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Abstract: The laser 3D scanning process was accomplished using a Leica ScanStation 2 device with the following main technical features: pulsed laser, 
1 inch compensated double shaft, scanned pixel density < 1 mm, max. 50.000 pts/sec. The area of interest was Tower I of the post-Gothic, Late Roman 
precinct at Histria. The equipment belongs to the Museum of National History and Archeology in Constanța and was professionally operated by Irina 
Sodoleanu and Laurenţiu Cliante. A number of Histrian monuments (Domus, the Episcopal Basilica, fragments of the Late Roman fortification) were 
scanned on this occasion, but only the results of the operation on the Tower I of the Late Roman, post-Gothic city wall, are presented. 

Tower I is part of the first monument that was excavated after the discovery of the city of Histria – the Late Roman city wall whose first phase 
dates back to the second half of the 3rd century AD. On the west front of the Late Roman fortification, Tower I occupies an important place because it 
was the corner tower during the first phase of this defensive work. In fact, it would continue to be the corner tower until the C-phase of the enclosure, 
which would expand south, including the new south-eastern city district – built on the land gained from the sea, due to the accelerated sedimentation 
process that was taking place during those centuries and created the rapidly advancing Saele sandbank.  

Moreover, Tower I has a very complex stratigraphic situation due to the place where it was built. It overlaps both the Hellenistic enclosure wall 
of the Acropolis and the first phase of the post-Gothic enclosure, as well as the constructive elements of the Thermae. At the same time, it is embedded 
in the later stages of existence of the Late Roman fortification. For these reasons, Tower I is difficult to investigate because parts of these structures 
are identifiable in its substructure, and others can only be observed and investigated in the interior space. 

It is worth mentioning the very special construction technique used to build this part of the fortification, which uses instead of a foundation, a 
layer of column bodies placed transversely to the direction of the wall. 

The Late Roman fortification was built as a result of the mid 3rd century AD events, which led to the decommissioning of the previous city wall, located 
about 400 m to the west and which had been constructed during Trajan’s reign. Because it could not be built further south, due to the presence of the sea 
water, it inevitably overlapped the previous defensive structures. That is why it used the Hellenistic Acropolis fortification as a foundation that provided the 
necessary solidity to a defensive structure, and the pragmatism of the Roman constructors could not ignore its presence. The Hellenistic Acropolis wall was 
overlapped in this corner by the first phase of the Late Roman fortification and by its corner tower, that is Tower I. 

In the monography dedicated to the Thermae, Alexandru Suceveanu made a fundamental observation: that the construction of this wall, which 
appeared under the southern side of the Tower I, does not use mortar and this excludes the possibility that it may be considered as the continuation 
of the northern wall of the Q room of the Thermae, which is the real post-Gothic fortification. Therefore, the relationship between this enclosure and 
the Thermae monument in its first stage is extremely important, not only for the configuration of the Thermal building, but also for the dating of this 
phase of the city wall. 

The explanation of what was considered to be an unusual situation, namely the construction of a city wall, after two centuries and a half, over 
another city wall, became evident in the meantime: the first phase of the post-Gothic fortification (called "Phase A" of the Late Roman city wall and 
dated to the reign of Emperor Probus) was built using the Hellenistic enclosure as the foundation because the latter had been built exactly on the 
natural boundary that separated the Acropolis from the sea during the period of operation of the Greek and Roman city enclosures. The pragmatism 
of the Roman builders has decided to use this structure, which had been still very well preserved, to build the new city limit – a limit that could not 
advance to the south due to the presence of the sea. Only phase B of the post-Gothic enclosure would expand 28 m to the south to settle on the 
marshland that became only recently usable for constructions. Excavations at the base of the western corner of the new corner tower (Tower K) have 
shown that the marsh land still required reinforcement of the soil works to build the new enclosure (Phase B of the Late Roman city wall) that now 
encompasses a whole new quarter. 

Although the research was particularly difficult due to the presence of the groundwater bedding that permanently covers the limestone tiles 
forming the foundation of the Hellenistic Acropolis enclosure, we had the chance to record them using the extremely precise 3D scanner.   

