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Résumé: Ce qui met en évidence le caractère publique des édifices ci-dessus présentes ce sont les 
constructions réalisées entre le IIe et le IIIe siècles ap. J.-C. qui se sont maintenues tout au long du IVe 
siècle, même si elles ont souffert de modifications qui ont changé parfois leur fonctionnalité initiale. Deux 
sont les édifices publics avec un caractère religieux (la basilique chrétienne et le sanctuaire païen), les 
autres sont édifices publics civils (h o r r e u m  e t  a u d i t o r i u m ) et chacun à son tour exprime une 
conception architectonique originale. A la différence d’édifices publics, les habitations de l’époque 
romaine ancienne commencent à disparaître, au cours de IVe siècle celles-ci étant généralement bâti à la 
surface du sol. Dans la même période l’établissement d’Amza commence à ressembler à un village avec 
des habitations disperses sur une large surface de terrain. Conformément à la définition que V. Parvan 
l’a donnée à ce type d’établissement il s’agirait d’un dérivé du p a g u s  de l’époque romain ancien. 
L’image du village de la Valée d’Amza met en évidence le phénomène de stratification sociale passé aussi 
au milieu des communautés indigènes. L’architecture des édifices publiques du milieu rural (IIIe – IVe 
siècles ap. J.- C.) est un réflexe des activités complexes qui se déroulaient dans le territoire de la cité de 
Noviodunum et un élément palpable et incontestable de la continuité dans l’établissement Teliţa –Amza. 

Après l’auteur, l’investigation des édifices publics civils et religieux présente un intérêt à part 
pour le site de la vallée d’Amza qui se relève comme un centre culturel et administratif pour les 
communautés de p a g a n i  et fermiers des alentours et explique la présence ici d’une paroisse 
chrétienne rurale et du sanctuaire païen dans le même endroit et le même temps. 

Mots clef: Teliţa–Valée d’Amza l’édifices publiques, romanisation, v i c i ,  p a g u s ,  fermes  
rurales, territoire noviodunens (de Noviodunum), édifice basilical, paroisses rurales. 

Cuvinte cheie: Teliţa–Valea Amzei, edificii publice, romanizare, v i c i ,  p a g u s ,  ferme rurale, 
teritoriu noviodunens, edificiu bazilical, parohii rurale. 

 

0.0. Se împlinesc două decenii de la primele săpături arheologice din punctul numit Valea 
Amzei, de lângă localitatea Teliţa din judeţul Tulcea. Începute în anul 1987, cercetările de la 
Amza s-au desfăşurat pe parcursul a trei campanii arheologice (1987, 1988 şi 2000). Acestea au 
evidenţiat o întinsă aşezare autohtonă aflată, în  cursul secolelor I-IV p.Chr., într-un intens proces 
de romanizare1. De reţinut că suprafaţa de împrăştiere a materialului arheologic cuprinde 45 
hectare de teren arabil. Cercetările arheologice au relevat creşterea ariei locuite în cursul secolelor 
III şi IV p.Chr. de la 14 ha la 42 ha (Pl. I). Această creştere spectaculoasă a suprafeţei intravilane2 
avea la bază un ansamblu de fenomene de natură social-economică, politică şi culturală care 
reflecta o nouă concepţie în modul de organizare administrativ-teritorială a satelor autohtone 
romanizate. Până în secolul al III-lea, ponderea locuinţelor semiîngropate şi a bordeielor cu 
                                                           
*   Comunicare susţinută în iulie 2007, la Ploieşti, cu ocazia Sesiunii ştiinţifice a Muzeului Judeţean de 

Istorie şi Arheologie Prahova. 
1  Aceste cercetări au avut un caracter de salvare şi s-au desfăşurat pe parcursul a trei campanii de 

săpături arheologice, în anii 1987, 1988 şi 2000. Rezultatele au fost publicate în anii 1995 şi 2003; 
vezi,  în acest sens, Baumann 1995, 13-120 şi Baumann 2003, 155-232. 

