 
scos la lumină şi altarul roman prezentat în paginile următoare, 
colectivul de arheologi a făcut voluntariat timp de mai multe 
săptămâni. 

3 Pe această zonă au mai fost realizate cercetări arheo-
logice, două etape fiind de importanţă majoră, cele din anii ’70 
realizate de R. Heitel – vezi Daniela Marcu Istrate, Catedrala 
Romano-Catolică „Sfântul Mihail” şi Palatul Episcopal din 
Alba Iulia. Cercetări arheologice (2000–2002), Alba Iulia, 
2009, p. 30–34, cu notele şi bibliografia aferentă – şi cercetările 
arheologice din anii 2000 conduse de Daniela Marcu Istrate – 
vezi Daniela Marcu Istrate, A. Istrate, N. M. Simina, Raport 
asupra cercetărilor arheologice din punctul Catedrala romano-
catolică din Alba Iulia, jud. Alba. Campania 2001, CCA, 
2002, p. 27–28; Daniela Marcu Istrate, A. Istrate, Daniela 
Tănase, Raport asupra cercetărilor arheologice din punctul 
Str. Mihai Viteazu nr. 19 (Catedrala Romano-Catolică), Alba 
Iulia, jud. Alba. Campania 2003, CCA, 2004, p. 31–32;  
D. Marcu Istrate, op. cit., 2009, p. 35–36. 

4 În perioada 2000–2011, doamna Daniela Marcu Istrate 
a desfăşurat o serie de cercetări arheologice care au fost parte 
integrantă din amplul program de restaurare şi reabilitare a 
complexului de clădiri aparţinând Arhiepiscopiei romano-catolice 
din Alba Iulia. Informaţii amabile Daniela Marcu Istrate. 

catedralei, surprins parţial şi în secţiunea S. 35, 
efectuată în campania din anul 20035. Ruina 
zidului, cu o lăţime la nivelul fundaţiei de cca 2 m, 
a apărut la adâncimea de –1,20 m (faţă de nivelul 
de călcare anterior decapării), construită din lespezi 
fasonate de calcar gălbui, cu bucăţi şi fragmente de 
cărămidă pentru egalizare, legate cu mortar albicios 
de consistenţă dură, cu mult var. Zidul a fost 
surprins pe o lungime de aproximativ 3 m, orientat 
N–S, fiind suprapus de fundaţia actuală a Palatului 
princiar (Pl. 2/1–2). 

Din punct de vedere planimetric, zidul 
identificat reprezintă latura de est a unei construcţii 
ce a fost surprinsă şi în săpăturile anterioare, când a 
fost identificată latura de nord6.  

Ca urmare a relaţiei de suprapunere a zidului 
Palatului princiar peste ruina acestei clădiri, 
construcţia ei nu poate fi ulterioară secolului al 
XV-lea. Deoarece relaţiile stratigrafice surprinse în 
cercetările anterioare încadrează latura nordică 
ulterior secolului al XIII-lea7, putem data, în linii 
generale, funcţionarea construcţiei în secolul al 
XIV-lea. 

În timpul evacuării pământului pentru curăţarea 
şi documentarea zidului, s-au observat mai multe 
blocuri de calcar ce păreau a fi de factură romană, 
fiind refolosite la construcţia zidului. Între acestea 
ne-a atras atenţia un bloc masiv de calcar acoperit 
cu mortar ce avea pe alocuri urme de inscripţie. S-a 
trecut la curăţarea mortarului de pe suprafaţa 
acestuia, observându-se că este vorba despre un 
monument epigrafic din epoca romană8. 

Monumentul este lucrat din calcar gălbui 
albicios şi are o formă dreptunghiulară, cu o profi-
latură simplă. Dimensiunile sunt următoarele: 1,36 m 
lungime, 0,72 m lăţime, 0,75 m grosime. Atât 
                                                 

5 D. Marcu Istrate, A. Istrate, D. Tănase, op. cit., 2004, 
p. 31–32. 

6 D. Marcu Istrate, A. Istrate, N. M. Simina, op. cit., 
2002, p. 27–28; D. Marcu Istrate, op. cit., 2009, p. 107–110, 
fig. 55 şi pl. 4b. 