 
Cuvinte-cheie: Histria, scanare 3D, Turnul I, Terme,  Zidul de incintă roman târziu, Zidul elenistic de incintă al acropolei, faza A, faza B, turnul K 
Rezumat : Scanarea laser 3D a fost făcută cu un dispozitiv Leica ScanStation 2, cu următoarele caracteristici tehnice principale: laser pulsatoriu, dublu 
ax compensat cu rezoluție de 1 inch, densitate puncte scanate < 1 mm, max. 50.000 pct/sec, zona de interes fiind turnul I al incintei histriene romane 
târzii, post-gotice. Turnul I face parte din primul monument cercetat după descoperirea Histriei – zidul de incintă roman târziu, a cărui primă fază este 
datată în a doua jumătate a sec. al III-lea p.Chr. Pe frontul de vest al fortificației romane târzii, Turnul I ocupă un loc important, deoarece a reprezentat, 
pentru prima fază a acestui ansamblu defensiv, turnul de colț. De altfel, el va fi în continuare turn de colț până la construirea fazei C a incintei, care se 
va deplasa spre sud, incluzând și noul cartier din sudul orașului – construit pe terenul câștigat ca urmare a  acceleratului proces de înnisipare din aceste 
secole. Mai mult, Turnul I are o situație stratigrafică deosebit de complexă, fiind plasat într-un loc în care suprapune atât zidul de incintă elenistic al 
Acropolei, cât și prima fază a incintei romane târzii post-gotice, dar și elemente constructive ale termelor. În același timp, el este înglobat fazelor 
ulterioare de existență ale incintei romane târzii. Din aceste motive, Turnul I este dificil de cercetat, deoarece părți ale acestor structuri sunt 
identificabile în substrucția sa, iar altele se găsesc și pot fi observate și cercetate numai în interiorul său. La toate acestea, se adaugă și tehnica de 
construcție cu totul deosebită utilizată în momentul ridicării acestei părți a fortificației, care folosește în loc de fundație un pat de fusuri de coloană 
așezate transversal pe direcția zidului. Câteva date arheologice au fost confirmate cu ajutorul scanerului 3D: identificarea traseului fundaţiei şi a 
tehnicii de construcţie folosite pentru incinta elenistică – utilizarea unui radier din dale de calcar refolosite (aşa cum demonstrează execuţia îngrijită şi 
urmele de crampoane de fier), ca şi în cazul frontului de vest al acestei incinte; identificarea unor elemente constructive (blocuri din elevaţia zidului de 
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incintă elenistic), modificate ca urmare a contactului îndelungat al acestei structuri defensive cu apa mării, prezentă aici în respectiva perioadă; 
identificarea zidului de incintă elenistic şi a modului în care el a fost suprapus de următoarele faze ale turnului;  identificarea în acest punct a fazei A a 
incintei romane post-gotice; înregistrarea structurilor constructive din interiorul turnului I; observarea modului de suprapunere a elementelor 
menţionate de către fazele B şi C ale incintei. Aceste observaţii au fost confirmate de rezultatele înregistrate în secțiunile  care au fost deschise la est 
de curtina i, în interiorul cetăţii.  Deși cercetarea a fost deosebit de dificilă din cauza prezenței pânzei de apă freatică, care acoperă permanent dalele 
de calcar care formează fundația incintei elenistice, acestea au putut fi  înregistrate cu ajutorul scanerului 3D de mare precizie și al colegilor noștri 
constănțeni, Irina Sodoleanu și Laurențiu Cliante. Nu puţine sunt lucrările de specialitate care s-au ocupat, de-a lungul timpului, de incinta romană 
târzie a Histriei, din diferite puncte de vedere. Articolul de faţă îşi propune să prezinte rezultatele unui demers tehnologic, menit a-şi aduce contribuţia 
nu numai la cunoaşterea unei părţi a acestei fortificaţii şi la conservarea cunoştinţelor şi informațiilor, dar şi la adăugarea unui element de precizie, 
prin scanarea 3D, la  înregistrările datelor constructive şi arheologice. 

Scanarea1 a fost făcută cu un dispozitiv Leica 
ScanStation 2 cu următoarele caracteristici tehnice 
principale: laser pulsatoriu, dublu ax compensat cu 
rezoluţie de 1 inch, densitate puncte scanate < 1 mm, max. 
50.000 pct/sec. Aparatura aparţine Muzeului de Istorie 
Naţională şi Arheologie Constanța, iar operațiunea a fost 
realizată de către Irina Sodoleanu şi Laurenţiu Cliante. Au 
fost scanate cu această ocazie mai multe monumente 
histriene (sector Domus, basilica episcopală, fragmente 
ale incintei târzii), dar ne vom mărgini la a prezenta, 
deocamdată, rezultatele operaţiunii desfăşurate asupra 
turnului I al incintei histriene romane târzii, post-gotice 
(Pl. IX/d).  

 
Incinta romană târzie a Histriei a fost primul 

monument cercetat al cetăţii2 şi, după cum demonstrează 
primele fotografii aeriene ale sitului3, până la Al Doilea 
Război Mondial, a fost aproape în întregime dezvelită. După 
1949, cercetarea ei a fost extinsă la colţul de sud-vest şi, 
parţial, la interiorul laturii de sud4. Incinta târzie a mai fost 
cercetată în zona Porţii Mari, cu ocazia executării, în 1952–
1953,  a secţiunii magistrale şi a sondajelor care au traversat 
de la est la vest cetatea – de la malul lacului Sinoe până la 
zidul de apărare roman timpuriu, construit în epoca lui 
Traian5. Alte rezultate importante au fost înregistrate ca 
urmare a cercetărilor impuse de amplele lucrări de 
restaurare la care această fortificaţie a fost supusă în anii 
60–70 ai secolului trecut (Pl. I/a). 

O etapă a cercetării ultimei fortificaţii a Histriei i se 
datorează lui Nubar Hamparţumian şi arhitectei Anișoara 
Sion6. Catrinel Domăneanţu a fost cea care a cercetat 
curtinele a şi de nord-est, precum şi turnul A7, continuând 
săpătura spre vest, în apropierea colţului de nord-vest al 
cetăţii (curtinele b şi d şi turnurile B, C şi E). Tronsonul 
dintre turnul E şi Poarta Mare (la curtina e şi turnurile E şi 
D) a fost cercetat de către Aurelian Petre8. La sud de 
Poarta Mare, curtinele f şi g şi turnurile F, G (Turnul Mare) 

 
1 Mulţumim Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa 

pentru solicitudinea şi promptitudinea cu care ne-a pus la dispoziţie 
acest mijloc de înregistrare. 