 
PEUCE, S.N. V,  2007, p. 187 - 204 

2  Baumann 2003, 165-167, cu notele 37, 40, 46. 
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adâncime medie, grupate la intervale regulate, de aproximativ 50 m, este evidentă3. În acest 
context tradiţional şi anahoretic, prezenţa unui ansamblu de locuire de mari dimensiuni4, a unei 
diplome militare şi a ceramicii de lux, evidenţiază o puternică influenţă romană datorată, foarte 
probabil, pătrunderii timpurii a elementelor etno-culturale romane în satul de pe Valea Amzei5. În 
secolul al IV-lea predominau locuinţele de suprafaţă, majoritatea monocelulare, diferite ca 
proporţii şi tehnici constructive, dar apare şi bordeiul prevăzut cu vatră portabilă. Casele cu 
temelii superficiale sunt realizate din chirpici sau paiantă, au acoperişuri uşoare, dar nu numai; 
aspectul lor pare a fi al unor cabane sezoniere sau, mai degrabă, a unor anexe, dependinţe ale 
clădirilor din vecinătate, construite pe temelii profunde din piatră, cu elevaţii din cărămizi legate 
cu mortar şi cu acoperişuri cu ţigle şi olane. Gruparea acestor ansambluri de locuire la intervale 
mari, neregulate, cuprinse între 70 m şi 110 m,  pe o suprafaţă întinsă de teren, evidenţiază acea 
restructurare a spaţiului locuibil din satele autohtone cu populaţie romanizată, mai apropiată de 
condiţia economică şi de poziţia socială a celor care suportau plata impozitelor către stat, prin 
noul sistem de impozitare introdus în vremea Tetrarhiei, denumit iugatio-capitatio6. 

     

l.0. Putem afirma, aşadar, că cercetările arheologice de pe valea Amzei aduc argumente 
în favoarea tezei conform căreia, aşezările rurale ale indigenilor, în primele secole de stăpânire 
romană, nu erau concepute după modele urbane, precum şi vici-i romani, ci continuau tradiţia 
satelor din epoca latène-getică7. Situată în zona limes-ului dunărean, aşezarea de la Amza era 
dependentă de cetatea Noviodunum, comunitatea fiind supusă regimului de adtributio. Sătenii 
au statut de peregrini, locuiesc într-o aşezare deschisă, fără drept de cetate8. Autonomia lor 
administrativă este limitată la dreptul de a-şi alege magistraţii, iar cea economică, la dreptul de 
a practica comerţul9. Deţin terenuri în afara zonei împrejmuite cadastral, locuri nearpentate 
oficial (extra clusa loca sau loca relicta), trecute în rândul  subsecivelor10. 

Ca şi la Teliţa, aceste aspecte trebuie să fi fost valabile pentru majoritatea satelor 
indigene, cel puţin în cazul celor investigate în sudul Dobrogei, la Bugeac–Valea lui Marinciu, 
lângă Durostorum11 şi în nordul Dobrogei, la Frecăţei12 şi Revărsarea–Cotul Tichileşti13 din 

 
3  Baumann 2004, 107-119. 
4  Baumann 1995, 23-25, fig. 5/a. 
5  Descoperirea fragmentelor din diploma militară a marinarului Caius Iulius din flota dunăreană, lăsat 

la vatră în vremea împăratului Hadrian, demonstrează prezenţa de facto a unei familii romanizate în 
satul indigen de pe valea Amzei (vezi Baumann 2003a, 169). În legătură cu prezenţa veteranilor în 
satele romane din Dobrogea vezi Suceveanu 1998, 40; Bărbulescu 2001, 143. 

6  Sistemul iugatio-capitatio  avea la bază „perceperea regulată – în funcţie de terenuri şi oameni – a 
unui impozit în natură” (Suceveanu 1998, 108). Acest impozit, denumit capitatio humana era de fapt, 
aşa cum de altfel precizează şi Seston, o annona militaris reformată, impozit mai mult în natură, 
stabilit după numărul de jugăre de pământ pe care îl putea cultiva un cap de familie pentru întreţinerea 
întregii familii (Seston 1946, 274). 

7  Pe bună dreptate, Suceveanu 1998, 169) atrage atenţia asupra riscului de a se confunda multe aşezări 
rurale cu „aşa numiţii vici (canabarum)” concepuţi după model urban. 

