Situația monumentelor romane
din vestul comunei Măldăeni
Alcătuiesc acest material la solicitarea INP1, în vederea realizării unui nou PUG pentru comuna Măldăeni
(jud. Teleorman). Vor fi prezentate aici cele mai recente concluzii ale proiectului de cercetare Limes
Transalutanus2.
Vechea graniță romană – cunoscută îndeobște drept un limes – a fost marcată, cândva la sfârșitul
secolului al II‐lea sau începutul secolului al III‐lea, de un val (vallum) continuu, de la Dunăre3 și până la
râul Vedea, în dreptul satului Gresia. Caracterul continuu al valului este asigurat atât de descrieri de la
finalul veacului al XIX‐lea4, cât și de materiale cartografice5. Starea de conservare a valului este inegală,
dar nu atât din cauza regimului de exploatare, relativ uniform, cât mai ales datorită modului în care a
fost construit; zonele în care pentru construcție s‐a folosit multă argilă arsă (confundată aproape
sistematic de arheologi drept „urme de incendiu”) s‐au păstrat mai bine, datorită durității sporite a
materialului de bază; zonele în care, din contră, materialul ars este mai degrabă sporadic, s‐au conservat
mult mai slab, fiind actualmente greu (dar nu imposibil!) de identificat6. Din zona ilustrată la Figura 1
singurul tronson bine conservat este cel de la nord de Valea Mocanului, aproximativ până la jumătatea
distanței spre Valea Bratcov.
Secțiunile de drumuri prezentate aici sunt – atenție! – primele cunoscute de‐a lungul Limes Alutanus,
motiv pentru care importanța lor poate fi considerată, fără exagerare, drept excepțională. Intersecția de
la nord de Valea Mocanului a fost observată întâmplător în aprilie 2013, în timpul executării unor teste
geofizice (care aveau ca obiectiv valul), problema fiind însă intens studiată în toamna lui 2014,
beneficiind – în sfârșit – de finanțare în acest scop.
Nu doar singularitatea lor în Muntenia face din aceste drumuri romane un obiectiv științific și
documentar deosebit, ci și maniera lor de construcție, care este complet diferită de așteptările unui
amator (instruit) de istorie. Măreția civilizației romane nu a constat în rețete inginerești infailibile, ci în o
extraordinară capacitate de adaptare a rețetelor existente la condițiile locale, fapt ușor de probat
oriunde pe teritoriul Imperiului, în Insulele britanice sau în Siria. Întâmplarea face ca în întinsa Câmpie a

1

Mai exact a colegei Daniela Mihai, căreia îi mulțumesc pentru inițiativa de a‐mi solicita datele, desigur, în
speranța că măcar unele obiective ale fostei frontiere romane vor putea fi protejate de distrugerea completă.
2
Proiect finanțat de UEFISCDI (nr. 317/ 2014), programat să se desfășoare între iulie 2014 și iunie 2016.
3
Dintr‐o poziție aflată la est de actualul sat Poiana (fost Flămânda), dar pe teritoriul administrativ al comunei
Traian!
4
Este vorba despre notele lui Pamfil Polonic (topograful lui Grigore Tocilescu), publicate în E.S. Teodor – Uriașul
invizibil..., Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2013 (Anexa 1).
5
Cele mai vechi hărți (Harta Specht, din 1791, Harta Szathmári, din 1864), îl reprezintă astfel, continuu (chiar dacă
cu erori, mai ales la Specht), numindu‐l Drumul lui Traian. Degradarea progresivă a valului, datorită arăturilor, este
reflectată de hărțile de la finalul epocii moderne, care încep să‐l reprezinte parțial; astfel, A treia ridicare
topografică austriacă (publicată pentru Regatul Român la 1910, dar conținând date cu câteva decenii mai vechi)
reprezintă drumul (sub forma unui rambleu) numai până la Putinei, adică doar treimea sudică. Planurile Director
de Tragere (perioada interbelică, majoritatea), deși la o scară mult mai avantajoasă, reprezintă și ele doar
fragmente ale valului, dar inclusiv în preajma orașului Roșiori (plan post‐belic!), și încă într‐o zonă care vizează
direct acest material.
6
Vezi raportul de activitate al Etapei întâi (http://www.limes‐transalutanus.ro/rapoarte/raport_etapa1.html), în
special secțiunea 8 (sondaje geologice), dar numeroase considerații asupra aspectului aparent al valului se găsesc
de‐a lungul secțiunii a doua (periegheze).