2 Pârvan 1915a; 1915b; 1916. 
3 Angelescu 2013. 
4 Florescu 1953; 1954a; 1954c. 
5 Canarache, Dimitriu 1954, pl. XVI. 
6 Nubar, Sion 1980. 
7 Domăneanţu 1983. 
8 Petre 1963, p. 327–330 şi notele 41–43. 

şi H ale incintei au continuat a fi cercetate, observaţiile 
importante făcute de Nubar Hamparţumian şi arh. Dinu 
Theodorescu contribuind la precizarea istoriei frontului 
vestic al incintei romane târzii9.  Cercetările întreprinse de 
Alexandru Suceveanu la monumentul Terme I au impus şi 
investigarea curtinei şi a interiorului turnului I10. Pe latura 
de sud, incintele au fost cercetate în cadrul sectorului 
„Basilica Pârvanˮ, cu importante concluzii privind limita 
naturală a sitului către mare, pe întreaga latură de sud a 
cetăţii romane târzii11. 

 
Pe frontul de vest al fortificaţiei romane târzii, 

Turnul I (Pl. I/b) ocupă un loc important, deoarece el a 
constituit, pentru prima fază a acestui ansamblu defensiv, 
turnul de colţ. De altfel, el va fi în continuare turn de colţ 
până la construirea fazei C a incintei, care se va deplasa 
spre sud, incluzând şi noul cartier din sudul oraşului – 
construit pe terenul câştigat ca urmare a acceleratului 
proces de înnisipare din aceste secole12. Mai mult, Turnul 
I, prin locul în care a fost construit, are o situaţie 
stratigrafică deosebit de complexă. Prin poziția sa, 
suprapune atât zidul de incintă elenistic al Acropolei, cât 
şi prima fază a incintei romane-târzii post-gotice, dar şi 
elemente constructive ale termelor. În acelaşi timp, el este 
înglobat fazelor ulterioare de existenţă ale incintei 
romane târzii. Din aceste motive, Turnul I este dificil de 
cercetat, deoarece părţi ale acestor structuri sunt 
identificabile în substrucţia sa, iar altele se găsesc şi pot fi 
observate şi cercetate numai în interiorul său. La toate 
acestea se adaugă şi tehnica de construcţie, cu totul 
deosebită, utilizată în momentul ridicării acestei părţi a 
fortificaţiei, care foloseşte în loc de fundaţie un pat de 
fusuri de coloană aşezate transversal pe direcţia zidului13.  

Şi în această zonă, incinta târzie a fost construită ca 
urmare a evenimentelor de la mijlocul sec. al III-lea p.Chr., 
care au dus la dezafectarea incintei anterioare, ridicate în 
epoca lui Traian și aflată circa 400 m spre vest. Deoarece 

9 Nubar, Theodorescu 1970. 
10 Suceveanu 1982, p. 24, 85, fig. 7, p. 175. 
11 Pentru concluzii privind evoluţia raportului şi relaţiilor spaţiale şi 

funcţionale dintre incintele şi portul cetăţii în partea de sud a sitului, 
vezi Angelescu et alii 2017 şi Angelescu 2018. 

12 Angelescu 2018, p. 358. 
13 Florescu 1954a, p. 93–95. 
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aceasta nu putea fi construită mai la sud din cauza 
prezenţei apei mării, în mod inevitabil a suprapus 
structurile defensive anterioare. De aceea, a fost folosită 
drept fundație incinta elenistică, care oferea soliditatea 
necesară unei structuri defensive, pragmatismul 
constructorilor romani neputând face abstracţie de 
prezenţa acesteia. 

Incinta elenistică, suprapusă de acest colţ al primei 
faze a incintei târzii, şi-a păstrat rolul de fortificaţie 
defensivă până la sfârşitul sec. I sau până, cel târziu, în 
primele decenii ale sec. al II-lea p.Chr.14 şi a constituit 
limita de sud a primelor faze de funcţionare ale edificiului 
termal. 

A doua structură constructivă care a afectat Turnul I, 
şi anume monumentul Terme I, ca şi zidul de incintă din 
zona sa, a fost cercetat de Vasile Pârvan şi colaboratorii săi 
în 1915–1927, dar, din păcate, aceştia nu ne-au lăsat decât 
sumare informaţii în rapoartele de săpătură15, la care s-au 
adăugat completări aduse ulterior16 și de către 
descoperitorul camerelor cu mozaic – Scarlat Lambrino17. 
Cea mai minuţioasă descriere ne-a parvenit de la Grigore 
Florescu18, care a oferit şi prima viziune coerentă asupra 
stratigrafiei acestui monument şi a relaţiei sale cu zidul de 
incintă roman târziu. Cu mici modificări şi precizări 
stratigrafice, autorul monografiei acestui edificiu, 
Alexandru Suceveanu19, a confirmat cronologia relativă a 
termelor (construite în nivelul I A20 şi care au funcţionat 
până în II B21), precum şi legătura indisolubilă cu primele 
două faze ale incintei romane târzii post-gotice. 

