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PAŞI ÎN DIRECŢIA IMPLEMENTĂRII UNUI REPERTORIU 
TOPOGRAFIC DIGITAL AL FORTIFICAŢIILOR DIN 

NEOLITIC ŞI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL DIN ROMÂNIA. ELEMENTE TEHNICE 

(DATE, TEHNICI ŞI STRATEGII), PROVOCĂRILE, 
SOLUŢIILE ŞI REZULTATELE ABORDĂRII DIN ATLASUL 

DIGITAL AL ROMÂNIEI V5.40, RO.A.D.2013.40 
 
 

Bogdan Condurăţeanu* 
 
 
* Proiectul România Digitală 3D, www.romaniadigitala.ro; romaniadigitala@rqa.ro 
 
 
Abstract: The quest for a cartographic repertoire in Romanian archaeology is old, but highly 
stringent nowadays due to the acceleration of the destruction of the national archaeologycal 
patrimony. The results are yet to come, although remarkable progress is being witnessed on 
specific time/space segments. There is talk of digital repertoires and GIS, but those who talk 
the lingo are few and far between. GIS is still afar when most positional maps are scans of 
handmade sketches or coreldraw drawings, and the authors are ill prepared to disclose 
precise positions because of fear of illegal digs (or so they say). Between the GIS/GPS 
specialists and the computer newbies, the paper shows the experience and the compromise 
solution found by an outsider from the system, who has a four year long history of 
implementing the Romanian National Topographical Repertoire of Fortifications as part of 
the Digital Atlas of Romania. 
 
Keywords: Topographic, Repertoire, Fortifications, Digital, Atlas, GIS, GPS, Map. 
 
 

1. Introducere 
Atlasul Digital al României (v5.40) este o hartă de navigaţie GPS destinată 

navigatoarelor GPS1 fabricate de firma Garmin2. Faţă de hărţile de navigaţie GPS 
comune care se găsesc pentru România, RO.A.D.2013.40 este singura hartă de 
navigaţie din lume care combină detalii topo cu o structură de drumuri rutabilă – la 
nivel inclusiv de drumuri de pământ şi poteci – cu adrese poştale de o precizie 
neegalată, oraşe cu blocuri 3D şi modele minuţios realizate la construcţii vechi, de 
patrimoniu, sau noi, definitorii pentru peisajul urban actual. Actualizările la hartă 
sunt constante şi consistente de la o ediţie la alta şi sunt documentate în Jurnalul 
Hărţii, în care sunt trecute contribuţiile şi autorii acestora, datele la care s-au 
efectuat schimbările precum şi denumirile localităţilor şi planşelor afectate. 

                                                      
1 https://www.rqa.ro/produs.php?id=442&subcat_id=39&cat_id=19 (accesat 20.10.2013). 
2 http://www.garmin.com/en-US (accesat 20.10.2013). 
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Ideea din spatele realizării acestei reprezentări digitale a teritoriului naţional 
al României a fost aceea de a pune în valoare, într-o formă accesibilă şi atractivă 
pentru un public larg, tot ceea ce este valoros, frumos şi etern în România. Dintre 
multele resurse naturale şi antropice pe care le posedă ţara noastră, ne-am oprit cu 
osebire în ultimii patru ani asupra fortificaţiilor acesteia în dorinţa de a crea un 
Repertoriu Naţional al Fortificaţiilor din România, parte integrantă a Atlasului 
Digital al României 3D. 

Fortificaţiile sunt în opinia noastră un simbol peren al vocaţiei de 
constructor a acestui popor, pe de o parte şi a rezistenţei până la capăt în faţa 
invadatorilor, o declaraţie de principiu prin care se afirmă dreptul de a fi al celor care 
le-au ridicat pe aceste meleaguri. Cetăţile sunt un simbol, un element de prestigiu, o 
resursă culturală care generează un vector turistic şi care poate fi exploatat de către 
comunităţile locale într-un mod care să genereze o dezvoltare durabilă, sustenabilă a 
acestora. Educarea comunităţilor locale în conştientizarea acestor valori în proximi-
tatea cărora se află ar fi trebuit să fie o prioritate a oricărui guvern, dar din păcate 
exact opusul s-a întâmplat. Puţinele programe derulate de Ministerul Culturii şi 
instituţiile sale afiliate cu obiect inventarierea patrimoniului arheologic al României 
au avut rezultate limitate3, incomplete4 sau/şi deloc publice5.  