7 D. Marcu Istrate, op. cit., 2009, p. 108. 
8 Considerând că este vorba despre o piesă importantă, 

arheologii au solicitat Arhiepiscopiei romano-catolice permisiunea 
de a recupera blocul masiv de piatră şi de a-l scoate la 
suprafaţă. S-a constatat cu această ocazie că ruina medievală 
este legată cu un mortar extrem de dur, pe care nu am reuşit să 
îl îndepărtăm cu mijloace manuale obişnuite. Prin bunăvoinţa 
constructorului, am apelat la mijloace mecanice, atât pentru 
degajarea propriu-zisă a pietrei, cât şi pentru aducerea la 
suprafaţă. Altarul a fost depozitat pe partea de sud a Catedralei 
romano-catolice şi s-a procedat la curăţarea mecanică detaliată 
a depunerilor de mortar cu ajutorul unor dălţi mici. La capătul 
a aproape două săptămâni de lucru, altarul era în întregime 
curăţat şi a fost aşezat (provizoriu) în apropierea ruinei contra-
fortului de pe colţul sudic al transeptului catedralei. 
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latura posterioară cât şi cele laterale sunt finisate 
îngrijit, având fiecare câte un chenar. Câmpul epi-
grafic, cu adâncimea de 0,06 m, are dimensiunile 
de 1,11 m lungime şi 0,51 m lăţime, delimitat pe 
exterior de o ramă cu lăţimea de cca 0,035 m, 
încadrată la rândul ei într-un chenar cu lăţimea de 
cca 0,08 m.  

În partea sa inferioară, blocul de calcar prezintă 
un orificiu cu dimensiunile de 0,40 × 0,39 m şi o 
adâncime de 0,36 m, de formă piramidală, care 
ajuta la poziţionarea sa pe verticală. 

Starea de conservare a monumentului este 
bună în ansamblul său, cu excepţia laturii din 
dreapta, jumătatea inferioară, care este spartă. Este 
însă afectat câmpul epigrafic, în speţă, sfârşitul 
rândurilor 9–13. Tot în câmp, mai precis la mijlocul 
rândului şapte, există o zonă erodată sau cel mai 
probabil distrusă mecanic la momentul reutilizării 
piesei ca material de construcţie. În zona în care 
este spartă, se observă şi urme de ardere, de culoare 
roşie – vineţie, de la un incendiu. Contextul 
descoperirii, prezenţa mortarului pe suprafaţa sa 
sub care apar urmele de ardere, ne conduc la 
concluzia conform căreia piesa a fost incendiată 
înainte de momentul reutilizării ei în epoca 
medievală. 

Literele inscripţiei au dimensiuni de 0,04 m, 
cu excepţia dedicaţiei (D. M.) care este de 0,06 m 
şi a ultimului rând ale cărui litere măsoară 0,03 m. 

Textul este scris în câmpul epigrafic pe  
14 rânduri. Între ultimul rând şi latura de jos a 
chenarului este un spaţiu de 0,13 m. Distanţa între 
rânduri variază între 0,02 şi 0,03 m. Din parcur-
gerea textului nu s-au observat ligaturi. 

Dispunerea proporţională a textului în spaţiu 
ca şi a formelor literelor ce păstreză aproximativ 
aceeaşi proporţie, fiind lucrate îngrijit, arată grija 
meşterului lapidar pentru obţinerea unui monument 
reuşit ca estetică. 

Lectura textului este următoarea (Pl. 2/3–4): 

D(is) M(anibus) 
M(arcus) G(ranius) . Stabi 
lianus  . [7(centurio)] Leg(ionis) XIII (Geminae) . 
[coh(ohortis)] prim(ae) . Hast(atus) Post(erior) 
vixit  . ann(is) XLVII 
et . M(arcus) G(ranius) . Stabi 
lianu[s] [f]il(ius) vixit 
an(nis) . III et Grania 
Sabina . fil(ia) vi 
xit . an(nis) . VI . Atti[a] 
Paulina con 
iugi et fil[i]s s[anct] 
tissimis ac pie[n] 
tissimis  . b(ene) . m(erentibus) . p(osuit) 

În traducere textul este următorul: 
 
Zeilor Mani 
Marcus Granianus Stabili- 
anus, centurion al Legiunii XIII Gemina, 
cu rang de hastatus posterior al I cohorte 
a trăit 47 de ani 
şi Marcus Granianus Stabili 
anus, fiul său, a trăit ani 3 şi Grania 
Sabina, fiica sa, a trăit 
 ani 6. Attia 
Paulina soţului şi fiilor prea sfinţi 
Şi prea pioşi care au bine meritat. 
 