Abia începutul următoarei faze22 a Histriei romane 
aduce cu sine o reorganizare urbanistică  fundamentală, 
care are ca efect nu mai puţin decât triplarea suprafeţei 
apărate de fortificaţiile cetăţii. Edificiul Terme I este 
reparat şi extins acum, instalaţia hypocaust-ului ajungând 
să suprapună incinta elenistică, ceea ce nu face decât să 
dovedească faptul că aceasta nu mai era în funcţiune la 
data respectivă23.  

Astfel, numai la sfârşitul fazei I C24 (care  poate fi pus 
în legătură cu celebra distrugere a Histriei de la mijlocul 
sec. al III-lea p. Chr.) a fost construită o nouă incintă, dar, 
în mod evident, nu este cazul să reluăm întreaga 

 
14 Faza I A, Suceveanu 1982, p. 18. 
15 Pârvan 1915a; 1915b; 1916.  
16 Pârvan 1923, p. 91–99, fig. 54–58. Din păcate, proiectatul volum 

Histria II (Situaţia generală a Histriei şi descrierea ruinelor dezgropate 
în 1914–1915) nu a mai fost publicat. 

17 Lambrino 1930; 1931; 1927–1932; 1933. 
18 Florescu 1954b, p. 131–154. 
19 Suceveanu 1982. 
20 Nivelul roman I A (cca 30/20 a.Chr. – cca 100 p.Chr.). 
21 Nivelul roman II B (cca 300 – cca 378 p.Chr.). 
22 Nivelul roman I B (±100–170 p.Chr.). 
23 Suceveanu 2007. 
24 Nivelul roman I C (170 – cca 250 p.Chr.). 
25 Principalul izvor antic este Historia Augusta. Vita Maximi et Balbini, 

116, 3. Vezi Lambrino 1933; Doruţiu-Boilă 1964; Pippidi 1967, p. 464–
480; Vulpe, Barnea 1968, p. 255–261; Poenaru Bordea 1971; Nubar 
1973, p. 67–69; Doruţiu-Boilă 1985, p. 133–134. După analiza mai 

dezbatere asupra datării şi identificării evenimentului care 
a produs intrarea cetăţii Histria în prima fază a epocii 
romane târzii25.  

 
Prima fază (Faza A) a construcţiei noii fortificaţii este 

realizată în timpul nivelului II A26, cel mai probabil în 
timpul împăratului Probus (276–282 p.Chr.)27. Deşi este 
greu de reconstituit, deoarece a fost suprapusă şi, în multe 
părţi, înglobată de fazele următoare (Pl. II–III), putem 
afirma cu certitudine existenţa celor două turnuri care 
flanchează de acum încolo Poarta Mare şi a turnului de 
colţ al acestei faze – Turnul I, care suprapune şi modifică 
partea occidentală a edificiului Terme I. 

Graba cu care a fost construită această fază a noii 
incinte este demonstrată nu numai de utilizarea a sute de 
fusuri de coloane care au înlocuit fundaţia întregului front 
vestic al noii fortificaţii28, dar şi de multitudinea de piese 
arhitectonice şi de fragmente din edificii anterioare care 
au fost reutilizate în emplectonul acestei faze (Pl. IV). 
Printre monumentele afectate de această nouă 
construcţie se numără, de asemenea, clădiri 
monumentale prin dimensiunile lor din zona Porţii Mari, 
dar şi întregul frigidarium al edificiului Terme I. 

O situaţie diferită constatăm pe latura de nord şi pe 
cea de sud – deşi nici aici nu au fost construite fundaţii, ci 
este folosită ca fundaţie incinta elenistică (Pl. IV–V). 
Această situaţie nu este neobişnuită în epocă, analogiile 
fortificaţiilor contemporane ale orașelor Atena sau 
Salonic29 fiind ilustrative pentru utilizarea incintelor 
elenistice ca fundaţii pentru ridicarea unor noi fortificaţii 
în această epocă. 

Astfel, între abandonul incintei elenistice şi 
construirea fortificaţiei romane târzii (care nu a mai putut 
cuprinde praefurnia termelor30) s-au scurs peste 150 de 
ani, timp în care cetatea a fost apărată de incinta ridicată 
în epoca lui Traian şi aflată cca 400 m mai la vest.  

Această fază a incintei este distrusă la rândul ei în 
295 p.Chr.31, iar fortificaţia a fost refăcută (faza B a 
incintei) în momentul II B32, al cărui început este plasat în 
perioada de linişte şi prosperitate a tetrarhiei (284–306 
p.Chr.) sau în primii ani de domnie ai lui Constantin cel 

multor texte literare, A. Suceveanu (1982, p. 85) susţine datarea 
evenimentului între anii 251–253 p.Chr. 

26 Nivelul roman II A (cca 250 – cca 300 p.Chr.). 
27 Florescu 1954c, p. 299. În general, pentru cronologia incintei târzii, vezi 

Domăneanţu 1990 şi Suceveanu, Angelescu 2005, p. 33–38. 
28 Florescu 1954a, p. 77, fig. 10–11. 
29 Claude 1969, p. 17, 19. 
30 Suceveanu 2007, pl. LIV, nr. 2. 
31 Pentru această dată a fost postulată şi o distrugere violentă, la mijlocul 

sec. al III-lea (Nubar 1973, p. 71), ipoteză justificată atât de izvoare 
literare (Eusebius, Chronicon, 226, 8–9; Aurelius Victor, 39, 43–44; 
Eutropius, 9, 25; Ammianus Marcellinus, 27, 1; Orosius, 7, 25, 12), cât 
şi de inscripţiile de la Transmarisca (CIL III, 6151) şi Durostorum (Russu 
1933–1935, p. 210–212), interpretate de către Gh. Ştefan (1957, p. 
221–222). Vezi şi Florescu 2000–2001. 