Figura 1: Situația monumentelo
m
or romane în
n zona de vesst a comuneii Măldăeni.
Legenda:
•
•

linie roșiee – valuri de demarcație
d
a tteritoriului imperiului roma
an (prima jumăătate a sec. al III‐lea);
linie și do
ouă puncte (allbastru deschiis) – drumuri vechi (romane
e);
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•
•
•
•
•

linie verd
de continuă – șosele; disconntinuă – nemo
odernizate;
linie puncctată groasă, neagră: limitee administrativve;
hașură veerde diagonală – localități ((limitele apare
ente ale intravvilanului);
hașură cu
u dublă diagon
nală – zone prropuse pentru
u de protecție
e;
cifre – ob
biective istoricce:
1. valul
v
roman pe
p teritoriul addministrativ al orașului Roșiorii de Vede;;
2. valul
v
roman pe
p teritoriul addministrativ al comunei Mă
ăldăeni;
3. fortul
f
roman de la Roșiori ((amplasare ipotetică);
4. drumul roman pe teritoriull administrativv al orașului Roșiori;
R
p teritoriul ad
dministrativ a l comunei Mă
ăldăeni;
5. drumul roman (numit „Mă ldăeni‐est”) pe
urn de supravveghere (rectaangul de distriibuție a rămășșițelor);
6. poziția unui tu
mit, pentru distincție, „a Văăii Mocanului””, pe
7. drum vechi (foarte probabiil roman), num
t
teritoriul
adm
ministrativ al oorașului Roșiorri;
8. „drumul
„
Văii Mocanului” ppe teritoriul ad
dmnistrativ al comunei Mălldăeni.

Burnasului – dar și laa nord, până
ă la Argeș – ssă lipsească piatra din su
ubstratul geoologic7, așa încât
î
drumull
este reaalizat după rețeta
r
obișn
nuită (altern area de straaturi de ma
ateriale cu pproprietăți diferite),
d
darr
folosind exclusiv arggile diferite, eventual
e
ușoor arse. Adân
ncimea la care a fost reaalizată fundația drumuluii
este ceaa obișnuită (cca. 1 m), lățimea proobabilă fiind cea minimă
ă (8 picioaree romane, sau
s 2,4 m)8,
straturilee fiind extreem de puternic compacttate, realizân
nd un rambleu care și aastăzi are ap
proximativ o
jumătatee de metru deasupra
d
terenului din juur (din păcate
e nu peste to
ot; vezi însă FFigura 2).
Acest material se vaa referi în mod special laa obiectivele
e aflate pe te
eritoriul com
munei Măldă
ăeni, însă nu
u
putem să nu aducem
m în atenția INP valoareaa excepțională a ansambllului de obieective aflate de
d o parte șii
de alta a drumului ju
udețean 612A
A, chiar dacăă o parte a acestor mărtu
urii se află pee teritoriul administrativ
a
v
al orașu
ului Roșiori. Relativul paralelism
p
ddintre obiecttivele antice
e și șoseauaa actuală (d
doar parțiall
moderniizată), distan
nța mică dinttre obiectivee și drumul actual
a
(maxim
mum 200 m ), cât și apro
opierea de o
șosea in
nternaționalăă (2 km), facc din acest complex de
e obiective unul
u
care see pretează la
a exploataree
turistică. De aici și attenția de carre ar trebui s ă se bucure, cât și un minim nivel dee protecție.
Înainte d
de a trece laa prezentarea obiectiveloor de pe teritoriul comunei Măldăenni, voi prezenta pe scurtt
situația din zona graaniței dintre
e zonele adm
ministrate de
e primăria Roșiori
R
și ceaa de la Măld
dăeni. Fortull
nr. 3 în Fig. 1) este pozițționat ipotettic, comparând schița de
e plan rămassă de la Polonic (singurull
roman (n
arheologg român carre pare să‐l fi văzut) cuu harta militară a anilor 1980, care prezintă Strada Oltuluii
(ieșirea d
din Roșiori pe
p direcția Crraiova) în ram
mbleu. Ținân
nd cont de fa
aptul că stradda respectivă
ă, chiar dacăă
reprezintă racordul la o șosea națională (aazi internațio
onală), nu fa
ace parte diin rețeaua națională
n
dee
drumuri,, ci din rețeeaua orășene
ească (cu unn nivel de urbanism
u
scă
ăzut), prezennța unui ram
mbleu, pe o
lungime de aproape un km, într‐‐o zonă oricuum înaltă (caare deci în principiu
p
nu bbăltește9), re
eprezintă un
n
fapt curios. Alinierea unghiulară
ă dintre aceeastă stradă și schița luii Polonic a ccondus, mai departe, laa
formularrea ipotezei că Strada Oltului, la vvest de Alee
ea Parc, este un fost ddrum roman, localizareaa