La nivelul anului 2009, când ne-am propus să introducem fortificaţiile 
României în Atlasul Digital, aveam deja 6 ani de experienţă în cartografie digitală şi 
ne era destul de evident că realizarea unui repertoriu, de orice fel ar fi fost acesta, 
trebuia să fie nu numai în format digital, dar la scară mare (cu grad mare de precizie) 
şi construit în aşa fel încât informaţia să se dezvăluie cantitativ şi calitativ pe măsura 
ce se făcea zoom in şi să dispară la operaţia inversă de zoom out, altminteri sistemul 
ar fi fost sufocat de detalii şi harta ar fi funcţionat defectuos. Experienţa pe care o 
aveam cu clienţii noştri cu rezervaţiile naturale din România ne-a făcut să înţelegem 
că, deşi aveam o clientelă cu venituri peste medie şi cu educaţie superioară, nu toată 
lumea găsea preocupările noastre în direcţia resurselor naturale sau a celor cultural-
istorice ca fiind utile sau importante, aşa că informaţia pe care noi o găseam 
necesară să fie adăugată în hartă trebuia să nu deranjeze vizual6 şi să nu împieteze 
asupra bunei funcţionări a sistemelor GPS pe care harta noastră rula. 

2. Metodologia 
În atare condiţii a trebuit să construim o bază de date de la zero în care să 

înregistrăm informaţiile – pe măsură ce ne deveneau cunoscute - despre fortificaţii şi 
în care am indexat informaţia după Localitate. Baza de date are următoarele 
câmpuri: Localitate, Judeţ, Toponim, Denumire Antică, Tip Sit, Periodizare, Sursele 

                                                      
3 http://map.cimec.ro/LocalizareExacta/mapserver.html (accesat 20.10.2013). 
4 La nivelul anului 2008, la 3 ani după începerea proiectului eGISPAT, în baza lor de date 
fuseseră înregistrate doar 16% din numărul total de monumente istorice din lista LMI (apud 
Mihai, 2008, p. 187). 
5 http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-10257415-programul-national-catografiere-digitala 
monumentelor-siturilor-istorice-tinut-secret-ministerul-culturii.htm (accesat 28.09.2011). 
6 Ecranele GPS-urilor de tip handheld au diagonale între 3 şi 5 inch. 
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de Situri, Planurile de Situaţie, Planurile de Detaliu, Descrieri Poziţionare (acolo 
unde nu existau planuri de situaţie), Descrieri Aspect (acolo unde nu existau planuri 
de detaliu), Bibliografia lucrărilor de interes pentru sit (la care nu s-a ajuns încă să 
fie consultate la momentul înregistrării), Vederi (istorice, fotografii, gravuri şi 
reconstituiri) - care pot duce la reconstituirea 3D a obiectivelor în discuţie -, cod 
LMI (Lista Monumentelor Istorice) şi cod RAN (Repertoriul Arheologic Naţional). 
Estimăm că am înregistrat la acest moment în această bază de date cu acronimul 
ReNatFort circa 65% din literatura arheologică-istorică publicată despre România şi 
ne aşteptăm ca restul să fie acoperit în următorii trei ani, timp în care această bază de 
date să capete o formă publicabilă. 

2.1. Câmpurile bazei de date 
I. Localităţile. Sunt trecute denumirile actuale ale localităţii de care ţine situl 

respectiv, cu observaţii dacă este vorba de o localitate cu denumire schimbată7 sau 
contopită cu alta8. Asignarea pe localităţi urmăreşte trei criterii: proximitatea geogra-
fică de o anumită localitate, alocarea în literatura istorico-arheologică a sitului la o 
anumită localitate9 şi, în final, apartenenţa la o comună10. 

II. Judeţul. Sunt folosite denumirile şi suprafeţele actuale ale judeţelor 
României. Acolo unde sunt judeţe cu denumiri sau întindere modificată, se fac 
menţiuni speciale în acest sens11. 