8  Suceveanu 1998, 111-112. 
9  Suceveanu 1998, 112. 
10  Frontinus, 9, 4 Th = Frontin, L’oevre gromatique, Luxembourg, 2000 – cf. Chouquer, Favory, 2006, 

cu o excelentă traducere şi cuvânt introductiv al colegului Marius Alexianu. În Cadastrul de la 
Arausio, aceste locuri sunt denumite „terenuri mărginaşe” – cf. Piganiol 1962, 53-62. 

11  Scorpan 1969, 43-79. 
12  Baumann 1991, 109-116. 
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teritoriul noviodunens, la Sarichioi–Sărătura14, în teritoriul argamens. Evoluţia lor este, însă 
diferită, de la caz la caz. La Bugeac–Valea lui Marinciu şi la Revărsarea–Cotul Tichileşti, 
satele dispar spre sfârşitul secolului al II-lea, nu atât datorită distrugerilor provocate de invazia 
costobocilor care, evident, a pustiit teritoriile din apropierea Dunării15, cât mai ales neputinţei 
comunităţilor locale de a se menţine, în condiţiile unui regim al proprietăţii defavorizant pentru 
autohtoni, hrana acestora fiind procurată în principal de pe terenul limitat din vatra satului16. 
Rămân satele care s-au integrat mai rapid şi mai temeinic în circuitul de valori al lumii romane, 
în special în economia teritoriului şi, implicit, a provinciei de la Dunărea de Jos, şi unde s-au 
găsit soluţii de redresare şi de relansare economică, alături şi în paralel cu fermele rurale din 
vecinătate. Prin aceasta, epoca Severilor se relevă, atât axiomatic cât şi arheologic, ca o 
perioadă de reviriment în evoluţia acestor aşezăminte rurale. Pe Valea Amzei, în extremitatea 
de nord a aşezării, la sfârşitul secolului al II-lea, funcţionau cuptoare romane de mari 
dimensiuni (Pl. II), destinate arderii materialelor de construcţie, reflectând din partea 
comunităţii locale necesităţi sporite de materiale ceramice, într-o perioadă intens 
constructivă17. În aceeaşi perioadă, pentru prevenirea recoltelor slabe din anii secetoşi, este 
construită, de către şi în folosul întregii comunităţi, clădirea unui horreum, gen de construcţie 
destinată depozitării cerealelor şi a altor produse alimentare18. Şi, ca dovadă a intensităţii 
procesului de romanizare a comunităţii de pe Valea Amzei, este edificat un sanctuar destinat 
cultului eroilor mântuitori şi ocrotitori ai satelor19, Cavalerului Trac şi lui Hercules, fenomen 
care reflectă grefarea unor noi concepţii religioase pe fondul intim, afectiv al autohtonilor20. 

2.0. Este relevantă cercetarea arheologică, în această direcţie ? Răspunsul este afirmativ,  
în măsura în care putem raporta această cercetare la interesantul segment, încă insuficient 
cunoscut, al arhitecturii edificiilor publice din mediul rural al secolelor III şi IV p.Chr., reflex 

 
13  Baumann 1995, 227-268. 
14  Baumann 1995, 174-226. 
15  Vezi, în acest sens, situaţia villae-lor rustice din zona localităţii Niculiţel (Capaclia şi Niculiţel-nord) 

– Baumann 1983, 94 şi 106 – dar şi nivelul de distrugeri de la sfârşitul secolului II p.Chr care 
marchează, în aşezarea de pe valea Amzei, trecerea de la prima la cea de-a doua fază constructivă – 
Baumann 1995, 27, 28, 38. 

16  În condiţiile geo-climatice ale Dobrogei şi ale agro-tehnologiei antice, recoltele obţinute nu 
satisfăceau nevoile de hrană ale sătenilor. 

17  Camera inferioară a unei astfel de instalaţii a fost cercetată arheologic în anul 1987 (Baumann 1995, 
38). Amenajarea acesteia, element fundamental în studierea cuptorului (Duhamel 1978-1979, 64-68; 
Henning 1977, 190-193; Swan 1984, 78, fig. 19, 120-122, 128-129), ne-a permis încadrarea lui în 
categoria celor cu sistem radial de canale legate de un canal central care traversează longitudinal 
întregul focar şi se prelungeşte apoi în canalul de alimentare. De notat că acest tip de cuptor, răspândit 
în toată lumea romană, este şi cel mai monumental. Fiind folosit pentru arderea materialelor ceramice 
necesare construcţiilor romane, reprezintă forma clasică a cuptorului roman destinat unui asemenea 
scop (Floca, Ferenczi, Mărghitan 1978, 76). 