7

Raportu
ul menționat mai sus vorrbește despree foarte posib
bila existență
ă a calcaruluii, format în straturile
s
maii
profundee ale argilei, în
nsă utilizarea lui pentru druumuri pare săă fi fost împied
decată de douuă elemente: era pra puțin
n
(și greu d
de exploatat) față
f
de cantită
ățile necesaree; calcarul este
e vulnerabil la
a exces de apăă, deci ar fost contraindicatt
în infrastructura drum
mului. Dincolo de această obbservaţie gen
nerală, există un gros – şi înncă ne‐elucida
at – „dosar all
s
nu ddoar de toponimie, dar şi de unele reaalităţi arheolo
ogice, precum
m
pietrelor şi pietrişului””, elemente sugerate
4 fig. 31, cu referire exactt la vatra unuii
vatra cu aamprente de prundiş de la Dulceanca (SS. Dolinescu‐Ferche 1974, 48,
bordei dee sec. III).
8
Avem laa acest moment doar un sondaj geologic,, nu o săpăturră lămuritoare
e, care să furnnizeze dimenssiuni exacte.
9
Doar în principiu, fiindcă toată câm
mpia în cauză este plină de „găvane”, resspectiv recepttacule puţin ad
dânci ale apeii
d
unei
u „bălţi”, cci a unui lac. Chestiunea
C
un
nghiurilor de sscurgere a ape
elor în zonelee
de ploaiee, însă nu de dimensiunea
practic pllane solicită studii
s
topografice de detali u. Observaţiaa de bază rămâne aceea că drumurile „n
normale” (sau
u
„naturalee”, practicate de localnici) nu
n au rambleuu, chiar dacă ar
a fi fost util.

3

a cea mai înaaltă de pe platou
p
(opțiune naturală pentru milittarii romani,,
propusă pentru fort fiind poziția
din motiive de vizibiliitate).10
Fig
igura 2. Drum
mul roman
im
mediat la sud
d de Pârâul
Brratcov.

Deși nu am marcat special
s
la Fig. 1 Strada O ltului (aflată parțial în zo
ona administtrativă a orașului, parțiall
în Măldăăeni!)11, dacăă INP va con
nsidera util vva trece straada respectivvă, între Ale ea Parc și in
ntersecția cu
u
E70, înttre zonele pentru
p
care va fi neceesară supravveghere arh
heologică, ppentru orice lucrare dee
subtraveersare a caro
osabilului (ca
abluri, conduucte, scurgeri, etc.), în speranța că iipoteza drum
mului roman
n
va puteaa fi confirmattă cu ocazia acelor lucrărri de suprave
eghere.

10

Detalii despre aceasttă ipoteză în Teodor,
T
Uriaș ul invizibil, p. 34‐36.
Așa figgurează pe Open Street Maps,
M
dar pe B
Bing sunt pre
ezentate două
ă segmente ddistincte: cel de
d est, de pee
teritoriul orașului, cu numele Str. Oltului, și seggmentul de vest,
v
de pe te
eritoriul comuunei, care se numește Str..
măriile respecctive dând dessigur nume diferite, măcarr
Uzinei Eleectrice. Aceasstă situație este mult mai pplauzibilă, prim
din orgoliu, dacă nu și din considere
ente practice ((evitarea conffuziilor).
11
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Obiectivve pe teritoriiul comunei Măldăeni
Valul afllat la vest de
e orașul Roșiiorii de Vedee, marcat la Fig.
F 1 cu nr. 2,
2 nu apare ppe nici una dintre
d
hărțilee
vechi, niici nu este amintită de Polonic.
P
Segm
mentul de vaal este însă vizibil
v
pe oriccare dintre ortofografiile
o
e
accesibille astăzi (orttofotografii românești
r
saau Google Eaarth). Urma vizibilă pe cââmp, pe une
ele seturi dee
ortofoto
ografii, poatee oferi iluzia unui șanț îîntre două valuri,
v
dar vizita pe terenn, în octombrie 2014, a
clarificatt faptul că esste vorba despre un val ssimplu (fără șanțuri vizib
bile), relativ sslab conservat, cu foartee
puține m
materiale arse în compoziție.
Coordon
natele segmeentului marcat nr. 2 la Figg. 1 sunt urm
mătoarele (Sttereo 70, de la sud la norrd):
Idxx