III. Toponim. Aici se documentează toate denumirile cunoscute ale punctu-
lui unde este localizat situl respectiv. 

IV. Denumirea Antică. Aici se documentează toate denumirile antice 
cunoscute ale punctului unde este localizat situl respectiv împreună cu referinţa 
bibliografică susţinătoare a acelei denumiri în acel loc. 

V. Tip Sit. Aici ne-au interesat în principal următoarele tipologii: Apeduct, 
Aşezare Civilă, Aşezare Fortificată, Basilica, Bastion, Baterie, Biserică, Biserică 
Fortificată, Burgus, Captare Izvor, Castellum, Castru de Pământ, Castru de Piatră, 
Cazemată, Cetate de Pământ, Cetate de Piatră, Cetate Vauban, Conac Fortificat, 
Curte Domnească, Drum Antic, Fort, Mănăstire Fortificată, Necropolă, Pod Vechi, 

                                                      
7 Ex. aşezarea daco-romană de la Săliştea (fostă Cioara)-Ţeligrad/Valea Rea, referinţa 
bibliografică Gudea, 2008, p. 86, nr. 26. Aici se poate nota şi menţionarea greşită Sălişte, în 
loc de Săliştea, a denumirii localităţii actuale de către autor. 
8 Ex. fortificaţia dacică/medievală de la Cetăţeni (înglobează actualmente pe Cetăţenii din 
Vale) - Cetăţuia lui Negru Vodă/Cetatea Dâmboviţei, referinţa bibliografică Rosetti, 1962, p.73.  
9 Ex. castrul de la Mălăeşti, judeţul Prahova, în fapt Mălăeştii de Jos, înregistrat în RAN cod 
131522.01 la Sfârleanca (cea mai apropiată localitate geografic), dar este documentat greşit 
la Mălăieşti, jud. Prahova, la 26,3 km distanţă înspre sud, în Gudea, 2005, p. 501, nr. 
VII.C.2. 
10 Ex. quadriburgium-ul de la Ostrovu Mare-Pădurea Branişte, este practic situat în comuna 
Gogoşu, la 10,3 km distanţă de localitatea Ostrovu Mare, dar pe insula Ostrovu Mare, mai 
exact pe insula de la sud rezultată din separarea artificială a insulei iniţiale odată cu construc-
ţia Barajului Porţile de Fier II. 
11 Ex. aşezarea fortificată getică de la Popeşti-Nucet, judeţul Giurgiu, apare înregistrată în 
judeţul Ilfov în Pippidi et alii, 1976, p. 481. 
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Quadriburgium, Statio-Mansio, Tabie, Thermae, Turn, Val de Pământ, Val de Piatră, 
Villa, etc. 

VI. Periodizarea. Am folosit periodizarea generală pe epoci, iar unde s-a 
putut am specificat Cultura căreia îi aparţine situl sau, în cazul celor medievale, 
datele cunoscute între care s-a construit sau data finalizării construcţiei. 

VII. Sursele de Situri. Aici am indexat referinţele bibliografice care indică 
un anume sit. 

VIII. Planurile de Situaţie. Aici am indexat referinţele bibliografice care 
indică planuri de situaţie – din care se poate deduce poziţionarea unui anume sit.  

IX. Planurile de Detaliu. Aici am indexat referinţele bibliografice care indică 
planuri de detaliu din care se pot deduce forma, aspectul, orientarea şi dimensiunile 
unui anume sit. 

X. Bibliografia lucrărilor de interes pentru sit (la care nu s-a ajuns încă să fie 
consultate la momentul înregistrării). Aici am notat referinţele din literatura 
originală la articole la care nu s-a ajuns încă să fie parcurse la momentul înregistrării 
în baza de date. Pe măsură ce acestea sunt parcurse, referinţele din acest câmp se 
mută, evident, în câmpul Surse de Sit. 

XI. Descrieri Poziţionare (acolo unde nu existau planuri de situaţie). Aici am 
citat textele care descriu poziţionarea sitului împreună cu referinţa bibliografică a 
sursei informaţiei. 

XII. Descrieri Aspect (acolo unde nu existau planuri de detaliu). Aici am 
citat textele care descriu forma, aspectul, orientarea şi dimensiunile sitului împreună 
cu referinţa bibliografică a sursei informaţiei.  