32 295(?)–378 p.Chr. 
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Mare (306–337 p.Chr.), contribuind la confirmarea 
spuselor lui Ammianus Marcellinus, care numea cetatea  
„cândva foarte puternică“ (quondam potentissima)33. 
Noua incintă este mai solidă, pentru că se lăţeşte şi sunt 
refăcute sau i se adaugă 11 turnuri (șase pline şi cinci cu 
camere interioare) pe frontul său de vest, cel mai expus 
atacurilor terestre. Că este aşa ne-o dovedeşte şi 
construcţia a două noi turnuri masive în faţa celor două 
turnuri deja existente ale Porţii Mari, ceea ce transformă 
cel mai important punct de acces în cetate într-o 
adevărată capcană pentru atacatori. Cea mai importantă 
modificare pe care o aduce oraşului această nouă 
fortificaţie este adăugarea a două noi cartiere, în zone 
devenite terenuri ferme ca urmare a profundelor 
transformări ale terenului. Îndepărtarea liniei litoralului, 
spre est, din zona de la nord de cetate, a permis adăugarea 
unui cartier de aproximativ 3.000 m2, prevăzut şi cu o 
poartă (lată de 4 m34) pentru accesul în cetate35, în dreptul 
turnului C. La fel, înnisiparea rapidă a golfului de la sud de 
cetate a permis extinderea oraşului pe o suprafaţă de 
2.000 m2 prin adăugarea cartierului de sud36, în care 
accesul se realiza printr-o nouă poartă (lată de 1,20 m, în 
curtina i) de pe această latură37. În plan constructiv, 
trebuie să remarcăm că schimbările de traseu ale 
fronturilor de nord şi de sud ale incintei au făcut ca ele să 
nu mai suprapună faza A şi nici incinta elenistică, aşa cum 
se întâmplase până acum. Turnul I a suferit transformări 
în fiecare dintre aceste etape şi săpătura noastră din 
cadrul secţiunii S. 34 le-a putut identifica atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul lui, iar înregistrarea lor cu scanerul 3D 
contribuie la păstrarea lor la dispoziţia celor care se vor 
mai ocupa de aceste probleme (a se vedea Pl. V–VI). 

Grigore Florescu38 a fost cel care a remarcat faptul că 
zidul care apărea sub latura de sud a Turnului I are un 
traseu uşor diferit pe lungimea tronsonului de peste 24 m 
cu care continua spre vest, zid al cărui moment de 
construcţie el îl data imediat după  atacul goţilor de la 
mijlocul secolului al III-lea p.Chr. 

La rândul lor, Constantin Preda şi arhitectul Aurel 
Doicescu au datat acest fragment de zid la sfârşitul 
perioadei de funcţionare a fortificaţiei elenistice, 
considerându-l ca fiind închiderea spre sud a incintei aşa-
zis post-gotice39, care continua spre est cu zidul nordic al 
camerei Q a termelor.  

Alexandru Suceveanu este cel care a făcut o 
observaţie fundamentală, și anume că la construcţia 

 
33 Ammianus Marcellinus, 22, 8, 43. Pentru Dunărea de Jos în perioada 

tetrarhiei, vezi Zahariade 1997 (situaţia înregistrată la Halmyris, dar şi 
o listă completă a fortificaţiilor databile în aceeaşi perioadă, din 
această regiune a Imperiului).  

33 Florescu 1954c, p. 322–324. 
34 Nubar, Sion 1980, p. 28, fig. 9. 
35 Florescu 1954a, p. 66–67; Nubar, Sion 1980, p. 28–29; Domăneanţu 

1983. 
36 Florescu 1954a, p. 94; Florescu 1954b, p. 142–143; Florescu 1954c, p. 

322; cf. Condurachi 1957, p. 247–249 şi Angelescu 2018, p. 358. 
37 Florescu 1954a, p. 92; vezi şi Suceveanu 2007, pl. LV, nr. 22 și 23. 

acestui zid, apărut sub latura de sud a Turnului I, nu este 
folosit mortarul, iar acest fapt excludea posibilitatea ca el 
să fie considerat ca o continuare a zidului de nord al 
camerei Q, care este, de fapt, veritabila incintă post-
gotică. Prin urmare, relaţia dintre această incintă şi 
monumentul Terme I în prima sa etapă este extrem de 
importantă, nu numai în ceea ce priveşte configuraţia 
edificiului termal, dar şi pentru datarea acestei faze. 
Ulterior, Constantin Preda şi arh. Aurel Doicescu au datat 
această porţiune de zid la sfârşitul perioadei elenistice, 
considerând că întreaga parte sudică a aşa-numitei incinte 
post-gotice reprezintă o închidere normală spre sud de 
către incinta elenistică. Cercetările noastre au confirmat 
că zidul care apare la baza turnului este lipsit de mortar, 
ceea ce exclude identificarea sa cu peretele de nord al 
camerei Q şi deci nu poate fi cel care continuă cu 
adevăratul zidul post-gotic. O situaţie foarte clară este 
oferită de săpătura întreprinsă de noi (S. 32) în camera U, 
unde se poate vedea că incinta elenistică are un traseu 
foarte apropiat de cel al incintei post-gotice, care este de 
fapt uşor deplasat faţă de el în afară (către vest). În 
această zonă, situaţia este complicată, deoarece, dacă în 
faza cea mai veche, camerele J, B şi T sunt adosate incintei 
elenistice, colţul sud-vestic al camerei J, în fazele I B şi C, 
este secționat de incinta post-gotică (faza II A), pentru ca 
în faza următoare (II B), acelaşi colţ al camerei J să 
suprapună din nou incinta post-gotică40.  