X

Y

Length

Total Leength

Heading

1

497903.045

290669.9913

43..741 m

‐‐‐

325
5.2°

2

497878.101

290705.8845

935
5.42 m

43.741 m

327
7.2°

3

497371.123

291491.9990

71..596 m

979.17 m

317
7.5°

4

497322.745

291544.7770

58..703 m

1.051 km
m

311
1.6°

5

497278.869

291583.7771

53..168 m

1.109 km
m

308
8.8°

6

497237.430

291617.0084

84..07 m

1.163 km
m

304
4.7°

7

497168.366

291665.0023

99..231 m

1.247 km
m

316
6.5°

8

497100.119

291737.0061

‐‐‐

1.346 km
m

‐‐‐

Aria de protecție prropusă este un „buffer” de 20 de m de o parte și de alta a axului, limită care va fii
folosită șși mai departe, pentru to
oate obiectivvele care au coordonate
c
foarte
f
clar cuunoscute.
Protecțiaa propusă este
e
minimală, respectivv servitutea supraveghe
erii arheologgice pentru lucrările dee
investițiii; cu toate acestea,
a
având în vederre valoarea documentarră a monum
mentului (gra
aniță fizică a
lumii rom
mane), orice ridicare a grradului de prrotecție va fi binevenită (de pildă intterdicția edifficării, măcarr
pentru făășia lată de 40
4 de m, de o parte şi dee alta a axulu
ui construcţie
ei).

Drumul roman „Mălldăeni‐Bratcov” (nr. 5 la Fig. 1)
Despre aacest drum nu s‐a știut nimic sigur până în toamna anului 201412. A exxistat o ipote
eză de lucru
u
13
inițială, consolidată de un elem
ment prezentt pe Harta Szathmári
S
, urmărită ac um pe teren
n cu succes..
Figura 1 prezintă aceest drum din cinci segmeente, pentru bunul motiv că documenntarea lor este de naturăă
și calitate diferită. Vaa fi prezentată pe scurt ssituația din fiiecare segme
ent.
Segmenttul 5a nu a putut fi stu
udiat nemijloocit pe teren, fiindcă la momentul tentativei (7
7 noiembriee
2014) teerenul era fo
oarte moale și era impossibil de intrat pe câmp, indiferent cuu ce echipam
ment. Nivelull
de vegeetație incipieent (o cultură de toam
mnă) a perm
mis însă obse
ervarea ram
mbleului drumului de laa
distanță,, respectiv din
d șosea. Am
m avut însă la dispoziție o dronă, ca
are ne‐a furnnizat o ortofotografie dee
mare rezzoluție (sub 10 cm, față de
d cele accessibile, la 50 cm).
c
Nu ortofotografia a fost însă de mare ajutorr
12

Teodorr, Uriașul invizzibil, p. 158‐16
60. Unele elem
mente din Figg. 1 a acestui material
m
pot ffi regăsite la fiig. 63 (p. 159))
a cărții cittate.
13
Comeentarii la Raportul etape
ei 1 (http:///www.limes‐trransalutanus.ro/rapoarte/rraport_etapa1
1.html), sub‐‐
secțiuneaa 2.3.3)
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(lumina era precară), ci un sub‐‐produs al prrocesului, caare este reprezentarea ttopografică a norului dee
t
în zona proximăă șoselei jude
ețene.
puncte (Figura 3), care a permis cartografiereea exactă a traseului
opusă este de
d numai 20 de m lățime
e (de o partee
Datorită preciziei dee reprezentarre, zona de pprotecție pro
ogice.
și de altaa), respectiv obligativitattea supraveggherii arheolo
Coordon
natele segmeentului 5a sunt următoarrele:
Idxx