Din parcurgerea textului, reies câteva idei cu 

caracter general9. 
Monumentul epigrafic refolosit este o inscripţie 

funerară romană10. 
Inscripţia a fost ridicată de către Attia Paulina, 

văduva lui Marcus Granius Stabilianus, împreună 
cu fiii săi, pentru soţul mort la vârsta de 47 de ani şi 
pentru doi din copiii lor, Marcus Granius Stabilianus şi 
Grania Sabina, morţi şi ei la o vârstă fragedă de 3, 
respectiv 6 ani.  

Din aceeaşi inscripţie, aflăm că Stabilianus a 
fost centurion al Legiunii XIII Gemina, cu rang de 
hastatus posterior al I cohorte din legiunea de la 
Apulum. Acesta nu mai apare în alte inscriptii din 
Dacia. 

M. Granius Stabilianus este italic, astfel 
Marcus11 este praenomen italic, Granius12 este 
nomen gentile italic, iar Stabilianus13 este un 
cognomen latin, care nu apare în OPEL (Ono-
masticon Provinciarum Europae Latinarum). Aceste 
trei nume apar în toate provinciile occidentale ale 
Imperiului Roman14. Numele fiului este la fel cu 
cel al lui Stabilianus ceea ce nu este deloc sur-
prinzător. Numele fiicei, Grania Sabina, este tot 
latin15 şi apare în toate provinciile occidentale16. 
                                                 

9 Mulţumim pe această cale colegului Gelu Copos 
pentru sprijinul şi discuţiile constructive care ne-au ajutat în 
traducerea şi interpretarea piesei în discuţie. 

10 De la Alba Iulia provine un număr mare de astfel de 
monumente, vezi IDR, III/5. 

11 O. Salomies, Die Romischen Vornamen Studien zur 
Romischen Namengebung, Helsinki, 1987, p. 225; L. Barnabas,  
F. Redö, Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum 
(OPEL), III, Wien, 1999–2002, p. 57. 

12 W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, 
Berlin, 1933, p. 480; Barnabas, Redö, op. cit., II, p. 170. 

13 I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965,  
p. 269. 

14 Barnabas, Redö, op. cit., IV, p. 40. 
15 Kajanto, op.cit., p. 186. 
16 Barnabas, Redö, op. cit., IV, p. 40. 
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Soţia lui Stabilianus, Attia, are un nume de 
origine romană17, dar cognomenul este de origine 
estică, semită18. Conform OPEL, numele de Attia 
nu apare ca nomen gentile în nicio altă provincie 
din Imperiu.  

Pe baza numelui, care cuprinde tria nomina, 
şi a formulei în care numele lui Stabilianus şi al 
familiei sale apare în inscripţie, o putem data între 
prima jumătate a secolului II şi începutul secolului 
III, dar nu înainte de Constitutio Antoniniana19. 

2. Stela funerară 

Cea de-a doua piesă discutată în studiul de 
faţă reprezintă partea superioară a unui monument 
funerar, mai precis a unei stele funerare de factură 
romană. 

Piesa a fost descoperită în sectorul de la vest 
de Catedrala romano-catolică (zona parcării auto). 
În urma supravegherii arheologice a zonei, în 
contextul amintitelor lucrări de reabilitare, a fost 
identificată o construcţie cu caracter religios ce s-a 
dovedit extrem de importantă pentru istoria 
Transilvaniei. În urma acestei descoperiri s-au făcut 
demersurile pentru realizarea unei cercetări 
arheologice sistematice. 

Într-una din unităţile de cercetare a fost 
surprins un cuptor de ars varul, datat pe baza 
stratigrafiei, în linii mari, în secolele XV–XVI. La 
demontarea acestuia, pe latura de est, au fost 
identificate mai multe blocuri de calcar, ce făceau 
parte din sistemul de ardere a pietrei calcaroase 
necesare obţinerii varului (Pl. 3/3–4). Unul dintre 
aceste blocuri reprezintă partea superioară a unei 
stele funerare iconice20. 