18  Duval, Popovič 1977, 72.  
19  Baumann 1991, 117-144. Descoperirile de pe valea Teliţei relevă că venerarea Eroului, în ipostaza de 

ocrotitor şi mântuitor, a continuat să persiste şi în secolul al IV-lea p.Chr. 
20  Vechilor credinţe ale geţilor, legate de cultul străbunilor, al sufletelor nemuritoare, li s-a adăugat 

conceptul religios al mântuirii. În condiţiile pătrunderii timpurii a ideilor paleocreştine, noile 
concepţii eschatologice pregătesc comunitatea sătească de pe valea Amzei pentru marele salt în 
spiritualitatea creştină a secolului al IV-lea (Baumann 2003a, 171-173). 
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al unor activităţi complexe care se derulau în teritoriul noviodunens, element palpabil şi 
incontestabil de continuitate în aşezarea de la Amza. 

Trei din cele patru edificii publice descoperite prezintă două faze constructive, încadrate 
cronologic în sec. III şi în sec. IV p.Chr., cea de-a doua fază fiind o reamenajare sau o restructurare a 
spaţiilor construite anterior. Două sunt edificii publice cu caracter religios, celelalte două sunt 
edificii publice civile, fiecare dintre ele exprimând o concepţie arhitectonică originală. 

a) Clădirea horreum-ului (Pl. III) are formă dreptunghiulară, cu ziduri masive, de 0,85 
m grosime, realizate în tehnica opus incertum, din piatră locală (calcar cenuşiu de Guttenstein) 
încastrată în mortar alb de var. În zonele denivelate, zidurile sunt sprijinite de contraforţi: doi la 
vest, patru pe latura de nord şi şase pe cea răsăriteană. Iniţial, datorită destinaţiei sale, piesa 
principală o constituia hala centrală, rectangulară, de aproximativ 125 mp (13,00 m lungime × 
9,60 m lăţime) cu doi piloni dreptunghiulari (l × 0,85 m) poziţionaţi pe axul său longitudinal, la 
intervale egale, de 4 m, faţă de laturile de nord şi de sud şi la 5 m unul faţă de celălalt. Edificiul 
prezenta două intrări: la nord, pe direcţia pilonilor centrali, şi la sud-est, probabil intrarea 
principală. Toate zidurile erau „ţesute”, demonstrând aceeaşi fază constructivă (Pl. IV/A). Este 
evidentă includerea edificiului de la Amza în tipul de horreum – hală mare, rectangulară, 
compartimentată în două travee de un şir median de piloni, cele mai bune analogii fiind 
întâlnite în villa rustica Montana-2 de lângă Mihailovgrad unde, unul din cele trei horrea 
cercetate de  Alexandrov21 este prevăzut cu un şir median alcătuit din patru piloni. Remarcam 
şi cu un alt prilej, asemănarea edificiului de la Amza cu horreum-ul “B” de la Sirmium, 
cercetat de Duval şi Popovič22 şi explicaţia autorilor asupra acestor structuri prezente în toate 
mediile romane, aceea de folosinţă pentru diferite produse alimentare. Deosebirea dintre cele 
trei edificii se referă la dimensiunile reduse ale horreum-ului de la Amza, faţă de cele din 
mediul urban de la Sirmium, sau de cel la Montana-2, care aparţinea unui mare proprietar. 