X

Length

Y

Total Leength

Heading

1

496856.399

288195.4416

288
8.6 m

‐‐‐

10.9°

2

496911.346

288478.7749

164
4.86 m

288.6 m

15.1°

3

496954.360

288637.9900

248
8.85 m

453.46 m

25.2°

4

497060.460

288863.0005

115
5.27 m

702.31 m

28.5°

5

497115.422

288964.3326

59..845 m

817.58 m

26.5°

6

497142.186

289017.8854

159
9.47 m

877.42 m

25.8°

7

497211.637

289161.4411

124
4.3 m

1.037 km
m

22.4°

8

497258.967

289276.3355

35..083 m

1.161 km
m

7.7°

9

497263.671

289311.1122

96..223 m

1.196 km
m

356
6.3°

10

497257.548

289407.1152

‐‐‐

1.293 km
m

‐‐‐

pitalul de Pnneumo‐ftiziologie și cursu
ul pârâului BBratcov, a pu
utut fi văzut,,
Segmenttul 5b, respeectiv între Sp
cu ochiu
ul liber, într‐o
o acțiune de teren de la m
mijlocul lui octombrie
o
(Figura 4), la s ud de cătunul Măldăeni,,
asigurân
ndu‐ne astfel că ipoteza noastră estte corectă (a
( fost prima
a probă conncretă obținută în acestt
sens). Nu s‐a făcut cercetare
c
din
ncolo de râuu, traseul concret (și dettaliat) urmânnd a fi clarifiicat ulterior..
s
reprezinntă o idee destul
d
de bună asupra trraseului concret, dar nu
u
Desigur, această fottografie, în sine,
permite și recoltareaa coordonattelor. Din pă cate, nici un
na dintre numeroasele oortofotografii disponibilee
(cel puțin 4 seturi) nu permite prrecizarea – ddincolo de orice dubiu – a coordonateelor traseulu
ui.
Din acesst motiv, liniaa prezentată la Fig. 1 penntru segmen
ntul 5b este aproximativă
a
ă. Coordonattele propusee
sunt urm
mătoarele:
Idxx

X

Y

Length

Total Leength

Heading

1

497
7258.221

289421..319

86..057 m

‐‐‐

357
7.2°

2

497
7254.127

289507..280

141.14 m

86.057 m

352
2.3°

3

497
7235.367

289647..167

86..248 m

227.2 m

346
6.6°

4

497
7215.447

289731..084

86..364 m

313.44 m

358
8.3°

5

497
7212.967

289817..414

60..72 m

399.81 m

5.1°°

6

497
7218.389

289877..892

49..493 m

460.53 m

18.3
3°

7

497
7233.958

289924..874

‐‐‐

510.02 m

‐‐‐

6

Fig
gura 3. Repre
ezentare topoografică a
orttofotografiei realizate la vest de DJ 61
12A, cu
eviidențierea drrumului romaan.

Datorită relativei im
mprecizii (mai exact, o oarecare in
ncertitudine)) de traiectoorie, zona de
d protecțiee
propusă este mai larrgă, respectivv de 40 de m de o parte şi de alta. De
esigur, la moomentul când
d chestiuneaa
va puteaa fi rezolvatăă (dar nu mai devreme dee aprilie), no
oile date vor fi comunicaate, iar zona de protecțiee
va puteaa fi restrânsăă la 20 m.
Segmenttul 5c
Este un segment dee drum roma
an de aproappe 400 de m,
m imediat la
a nord de Vaalea Bratcov, până la un
n
drum dee pământ acttual, care merge paralel cu valea, la SE de cătun
n. Pe prima ssută de metrri la nord dee
pârâu drrumul roman
n se profilează în arăturăă, fiind relatiiv ușor de urrmărit; mai sspre nord înssă profilareaa
dispare, el putând fii urmărit numai după m aterialele sp
pecifice, preccum urme dee argile arse
e14, ceramicăă
14

Literatura arheologiică abuzează de „chirpic aars”. Chirpicul este un matterial de consstrucții în care
e, în afară dee
onține și mateeriale organice
e, precum băl egar sau vege
etale (ambele
e cu rost de liaant). Argila de
e care vorbim
m
argilă, co
nu are urrme de amesttec vegetal, fa
apt care însă ppoate fi obserrvat pe fragme
ente mai marri decât cele găsite
g
în Valeaa

7

e (mărunte, dar în prin
ncipiu roman
ne), restul ccâmpului fiind lipsit dee
romană sau materiale tegulare
materiale de interes arheologic.