Explicaţia a ceea ce a fost considerat ca o situaţie 
insolită41, şi anume construirea, la o distanţă în timp de un 
sfert de secol, a două ziduri de incintă „à peu près suivant 
le même tracé”42, a devenit între timp evidentă: prima 
fază a incintei post-gotice (numită „faza A” a incintei 
romane târzii şi datată în timpul domniei lui Probus43) a 
fost construită folosind incinta elenistică ca fundaţie, 
deoarece aceasta din urmă fusese construită exact pe 
limita naturală care despărţea Acropola de mare în 

perioada de funcţionare a acestor două incinte44 (Pl. VIII; 

IX/b–c). Pragmatismul constructorilor romani a decis 
folosirea acestei structuri, care se păstra încă foarte bine, 
pentru a construi noua limită a oraşului – limită care nu 
putea avansa către sud din cauza prezenţei apelor mării. 
Abia faza B a incintei post-gotice se va deplasa 28 m către 
sud, pentru a se aşeza pe solul devenit numai recent 
utilizabil. Săpăturile efectuate la baza laturii vestice a 
noului turn de colţ (turnul  K)45 au demonstrat că terenul 
mlăştinos a mai necesitat încă lucrări de consolidare, 

38 Florescu 1954c, p. 322–324. 
39 Preda 1966, p. 322–323. 
40 Suceveanu 1982, p. 18 
41 Suceveanu 1982, p. 18. 
42 Suceveanu 1982, p. 18. 
43 Suceveanu 1982, p. 24 ; Domăneanţu, Sion 1982, p. 381. 
44 Angelescu 2018; vezi şi Dabîca 2010. 
45 Dabîca 2013, p. 157–158 şi Pl. 3-6. 
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pentru a se putea ridica noua incintă (faza B a incintei 
romane târzii), care îngloba acum un întreg nou cartier46. 

Deşi cercetarea a fost deosebit de dificilă din cauza 
prezenţei pânzei de apă freatică, care acoperă permanent 
dalele de calcar care formează fundaţia incintei elenistice 
(Pl. IX/b), am avut şansa de a le putea înregistra cu ajutorul 
scanerului 3D şi al colegilor constănţeni.  

Scanarea propriu-zisă este realizată prin baleierea 
structurilor constructive cu un fascicul laser emis de 
scanner, care înregistrează coordonatele 3D ale fiecărui 
punct întâlnit de fasciculul laser. Rezultatul constă într-o 
multitudine de puncte înregistrate (norul de puncte), care 
definesc obiectul scanării. Ulterior, fiecare dintre 
milioanele de puncte înregistrate este utilizabil, cu 
ajutorul unor softuri de tip CAD, pentru a obţine 
rezultatele dorite de la o astfel de scanare. 

Câteva dintre rezultatele obţinute sunt prezentate ca 
imagini cu vederi frontale cu norul de puncte suprapus 
(imagine ortofoto digitală). Fiecare astfel de imagine 
conţine un nor format din milioane de puncte, ale căror 
coordonate 3D sunt cunoscute şi pot fi utilizate pentru a 
obţine, cu softuri dedicate, în afara unui releveu clasic, 
planuri 2D pe niveluri prestabilite, secţiuni orizontale pe 
nivelurile dorite, secţiuni orizontale/verticale în vederile 
frontale, suprafaţă 3D, model 3D (tip mesh) de înaltă 
calitate şi realizat cu o precizie milimetrică. 

Scanarea laser 3D realizează o înregistrare non-
invazivă, dar rapidă si completă a informaţiilor despre 
structurile arheologice şi oferă posibilitatea de a 
reproduce exact obiectele sau suprafeţele scanate prin 
desen sau printr-un alt mijloc. Datele, informaţiile şi 
imaginile realizate astfel pot fi utilizate pentru crearea de 
prezentări virtuale 3D, filme sau fotografiere 360° a 
obiectului, a structurii constructive sau chiar a sitului. De 
asemenea, datele obţinute sunt integrabile aplicaţiilor de 
tip GIS şi sunt prelucrabile prin softurile dedicate analizării 
şi procesării datelor de tip „nori de puncte”.  