La începutul secolului al IV-lea, clădirea suferă intervenţii care-i modifică aspectul 
interior, dar şi pe cel exterior (Pl. IVB). În spaţiul interior se renunţă la pilonii mediani care sunt 
acoperiţi cu un strat gros de pământ galben de nivelare; în zona centrală a halei sunt amplasate 
două ziduri transversale, creându-se astfel un coridor central de 2 m lăţime, cu acces la nord şi la 
sud prin intrări largi, de aproximativ 1,45 m (= 5 pedes). La sud se putea comunica cu o curte 
interioară, probabil cu portic la faţadă, creată de laturile de est şi de vest ale vechiului horreum. În 
prelungirea spre vest a laturii sudice a coridorului, edificiul este extins cu o încăpere rectangulară 
de aproximativ 3 m lăţime. Pe mijlocul încăperii, doi pilaştri situaţi pe laturile de est şi de vest, o 
împart în două, creând  o trecere largă de aproximativ 1,80 m. O intrare situată la NE realizează 
accesul în spaţiul cel mai important al edificiului, o încăpere rectangulară spaţioasă, largă de 
aproximativ 5,80 m şi lungă de 9,60 m, deschisă la NV şi la SV. Nu cunoaştem funcţionalitatea 
edificiului în noua sa înfăţişare, cu toate că excludem aposteriori, aşa cum am făcut şi cu prilejul 
publicării rezultatelor săpăturii arheologice, apartenenţa sa la un spaţiu de locuit. Se pare însă că, 
menţinerea horreum-ului, concepţie şi creaţie a unei obşti comunitare, nu mai corespundea unei 
societăţi puternic stratificate ca aceea pe care o întrezărim în secolul al IV-lea pe valea Amzei. 

b) În vecinătatea răsăriteană a horreum-ului funcţionase în secolele II-III p.Chr. un 
atelier meşteşugăresc, într-o clădire rectangulară cu latura de vest absidată23 şi cu două intrări 

 
21  Alexandrov 1980, 26, fig.10. 
22  Duval, Popovič 1977, 72. 
23  Baumann 1995, 27. 
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pe latura lungă, de sud, a edificiului (Pl. V). Interiorul construcţiei era compartimentat prin 
pereţi transversali în care erau practicate şi trecerile dintre încăperi. Un singur perete interior 
era situat în zona centrală, pe axul longitudinal al clădirii. Aceasta avea o suprafaţă construită 
de aprox. 112 mp şi dispunea de cinci încăperi largi de 5,40 m, cu lungimi variabile, cele mai 
mari aflându-se la vest – cea absidată, şi la est, de formă patrulateră. Aspectul general al 
edificiului, compartimentarea sa interioară, cu spaţii largi destinate probabil unor activităţi 
economice, prezenţa unei instalaţii de foc în zona absidei şi a unui canal de scurgere a apei 
menajere la aproximativ 3 m SV (Pl. VI), argumentează prezenţa unui atelier de prelucrare a 
unor obiecte, despre care nu deţinem informaţii, deoarece intervenţiile ulterioare au distrus, 
aproape în totalitate, nivelurile primei faze de funcţionare. 

În prima jumătate a secolului al IV-lea p.Chr., vechea structură a clădirii a fost regândită 
pentru a folosi necesităţilor liturgice ale cultului creştin (Pl. VII). Jumătatea vestică, absidată, a 
fost nivelată, realizându-se un spaţios presbyterium, al cărui nivel a fost ridicat cu 0,40 m 
deasupra nivelului general al edificiului. A fost modificată poziţia intrărilor, poziţionate acum pe 
axul edificiului. Pe latura de sud a fost adosată o construcţie dreptunghiulară de 2,50 m lăţime, cu 
două încăperi care flancau din dreptul altarului, plasat la baza arcului absidal, întregul 
presbyterium. În partea răsăriteană, un coridor lung şi foarte probabil porticat, asemănător 
pridvorului din arhitectura tradiţională24, era destinat intrărilor în acest original edificiu 
bazilical25, spre vest în spaţiile rezervate clerului şi spre nord, în cele rezervate credincioşilor26. 
Suprafaţa totală ocupată de edificiul creştin era de 213,80 mp27. Prezenţa acestei bazilici 
paleocreştine la Teliţa–Amza, încă din prima jumătate a secolului, evidenţiază constituirea unei 
parohii rurale, destinată răspândirii ideilor creştine în rândul pagani-lor romanizaţi care continuau 
să păstreze, în acelaşi timp şi un sanctuar păgân destinat cultului Eroilor28. 