XIII. Vederi (istorice, fotografii, gravuri şi reconstituiri) - care pot duce la 
reconstituirea 3D a obiectivelor în discuţie. Aici s-au înregistrat referinţele 
bibliografică unde pot fi găsite asemenea vederi. La fotografii s-au indexat atât cele 
de la nivelul solului cât şi cele aeriene, dar şi fotografiile făcute în muzee, cum ar fi 
cele la machetele cu reconstituirile 3D de la Muzeul Militar din Bucureşti. 

XIV. cod LMI (Lista Monumentelor Istorice). 
XV. cod RAN (Repertoriul Arheologic Naţional). 
Toate planurile, fotografiile, hărţile, vederile, stampele, schiţele şi fotogra-

fiile culese în muzee sau la faţa locului au fost scanate, prelucrate şi salvate în 
format JPG. Fişierele au fost grupate în directoare folosind în mare criteriul referitor 
la periodizarea fortificaţiilor astfel: Așezări Fortificate Neolitice, Aşezări Fortificate 
Epoca Bronzului, Aşezări Fortificate Epoca Fierului, Basilici, Bătălii, Biserici Forti-
ficate, Castele, Castre Romane, Cetatea Romano-Bizantină Medievală Sucidava-
Celei, Cetăţi Dacice, Cetăţi Medievale, Cetăţi Vauban, Cule, Drumuri Antice, Forti-
ficaţii Moderne, Fortificaţii Neprecizate, Mănăstiri Fortificate, Palate, Planuri Geo-
grafice, Planuri Pamfil Polonic, Planuri de Situaţie pe Localităţi, Planuri de Situaţie 
pe Comune, Sarmizegetusa Regia Romană şi Dacică, Valuri, Villae Rusticae şi Planuri 
Zonale. 
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2.2. Metodologia de lucru 
În paralel s-a efectuat activitatea de poziţionare (cartare) a fortificaţiilor în 

Atlasul Digital al României constând, în principiu, din patru paşi: 
a. poziţionare sit ca punct. La acest pas s-au folosit sau coordonatele publicate 

sau referinţele indirecte12 din documentaţie; 
b. trasare contur fortificaţie ca polilinie, odată situl identificat pe ortofotoplan; 
c. georeferenţiere plan de detaliu prin suprapunere pe ortofotoplan Stereo70 în 

aplicaţia GlobalMapper13 şi vectorizare elemente definitorii ale fortificaţiei 
ca puncte, polilinii şi poligoane. În felul acesta informaţia publicată în 
planul pe hârtie devine un plan digital orientat corect faţă de punctele 
cardinale şi la scara corectă în teren. 

d. creare model 3D14. 
Identificarea siturilor a fost de la început şi continuă să fie o provocare, cea 

mai apropiată similitudine fiind cu cea a muncii unor detectivi, care trăsătură nu a 
făcut decât să adauge o atractivitate sporită muncii pe care o desfăşurăm. Luând doar 
exemplul quadriburgium-ului de la Hinova, despre care la început nu aveam decât 
planuri de detaliu15, trei descrieri de poziţionare16 inutilizabile şi fotografia unui 
semn rutier care indica spre acesta găsit pe Internet (Fig. 1) din care puteam deduce, 
în conjucţie cu poziţionarea la vest de Hinova, doar că este undeva în dreapta 
drumului care ducea de la Hinova către Drobeta. 
Acest castru nu a putut fi poziţionat precis decât abia după ce am avut acces la 
planul director de tragere publicat de către geo-spatial.org în data de 30 martie 
201117. Pe acest plan, în planşa 2545 apărea denumirea edificatoare “Ruine Vechi”, 
care ne-a permis să identificăm locul exact şi să georeferenţiem18 planul de detaliu 
cu cele mai multe informaţii (Fig. 2). 