Dimensiunile medalionului, în stare fragmentară, 
sunt de 0,61 × 0,60 m; după cum se observă, partea 
stângă a piesei lipseşte. Monumentul conţine repre-
zentarea în altorelief a trei personaje, executată în 
mod destul de simplu, într-o nişă arcuită dantelată 
pe interior. Ca urmare a condiţiilor în care s-a 
utilizat, zona feţei personajelor este puternic 
deteriorată. Este vorba probabil de o familie, un 
bărbat, o femeie şi un copil. Personajele sunt redate 
bust. Din imagine observăm că adulţii poartă o 
haină (tunică) pe lângă gât, cu falduri. Frizura este 
scurtă la bărbat, iar la personajul feminin nu se 

                                                 
17 Schulze, op. cit., p. 423. 
18 Kajanto, op. cit., p. 244; L. Barnabas, F. Redö, op. cit., 

III, p. 129. 
19 G. Alföldy, Die Personennamen der römischen 

Provinz Dalmatia, Heidelberg, 1969, p. 227 sqq. 
20 Lucia Ţeposu Marinescu, Funerary Monuments in 

Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR Series, Oxford, 
1982, p. 21. 

distinge foarte bine. Suntem de părere că medalionul 
reprezintă defunctul (personajul masculin), care se 
şi află în centrul acestuia, fiind reprezentat 
împreună cu familia sa (Pl. 3/1–2). 

3. Fragment de sarcofag roman 

Cea de-a treia piesă pe care o menţionăm are 
aceleaşi condiţii de descoperire, provenind din 
timpul supravegherii. 

Este vorba de un fragment de capac de 
sarcofag roman (operculum). Acesta a fost descoperit, 
fiind încastrat în fundaţia stâlpului de poartă estic 
al intrării în curtea Palatului Episcopal. Din datele 
arheologice şi documente, se cunoaşte că stâlpii 
porţii de intrare au fost adosaţi clădirii palatului 
după anul 1600, în intervalul secolelor XVII–
XVIII21. Piesa nu a putut fi studiată în totalitate, 
fiind prinsă în zidăria cu mortar şi piatră sfărâmată 
ce formează fundaţia pe care se sprijină pilonul de 
poartă (Pl. 4). 

Dimensiunile piesei, probabil fragmentare, 
sunt: 1,10 m lungime × 0,60 m lăţime × 0,39 m 
înălţime. Frontonul avea forma pătrată. Capacul 
este realizat cu acoperiş în două ape. Nu prezintă în 
schimb acrotere, fiind un fronton mai înalt faţă de 
creasta acoperişului. Piesa este realizată îngrijit, 
frumos finisată, din piatră calcaroasă alb-gălbuie.  

Prezenţa sarcofagelor este documentată prin 
descoperiri în Dacia Superior, fiind consacrate 
atelierele de la Apulum22. 

Utilizarea celor trei piese amintite, în fundaţiile 
unor clădiri medievale, nu reprezintă o noutate. 
Această practică este documentată arheologic 
aproape în toate siturile în care aşezări medievale 
au suprapus situri din epoca romană23 şi nu numai24. 

LIST OF PLATES 

Pl. 1. General plan of the Roman finds.  
Pl. 2. Funerary inscription and the context of the discovery (1–

2); Details with the text from the funerary monument (3–
4). 

Pl. 3. Details with the fragment of the funerary stele (1–2); 
Funerary stele, the context of the discovery (3–4). 

Pl. 4. Roman sarcophagus cover and the context of the 
discovery (1–2). 

Pl. 5. Images from the dismantling of the wall while 
uncovering the inscription (1–2). 

                                                 
21 D. Marcu Istrate, op. cit., 2009, p. 151–152. 
22 M. Gramatopol Arta romană în România, Bucureşti, 

2000; R. Ota, Sarcofagele romane din piatră descoperite la 
Apulum, Pontica 41, 2008, p. 209–218 şi cu bibliografia aferentă. 

23 Situaţia este valabilă până în epoca contemporană. 
24 R. Popa, Observaţii privind zidurile cu mortar din 

cetăţile dacice hunedorene, Sargeţia 13, 1977, p. 277–284. 
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Pl. 1. Plan general cu descoperirile de piese romane. 
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Pl. 2. 1–2. Inscripţie funerară, contextual descoperirii; 3–4. Detalii cu textul monumentului funerar. 
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Pl. 3. 1–2. Detalii cu fragmentul de stelă funerară; 3–4. Stela funerară, contextul descoperirii. 
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Pl. 4. 1–2. Capac de sarcofag roman, contextul descoperirii. 
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Pl. 5. 1–2. Imagini din timpul demontării ruinei pentru scoaterea inscripţiei. 
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