c) Este vorba de vestigiile unui edificiu rectangular, cercetat în prima campanie 
arheologică, care ocupa iniţial o suprafaţă construită de 215 mp (20 m lungime × 10,75 m 
lăţime). Construcţia fusese ridicată pe temelii înalte, groase de 0,60 m, din pietre legate cu 
pământ. Interiorul era împărţit în două de un zid longitudinal pe centrul căruia era plasată 
trecerea între cele două compartimente (Pl. VIII). Zidul era prevăzut pe latura sa răsăriteană cu 
trei pilaştri. Dispunerea acestora exprimă o simetrie prestabilită a spaţiului interior al încăperii 
răsăritene (A), lungă şi îngustă de 2,75 m, cu intervale centrale de 2,65 × 2,75 m şi intervale 
laterale de 6,00 × 2,75 m, egale două câte două. Lăţimea încăperii apusene (B) respecta 
dimensiunea lungimii interspaţiilor laterale, de 6 m, din încăperea A. În zona centrală se 
păstrau urmele unei vetre deschise. În spaţiul intrării au fost descoperite două fragmente care 
au întregit o statuetă reprezentându-l pe Hercules şi un fragment de plăcuţă votivă cu Cavalerul 
Trac. Pe centrul laturii de sud a încăperii A se afla o platformă patrulateră, cu latura de 0,75 m, 

 
24  Vlăduţiu 1973, 159-160. 
25  În villa Montana-2, de la Mihailovgrad, există o situaţie asemănătoare. Acolo, bazilica a fost realizată 

prin reamenajarea unei clădiri de locuit şi prezintă intrări laterale pe latura de sud – cf. Alexandrov 
1980, 39-42, fig. 14-15. Bazilica de la Teliţa-Amza poate fi raportată la tipul sirian, cu o singură navă 
şi cu intrarea laterală printr-un coridor porticat – vezi Tchalenko 1953, pl. 13/ 6 şi 7. 

26  Iniţiaţii, care fuseseră botezaţi, desemnaţi prin termenul grecesc christianoi (Suceveanu, Barnea 1991, 288). 
27  Cifra de 220 mp pe care am folosit-o în lucrările anterioare cu privire la suprafaţa totală a edificiului 

bazilical, avea în vedere lăţimea de 9,70 m a unei construcţii de formă dreptunghiulară (Baumann 
1995, 33; Baumann 2003b, 170; Baumann 2003c, 44; Baumann 2003a, 174 ). 

28  Baumann 2004, 69. 
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construită din pietre şi acoperită cu fragmente de ţigle şi cărămizi, reprezentând, foarte 
probabil, un altar29 (Pl. IX). Toate aceste descoperiri, adăugate proporţiilor şi structurii 
conceptuale ale acestui edificiu, evidenţiază o construcţie „ţărănească” destinată celebrării de 
către sătenii autohtoni a unor vechi divinităţi populare, identificate sincretistic în cultul eroilor 
cu Hercules şi cu Cavalerul Trac30. 

În prima jumătate a secolului al IV-lea, edificiul păgân, distrus parţial în condiţii destul 
de suspecte, este reamenajat, realizându-se o nouă compartimentare, în urma căreia sunt create 
spaţii noi în partea de sud. Este astupată intrarea din zona centrală şi se produce o delimitare, 
cu ajutorul unor pereţi transversali ridicaţi direct pe nivelul de călcare, a spaţiilor situate la sud. 
Acestea sunt prelungite cu aproximativ 2,60 m, dincolo de limita construcţiei iniţiale. Edificiul 
din secolul IV p.Chr. era astfel alcătuit din trei încăperi, din care două la sud şi una la NE. La 
NV se afla o curte interioară pavată cu cărămizi. Avea o suprafaţă totală de 247 mp (23 m 
lungime × 10,75 m lăţime). 