Cercetările noastre s-au desfăşurat în cadrul 
sectorului „Basilica Pârvan”, a cărei cercetare a presupus 
şi identificarea traseului incintelor cetăţii care s-au 
suprapus în această zonă, care a constituit o limită 
naturală permanentă, datorită prezenţei mării şi a 
construcţiilor defensive ridicate în această parte a cetăţii, 
cu un specific diferit (vezi absenţa turnurilor de pe întregul 
front de sud al fortificaţiei defensive). Din seria de secţiuni 
executate în acest scop, secţiunea S. 34 (Pl. X) a avut 
câteva rezultate pe care le-am considerat importante şi, în 
consecinţă, au fost înregistrate cu ajutorul scanerului 3D. 
Iată-le, în continuare, trecute succint în revistă, în ordine 
cronologică: 

– identificarea traseului fundaţiei şi a tehnicii de 
construcţie folosite pentru incinta elenistică – utilizarea 
unui radier din dale de calcar refolosite (aşa cum 

 
46 Condurachi 1957, p. 247–249. 
47 Preda, Doicescu 1966, p. 300. 

demonstrează execuţia îngrijită şi urmele de crampoane 
de fier), ca şi în cazul frontului de vest47 al acestei incinte 
(Pl. II;  VIII/c–e; IX/a–b; X);  

– identificarea unor elemente constructive (blocuri 
din elevaţia zidului de incintă elenistic) modificate ca 
urmare a contactului îndelungat al acestei structuri 
defensive cu apa mării (Pl. III/b; VIII/a–b), prezentă aici în 
respectiva perioadă48; 

– identificarea zidului de incintă elenistic şi a modului 
în care el a fost suprapus de următoarele faze ale turnului 
(Pl. II/b–c; III; IV/c–d; V; VII; IX); 

– identificarea, în acest punct, a fazei A a incintei 
romane post-gotice (Pl. IV); 

– înregistrarea structurilor constructive din interiorul 
Turnului I (Pl. VI); 

– observarea modului de suprapunere a elementelor 
menţionate de fazele B şi C ale incintei (Pl. II/b–c; VII). 
Aceste observaţii au fost confirmate de rezultatele 
înregistrate ulterior în  S. 35 şi S. 36,  care au fost deschise 
la est de curtina i, în interiorul cetăţii. 

 
Principalul beneficiu al aplicării procesului de 

scanare 3D a constat în înregistrarea cu maximă precizie a 
tuturor acestor structuri constructive şi a modului lor de 
dispunere, atât în plan, cât şi pe verticală, ceea ce va 
permite cercetătorilor, care se vor apleca în viitor asupra 
problematicii incintelor histriene, să dispună de o bază 
documentară de cea mai înaltă precizie, capabilă să ofere 
o imagine extrem de exactă a acestor vestigii, care poate 
fi folosită atât pentru cercetarea, cât şi pentru 
valorificarea lor muzeală. 
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Planşa I. Histria. a. Planul general; b. Incinta romană târzie. Turnul I / Histria. a. General plan; b. Late Roman fortification. Tower I. 
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Planşa II. a. Scanare laser 3D – secțiunea S. 34; b. Traseul incintei elenistice sub incinta romană târzie; c. Radierul format din plăcile de calcar – fundația 
incintei elenistice / a. 3D Laser scan – section S. 34; b. The direction of the Hellenistic city wall under the Late Roman fortification; c. Limestone slabs 
of the Hellenistic fortification. 
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Planşa III. a. Scanare laser 3D – secțiunea S. 34; b. Suprapunerea incintei elenistice de către Turnul I; c. Fundația Turnului I, peste incinta elenistică / 
a. 3D Laser scan – section S. 34; b. Late Roman Tower I overlapping the Hellenistic fortified wall; c. The foundation of the Tower I, over the Hellenistic 
fortification. 
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Planşa IV. a. Scanare laser 3D – exteriorul Turnului I; b. Traseul incintei elenistice – vedere de pe Turnul I; c. Paramentul exterior al incintei elenistice suprapus 
de Turnul I; d. Plan al exteriorului laturii de sud a Turnului I / a. 3D Laser scan – the exterior of Tower I; b. The line of the Hellenistic fortification – as seen from 
the top of Tower I; c. Tower I overlaying the exterior parament of the Hellenistic fortification; d. The plan of the exterior of the southern side of Tower I. 
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Planşa V. a. Scanare laser 3D – latura de sud a Turnului I peste incinta elenistică; b. Latura de sud a Turnului I peste paramentul exterior al incintei 
elenistice; c. Suprapunerea blocurilor paramentului exterior al incintei elenistice de către blocurile fundației laturii de sud a Tunului I / a. 3D Laser scan 
– the southern side of Tower I; b. The southern side of Tower I covering the exterior parament of the Hellenistic fortification; c. Blocks of the exterior 
parament of the Hellenistic fortification overlapped by the blocks of the foundation of the southern side of Tower I. 
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Planşa VI. a. Scanare 3D – interiorul Turnului I; b. Colțul de sud-est al interiorului Turnului I; c. Interiorul Turnului I cu traseul fundației fazei A a Turnului I 
/ a. 3D Laser scan – the interior of the Tower I; b. The south-east corner of the interior of Tower I; c. The interior of Tower I with the foundation dated 
during the phase A. 
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Planşa VII. a. Scanare laser 3D – exteriorul Turnului I; b. Fundația paramentului interior al incintei elenistice; c. Blocuri din paramentul exterior al 
incintei elenistice, blocuri din faza A și faza B ale laturii de sud a Turnului I / a. 3D Laser scan – the exterior of Tower I; b. The foundation of the interior 
parament of the Hellenistic fortification; c. Limestone blocks used during the phase A and phase B of the southern side of Tower I. 
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Planşa VIII. a–b. Blocuri de calcar din paramentul exterior al incintei elenistice, rulate de contactul îndelungat cu apa mării; c–e. Plăci de calcar din 
radierul fundației incintei elenistice cu urme de crampoane metalice / a–b. Limestone blocks from the exterior parament of the Hellenistic fortification 
with rounded appearance due to the long contact with the sea water; c–e. Limestone slabs from the sand adapted foundation of the Hellenistic 
fortification, with traces of different shapes metal fittings. 
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Planşa IX. a. Soclul din placi de calcar și fragmente de elevație ale incintei elenistice; b. Fundația incintei elenistice acoperită de apa freatică; c. Primele 
trei asize ale incintei elenistice; d. Irina Sodoleanu și Laurențiu Cliante în timpul scanării 3D / a. Limestone slabs from the foundation and blocks from 
the elevation of the Hellenistic fortification; b. The foundation of the Hellenistic wall covered by the underground water; c. The first three rows of blocks 
of the Hellenistic fortification; d. Irina Sodoleanu and Laurențiu Cliante operating the 3D laser scan equipment. 
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Planşa X. a. Planul general al structurilor constructive din secțiunea S. 34; b. Planul structurilor constructive elenistice din secțiunea S. 34; c. Planul 
structurilor constructive din secțiunea S. 34 (faza A și B) / a. General plan of the constructions discovered in section S. 34; b. Plan of the Hellenistic 
constructions discovered in section S. 34; c. Plan of the Late Roman constructions discovered in section S. 34 (phase A and B). 
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ArhMold – Arheologia Moldovei, Iaşi 
BA – Biblioteca de Arheologie, Bucureşti 
BAI – Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iași 
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford 
Be-JA – Bulgarian e-Journal of Archaeology 
BHAUT – Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, Timișoara 
BiblEphemNap – Bibliotheca Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca 
BiblMemAnt – Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ 
BiblMusAp – Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia 
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti 
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria 
BSNR - Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti 
București.MIM – Materiale de Istorie şi Muzeografie, Bucureşti 
CAB – Cercetări arheologice în București 
CAJ – Cambridge Archaeological Journal 
Carpica – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău 
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti 
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi 
CMNH-SA – Catalogi Musei Nationalis Hungarici, Series Archaeologica, Budapest 
CN – Cercetări numismatice, București 
CsSzMÉ – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Miercurea Ciuc 