Figura 44. Drumul ro
oman între Măldăeni (ccătunul), la sud
s de Pârâ
âul Bratcov, și Spitalul de
d Pneumo‐‐
ftiziologiie (fundal). Vedere
V
către sud.

ment am găs it o grupare mult mai co
onsistentă dee materiale, descrisă maii
La capăttul nordic al acestui segm
jos (obieectivul 6).
Coordon
natele segmeentului 5c sunt următoarrele:
Idx

X

Y

Length

Total Lengthh

Heading

1

497229.665

2899996.349

63..815 m

‐‐‐

354.7°

2

497223.835

2900559.898

79..103 m

63.815 m

351.6°

3

497212.356

2901338.166

136
6.99 m

142.92 m

346.3°

4

497180.041

2902771.291

117
7.34 m

279.91 m

341.7°

5

497143.178

2903882.689

0m

397.24 m

0.0°

Segmenttul 5d
Urmele m
a nord de druumul de care
e de la SE dee
materiale alee drumului roman nu au mai putut fii surprinse la
cătun, decât câteva zeci
z de metrri. Privind înssă relația dintre locul und
de urma a foost pierdută și
ș segmentull
m o continuittate de traiecctorie aproape perfectă..
următorr, 5e, care este cunoscut ferm, observvăm că avem
Având în
n vedere locaalizarea și diirecția segm entului 5e, este
e puțin prrobabil ca seegmentul 5d să continuee
spre norrd, fiind multt mai probab
bil să vireze sspre aliniam
mentul următor. La Fig. 1 avem deci reprezentată
r
ă

Bratcov. Aspectul matterialului este însă inconfunndabil, ardere
ea fiind mult mai egală de cât în cazurile
e unui chirpicc
ars.

8

c
în
ntre segmenntele cunoscute (5c și 5e
e), ca o liniee dreaptă de
e 789 m, din
n
această ipoteză de conexiune
mii 339 m se află la SE de
e cătun, restuul în intravilaanul (aparent) al localitățții.
care prim
X

Y

Len
ngth

1

497143.177
7

290382..689

788.7
71 m

‐‐‐

326.5°

2

496708.102
2

291040..551

0m

788.7
71 m

‐‐‐

Idx

Tota
al Length

Heading

Ca și în ccelelalte cazzuri în care traseul propuus conține in
ncertitudini, limita de prootecție este de 40 de m
de o parrte și de ceaalaltă a linieii. Nivelul de protecție propus este servitutea
s
suupravegherii arheologicee
(zonă cu
u potențial arheologic), in
nclusiv în goospodăriile ce
etățenilor. Scopul este dde a folosi op
portunitateaa
unor invvestiții imobiliare sau amenajări gosppodărești pen
ntru a putea documenta traseul drum
mului roman
n
și caracteristicile salee.

Segmenttul 5e
Până reccent, acest segment era sugerat n umai de Plaanul Director de Trageree15, care reprezenta un
n
ile mai vech
rambleu
u în plin câm
mp (deci nu un drum, cci doar un rambleu). Ortofotografii
O
hi (atât celee
româneșști, cât și Go
oogle Earth) puteau eveentual sugerra ceva, dar nu suficientt de exact16. Între timp,,
imagineaa Google Eaarth17 s‐a îmbunătățit coonsiderabil. Într‐o
Î
misiune de la jum
mătatea lunii octombriee
2014 au
u fost contro
olați primii 200
2 de m dee lângă interrsecția șosellelor, respecctiv tronsonu
ul mai puțin
n
vizibil pee ortofotograafii. Datorită
ă arăturilor reecente, fin mărunțite,
m
profilul drumuului – deși fo
oarte discrett
– a putu
ut fi observatt, însoțit de obișnuitele
o
m
materiale aso
ociate (fragm
mente mici dde argilă arsă
ă, ceramică),,
18
8
chiar daccă în cantitățți modeste .
Acest seegment, lungg de aproape
e 700 m, se ssfârșește la calea ferată (Roșiori‐Craaiova), care este
e și limitaa
administtrativă a com
munei Măldăeni. De aici, valul urcă lent pe „Dealu
ul” Scrioașteaa.
Idxx