 
3.0. Ceea ce evidenţiază caracterul public al edificiilor prezentate mai sus, are în vedere 

faptul că, aceste construcţii realizate la cumpăna dintre secolele II şi III p.Chr., s-au menţinut şi 
în secolul al IV-lea, chiar dacă au suferit modificări care le-au schimbat uneori funcţionalitatea 
iniţială. Spre deosebire de aceste edificii publice, locuinţele din epoca romanităţii timpurii 
dispar, iar cele din secolul al IV-lea sunt, în general, construite la suprafaţa solului. În secolul 
al IV-lea p.Chr., aşezarea de la Amza capătă aspectul unui sat cu gospodării risipite pe o întinsă 
suprafaţă de teren. În conformitate cu definiţia dată de V. Pârvan acestui tip de aşezare – “sat 
mare, compus din gospodării singuratice, împrăştiate pe o mare întindere de pământ”31, am fi 
în faţa unui derivat a pagus-ului din epoca romanităţii timpurii. În epoca Principatului, 
locuitorii unei circumscripţii rurale se numeau pagani communes sau compagani, locuiau în 
ferme rurale de tip villa rustica şi se grupau în sate romane de tip vicus32. Un astfel de sit, 
documentat şi în nordul Dobrogei, în zona comunei Niculiţel, la 10-12 km depărtare de Teliţa – 
Amza, era alcătuit din nuclee de locuire de tip villa rustica care gravitau în jurul unui vicus 
roman33. Evoluţia satul autohton romanizat de la Amza spre forma de pagus roman s-a datorat 
mai multor factori, şi cel mai important a fost concentrarea proprietăţii, cu toate implicaţiile de 
natură social-economică  care au însoţit şi au urmat acestui fenomen. Arheologic34, avem în 
vedere mai ales structura diferită a aşezării romane târzii, cu gospodării situate la intervale 
neregulate, probabil deservite de un personal auxiliar compus din două-trei familii / 
gospodărie,  posibil urmaşe ale familiilor pauperizate în urma „marii crize” a secolului al  
III-lea p.Chr. Imaginea satului de pe valea Amzei evidenţiază fenomenul de stratificare socială 

 
29  O descoperire similară a fost făcută în 1984 în complexul meşteşugăresc de pe Valea Morilor, aflat la 

aproximativ 3 km SV faţă de aşezarea de la Amza şi contemporan cu aceasta în secolul al IV-lea 
p.Chr. (Baumann 1995, 280-283). 

30  Cf. Florescu 1980, 181-182; vezi şi consideraţiile lui Sanie 1981, 174-195. 
31  Pârvan 1913, 337. Sensul cuvântului pagus a variat în funcţie de ţară şi de epocă, fără a avea peste tot 

aceeaşi valoare. Referitor la această problemă vezi Saglio, s.v. Pagus, pagani. 
32  Oficial pagus semnifica administrativ o subdiviziune rurală a unui teritoriu urban, iar locuitorii 

acesteia, numiţi pagani, formau un grup social, religios, administrativ. Pagus reprezenta un organism 
distinct şi viabil, cu divinităţi proprii, cu altare şi monumente, cu patroni-protectori etc. 

33  Baumann 1983, 75. 
34  Baumann 2003, 161-167. 
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petrecut şi în lumea comunităţilor indigene, fără alte proiecţii asupra unui eventual latifundiu în 
teritoriul cetăţii Noviodunum. Supuşi la plata impozitului capitatio-iugatio, aceşti pagani – 
mici posesori de terenuri agricole – vor ajunge să depindă, cu timpul, de protecţia mai marilor 
proprietari de pământuri (patrocinium vicorum35), aflaţi şi-n cetatea de pe malul Dunării36. În 
sec. al IV-lea însă, în condiţiile unei bune convieţuiri a fermierilor de pe valea Teliţei cu 
pagani-i din întinsele aşezări rurale, ca aceea de pe valea Amzei, ideea unor latifundii în aceste 
locuri trebuie exclusă. 

Descoperirile arheologice demonstrează că, în aşezările rurale de pe valea Teliţei şi din 
împrejurimi, economia era axată pe meşteşuguri legate în special de prelucrarea uneltelor din 
fier şi a ceramicii, pe creşterea animalelor, pe comerţ şi, mai puţin, pe cultivarea plantelor, fără 
să uităm culturile de viţă-de-vie37. Cantitatea mare de monede din perioada cuprinsă între 
sfârşitul sec. al III-lea şi ultimul pătrar al sec IV p.Chr., descoperită în aşezarea de la Amza38, 
evidenţiază participarea efectivă a acesteia la circuitul economic al teritoriului noviodunens. 
Fenomenul este explicabil şi datorită poziţiei strategice a pagus-ului, care facilita importante 
schimburi comerciale şi menţinea  bunăstarea membrilor comunităţii39. 