262 Abrevieri / Abréviations / Abbreviations 

 

Dacia – Dacia (Nouvelle Série). Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Académie Roumaine. Institut d’archéologie 
« V. Pârvan », Bucarest 

DolgCluj – Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvar 
EJA – European Journal of Archaeology 
EphemNap – Ephemeris Napocensis. Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca 
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège 
EurAnt – Eurasia Antiqua. Deutsche Archäologisches Institut, Berlin 
FolArch – Folia Archaeologica, Budapest 
IJO –  International Journal of Osteoarchaeology  
Janat – Journal of Anatomy 
JAS – Journal of Archaeological Science 
JDAI. AA – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Archäologischer Anzeiger, Berlin 
JFS – Journal of Forensic Sciences  
JHE – Journal of Human Evolution 
JMC – Journal of Material Culture, University College London 
KVHAA Konferenser – Kungl. Vitterbets Historie och Antikvitets Akademien Konferenser, Stockholm 
LJPS – Leiden Journal of Pottery Studies, Leiden University 
Lucr.Inst.Speol./ Trav.Inst.Spéol. – Lucrările Institutului "Emil Racoviță", București / Travaux de l’Institut de Spéologie 

« Emile Racovita », Bucarest 
MAA – Monumenta Avarorum Archaeologica 
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie. Târgu Mureş 
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti 
MEFR – Mélanges de l’Ecole française de Rome 
MEFRM – Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge 
MFMÉ-StudArch – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged 
MIA – Materialy i issledovanija po arheologii SSSR, Moscova-Leningrad (St. Petersburg) 
Mousaios – Mousaios. Buletinul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău 
MuzNaţ – Muzeul Naţional, Bucureşti 
Oltenia – Oltenia. Studii și Comunicări, Craiova 
PA – Patrimonium Apulense, Alba Iulia 
PBF – Prähistorische Bronzefunde, Stuttgart 
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea 
PhTRS – Philosophical Transactions of the Royal Society   
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 
Probleme Küstenforsch. süd. Nordseegebiet – Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Oldenburg 
Quartär – International Yearbook for Ice Age and Stone Age Research 
Quaternaire – Quaternaire. Revue de l’Association Française pour l’Étude du Quaternaire, Paris 
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research 
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge 
RAN – Revue archéologique de Narbonnaise, Montpellier 
REL – Revue des Études Latines, Paris 
RevMuz – Revista Muzeelor, Bucureşti 
RMM.MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti 
RossArh – Rossijskaya Arheologiya. Institut arheologii Rossijskoj akademii nauk, Moskva 
Sargetia – Sargetia, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva 
SCA – Studii și Cercetări de Antropologie, București 
SCIA – Studii și Cercetări de Istoria Artei 
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti 
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti 
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti 
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra 
SovArch – Sovetskaja Arheologija, Moscova 
StCl – Studii Clasice, București 
SympThrac – Symposia Thracologica 
Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, Anuarul Muzeului Municipal „Ioan Raica”, Sebeş 
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica, Arad 
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Köln 