X

Y

Length

Total Leength

Heading

1

496706.546

291050.5566

456
6.26 m

‐‐‐

335
5.6°

2

496518.443

291466.2253

238
8.48 m

456.26 m

341
1.2°

3

496441.686

291692.0052

3.5
555 m

694.74 m

342
2.3°

4

496440.605

291695.4439

‐‐‐

698.3 m

‐‐‐

Limita d
de protecție propusă aicci (cu simplaa servitute a supravegherii arheoloogice) este de
d 20 de m,,
simetric de ambele părți
p
ale linie
ei (v. Fig. 1).

15

Planșa 3640 (Roșiorri) din 1955, moment la caare nu exista nici cătunul Măldăeni, nicci șoseaua sp
pre Scrioașteaa
s se făcea prin luncă, maii la nord).
(legătura între oraș și sat
16
Dovadaa acestei imprrecizii se găsește în cartea ddeja menționată de câteva ori, p. 36, figg. 10, în care acest
a
segmentt
de drum era sugerat cu
c linie întreru
uptă, dar capăătul său sudic era reprezentat ca fiind laa vest de interrsecția E70 cu
u
șoseaua sspre Scrioașteea (spre Pitești), în timp cee, în realitate,, el se află la nord de acea intersecție (rrevezi Fig. 1 a
prezentului material).
17
Datată 8 martie 201
13. Partea sudică a tronsoonului încă se vede destul de aproximattiv, dar traiectoria poate fii
intuită.
18
Fac meențiunea că erra un câmp curat, care nu c onținea resturi ale altor ep
poci istorice, innclusiv recentte.

9

ouă mențiun
ni. Prima estte că poziționarea acestu
ui drum rom
man, lângă o răscruce dee
Ar fi de făcut aici do
menajările dee
drumuri actuale (de bună calitate), ar favorizza teoretic amplasarea unui punct tuuristic (cu am
rigoare).. Aceasta estte însă deciziia pe care dooar autoritățile îndrituite legal o pot llua.
A doua mențiune se
s leagă de
e „permisivittatea” propunerilor me
ele cât și dee eventuala
a temere căă
monumeentul ar puteea fi comple
et distrus de lucrările agricole. Trebu
uie spus că, prin prisma rezultatelorr
sondajellor geologicee (și sedimen
ntologice, deesigur)19, riscul unei disttrugeri totalee este mai mare
m
pentru
u
valuri caare, deși maii masive, au o substruct ură superficcială; drumurrile, din conttră, au o fun
ndație de un
n
metru! Desigur, arăăturile vor continua săă deranjeze straturile superioare
s
aale drumulu
ui, însă celee
inferioarre par la ad
dăpost. Strucctura acestoor drumuri va
v putea fi analizată în detaliu pe unul dintree
(puținelee, în fapt) seegmentele mai
m puțin de ranjate de agricultură,
a
cum
c
este cell aflat imediat la sud dee
Valea Brratcov (revezzi Fig. 2).

eghere de la Cătunul Măldăeni
Obiectivvul 6 – turnul de suprave
La capăttul nordic al segmentului de drum rooman notat 5c, în șleaurile adânci alle unui drum
m de țară, au
u
fost observate mateeriale de epo
ocă romană de o densitaate neobișnu
uită pentru cceea ce arată, de obicei,,
proximittatea unui drum roman. Distribuția acestor urm
me, de aseme
enea, este n eobișnuită, respectiv 78
8
de m în direcția perpendiculară
ă pe drum, rrespectiv spre vest. Împ
prăștierea urrmelor arheologice spree
nord, deeși cu o denssitate mică la
a mai mult dde 20 de m de drumul de
d țară, au o extensiune de 38 de m
(deși pee un teren în
î pantă cre
escătoare). SSpre sud de drumul acttual stadiul de cultură (respectiv o
pârloagăă) nu a permis observații utile.
Distrubu
uția resturilor materiale în
î cultura aggricolă sugerează un obie
ectiv de micii dimensiuni,, de pildă un
n
turn de supravegherre. Un astfell de obiectivv ar avea un diametru de
e aproximat iv 20 m (cu șanțurile dee
apărare cu tot), însă urmele sale împrăștiatee de lucrările agricole ar putea
p
avea ddimensiunile sugerate dee
rectangu
ulul regulat desenat
d
la Figg. 1, respect iv 84 x 63 m,, având urmă
ătoarele cooordonate:
Idxx