 
3.1. O interesantă şi totodată inedită problemă de natură administrativă ni se pune în 

faţă, odată cu descoperirea celui de-al patrulea edificiu, notat cu sigla „D”, în campania anului 
200040. Aflat în zona de NE a sitului, acest edificiu, singurul dintre cele cercetate la Amza 
construit în secolul al IV-lea p.Chr., este de formă patrulateră şi prezintă o arhitectură 
echilibrată şi elegantă. Construită pe temelii realizate din pietre prinse cu pământ, de 0,70 m 
grosime, clădirea este alcătuită dintr-o sală mare, dreptunghiulară, lungă de 7,l5 m şi lată de 
9,70 m, compartimentată în travee prin două şiruri a câte trei coloane, cea mai spaţioasă fiind 
nava centrală de 4,10 m; navele laterale au 2,30 m lăţime. În sala trinavată se pătrundea printr-o 
intrare largă de 1,98 m, cu o uşă, probabil în două canate, situată la SE. Clădirea era prevăzută 
la faţadă cu două încăperi avansate, patrulatere, care flancau spaţiul intrării principale, larg de 
circa 3,20 m şi, foarte probabil, porticat (Pl. X). Intrarea, cu pridvor retras, încadrat de cele 
două camere, în continuarea zidurilor laterale ale clădirii, impunea acesteia un aspect 
monumental şi o atmosferă de siguranţă. Edificiul D acoperă o suprafaţă de 134,40 mp şi face 
parte din categoria construcţiilor romane cu plan bazilical41 care îşi au originea în lumea 
elenistică42. Structura şi aspectul arhitectural al edificiului evidenţiază caracterul său public, 
destinat întâlnirilor, dezbaterilor şi tranzacţiilor. Am putea spune administrativ, depăşindu-ne 
ignoranţa în privinţa administraţiei locale, acolo unde nu ne putem raporta la descoperiri 
arheologice similare. Din nefericire, nici despre statutul juridic al cetăţii Noviodunum la 

 
35  Suceveanu 1998, 110 – cf.  Laffi 1966. 
36  Vezi Popescu 2002, 156; Suceveanu, Barnea 1991, 222; Sâmpetru 1994, 18-75. 
37  Baumann 1983; Baumann 1995; Baumann  2003. 
38  Baumann 1995, 48; 109-119 – catalogul monedelor. 
39  Velikov 1962, 35, punctează fenomenul dezvoltării siturilor rurale situate pe/sau în apropierea 

principalelor artere de comunicaţie. 
40  Baumann 2003b, 163; 170 (fig. 10; 23). 
41  Vezi, în acest sens, excelenta lucrare a savantului britanic J.T. Smith, referitoare la villae-le rusticae 

din provinciile europene ale Imperiului Roman, paginile 37, fig. 7; 43, fig. 8 (Germania); 126, fig. 35 
(Britania); 235, fig. 65 (Olanda); 244, fig. 67 II (Belgia). 

42  Suceveanu 1998, 51-53. 
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începutul epocii Dominatului nu avem prea multe informaţii, iar acest statut condiţiona 
structurile administraţiei rurale din teritoriu43. Considerăm, ca atare, aprioric, că edificiul D din 
aşezarea de tip pagus de pe valea Amzei putea fi un auditorium, aşa cum era definit în 1916 de 
către Vasile Pârvan: „casă a obştei”, „sală de audienţe şi judecată”, sau, adăugăm noi, 
„primăria” satului44. În această ipostază, prezintă un interes aparte pentru cercetătorii 
problemei, deoarece situl de pe valea Amzei se relevă astfel ca centru cultural-administrativ al 
pagani-lor şi fermierilor din împrejurimi, şi explică astfel existenţa parohiei rurale creştine şi 
a sanctuarului păgân în acelaşi timp şi în acelaşi loc. 

Grupaţi sau nu într-o unitate administrativ-teritorială mai largă, pagani-i şi fermierii din 
zona Teliţei formau în secolul al IV-lea p.Chr. două grupuri religioase, supuse aceloraşi reguli 
de convieţuire. Spre această încheiere şi spre altele, legate mai ales de arhitectura rurală a 
teritoriilor romanizate din zona limes-ului nord-scythic, ne conduce această scurtă incursiune în 
sfera de cercetare a edificiilor publice civile şi cu caracter religios din aşezarea rurală de la 
Teliţa – Amza, creaţii originale ale mediului romanic autohton. 
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