X

Y

Length

Total Leength

Heading

1

497061.668

290405.6609

83..934 m

‐‐‐

90.0°

2

497145.603

290405.6609

62..846 m

83.934 m

180
0.0°

3

497145.603

290342.7762

83..934 m

146.78 m

270
0.0°

4

497061.668

290342.7762

62..846 m

230.71 m

360
0.0°

5

497061.668

290405.6609

0m

293.56 m

‐‐‐

p
are o dimensiunne de 20 de m de jur îm
mprejur. Niveelul de prote
ecție propuss
Zona de protecție propusă
20
(până la clarificarea situației)
s
este interdicț ia de edificare.

Drumul de la Valea Mocanului
M
Din motiive utilitare (separarea
(
arealelor de rresponsabilittate administrativă), acesst drum a fost marcat cu
u
două nu
umere distintte la Fig. 1: nr. 7 pentruu sectorul Ro
oșiori și nr. 8 pentru secctorul Măldă
ăeni. Pentru
u
zona de la est de șo
oseaua judea
ană, drumul se poate vedea (slab) și pe ortofotoografiile românești, și pee
f
însă surprins exceleent într‐o fottografie oblică luată din dronă, în august
a
2014,,
Google EEarth. El a fost
publicatăă recent în
n Antiquity Gallery Projject21. Drum
mul pune se
erioase probbleme de interpretare,,
19

Vezi Raaportul de activitate al Etap
pei 1 a proiecttului de cercettare, secțiunea 8.
Probab
bil prin expertiză geofizică, ceea
c
ce vom îîncerca în prim
măvara anului 2015.
21
Decem
mbrie 2014 (htttp://journal.antiquity.ac.ukk/projgall/teo
odor342, vezi fig.
f 4).
20
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ei, însă caracterul său rroman este,, cu destulăă
deoarece intersecteează valul de demarcaț ie a granițe
f legate de o altă etappă istorică, respectiv
r
dee
certitudiine, deasuprra îndoielii222. Explicațiilee ar putea fi
folosireaa zonei ca tranzit pentru
u accesul sprre Pasul Bran
n la începutu
ul veacului aal II‐lea, deci aproape un
n
secol maai devreme decât
d
amenajarea valuluii de graniță.
La nord‐vest de șo
oseaua județeană, drum
mul analizat trece pe teritoriul
t
addministrativ al comuneii
Măldăen
ni. El este înssă suprapus pe
p primii 3755 m de un drrum neamen
najat, apoi, ppe restul traie
ectoriei spree
nord, dee un canal pentru irigații. Evident, d acă ipoteza este corectă
ă, atunci cannalul de iriga
ații a distruss
complet obiectivul. Pentru oricce fel de evventualitate,, am propus și în acesst caz un pe
erimetru dee
protecțiee, cu lățimeaa (bilaterală)) de 40 de m
m, pentru a putea
p
beneficcia, în viitor, de eventuale observațiii
ale supraavegherii arh
heologice.
Coordon
natele acestu
ui presupus drum,
d
pe teriitoriul comunei Măldăen
ni, sunt urmăătoarele:
Total
T
Length
L

Heading

495987.628 2866600.559 2.059 km

‐‐‐

352.8°

495731.964 2886644.146 0 m

2.059
2
km

0.0°

Idx

X

1
2

Le
ength

Y

Eugen S.. Teodor
11 ianuaarie 2015

22

În prim
mul rând este absolut
a
drept (vezi fotograffia menționattă la nota ante
erioară), lucruu imposibil pentru un drum
m
de țară de epocă modernă. În al doilea rând, în aaprilie 2013, când am văzutt ambele drum
muri de la Valea Mocanuluii
p
cu valul și acesta – relativ paralel cu Valea Mocanului),
M
eele aveau ace
elași aspect șii
(respectivv cel relativ paralel
aceeași lăățime. Aspecttul distinct de
e restul câmpuului este rezu
ultatul unui mix de materiaale specific ro
omanilor, caree
au amena
ajat traseul, nu
n doar l‐au fo
olosit.
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