                                                      
12 Relative la un alt punct sau la o proprietate a cuiva. 
13 https://www.rqa.ro/globalmapper/ (accesat 20.10.2013). 
14 Crearea modelelor 3D texturate este realizată de partenerii noştri de la Symmetric Studios, 
www.symmetricstudios.com (accesat 20.10.2013). 
15 Davidescu, 1978, p. 78, Plan nr. 1 şi Plan nr. 2 (detaliu); Tudor, 1978, p. 267, Fig. 68, nr. 
4; Davidescu, 1980, p. 79, Pl. I; Davidescu, 1989, p. 15, fig. 1 (Planul castrului, reconstituit 
după urmele zidurilor); Bondoc, 2009a, p. 278, fig. 144 (The fortification in Hinova, acc. to 
M. Davidescu), p. 279, fig. 147 (Hinova. The three ditches of defence of the fortification, 
acc. to M. Davidescu); Neagoe, 2009, p. 29, Pl. II. 
16 Ridicat pe o terasă înaltă a fluviului, situată în vestul localităţii, castrul era destinat a fi o 
antenă strategică a celui de la Drobeta (aflat la 18 km depărtare). (Matacă et alii, 2008, p. 143); 
În vestul localităţii Hinova, pe terasa înaltă a Dunării, se află o cetate romană târzie cu dimen-
siunile de 40 × 46 m (Crăciunescu et alii, 2008, p. 88;); lângă pichetul grănicerilor (RAN2). 
17 http://earth.unibuc.ro/download/planurile-directoare-de-tragere (accesat 20.10.2013). 
18 “Grafica raster este o modalitate de reprezentare a imaginilor în aplicații software sub 
forma de matrice de pixeli în timp ce grafica vectorială este o metodă de reprezentare a 
imaginilor cu ajutorul unor primitive geometrice (puncte, segmente, poligoane), caracteri-
zate de ecuații matematice. Specific sistemelor GIS este asocierea unui sistem de coordonate 
geografic matricii de pixeli (la imaginile raster) sau vectorilor - procedeul poarta numele de 
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Fig. 1. Semn rutier ieşire Hinova şi indicator spre castrul roman. 

 
Fig. 2. Planul de detaliu (Davidescu, 1989, p. 15, fig. 1; Planul castrului, reconstituit 

după urmele zidurilor) al quadriburgium-ului de la Hinova georeferenţiat  
folosind ortofotoplanul din 2003. 

Iar apoi să vectorizăm elementele fortificaţiei, pentru ca apoi să le supra-
punem pentru verificare pe ortofotoplan (Fig. 3). 

Realizarea modelului 3D a aşteptat până 18 aprilie 2013, odată cu lansarea 
ediţiei RO.A.D.2013.2019 (Fig. 4). 

                                                                                                                              
Georeferențiere. Astfel unui obiect (reprezentat fie printr-o imagine, fie printr-un vector) îi 
este asociată o poziție unică în Sistemul Informatic corespunzătoare poziției geografice din 
lumea reală” (http://ro.wikipedia.org/wiki/GIS -accesat 20.10.2013).  
19 https://www.romaniadigitala.ro/news/lansare-ro-a-d-2013-20/ (accesat 20.10.2013). 
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Fig. 3. Vectorizarea planului de detaliu al quadriburgium-ului, suprapusă pe 

ortofotoplan. 

 
Fig. 4. Reconstituirea quadriburgium-ului de la Hinova în RO.A.D.2013.20.  

Vedere de sus. Captură de ecran de pe un Garmin Nuvi 3790. 

Paşii aceştia nu s-au făcut în ordine strictă, ci pe măsură ce informaţia 
despre sit ajungea să fie asimilată în repertoriu sau la partea de integrare în harta 
digitală sau în salturi când noi informaţii deveneau disponibile. Denumirile antice s-
au adăugat la unele situri în acelaşi mod. Uneori am putut sări peste etape integrând 
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direct date în format vectorial pe care au avut amabilitatea să ni le pună la dispoziţie 
unii cercetători20. Însă modelele 3D sunt scumpe de realizat, atât ca buget de timp, 
cât şi de bani şi în plus necesită reconstituiri realizate de arhitecţi pentru situl respec-
tiv sau pentru situri similare, aşadar doar o parte din siturile istorice majore21 au 
beneficiat până acum de reconstituri 3D cu texturi.  

Modelarea 3D este însă extrem de importantă, atât pentru specialişti cât şi 
pentru publicul larg, pentru că dă o imagine realistă a sitului şi a împrejurimilor 
acestuia faţă de simpla vedere a unor pietre sau consultarea unor panouri informative. 

Treptat am extins tipologiile de puncte dincolo de cele referitoare la fortifi-
caţii propriu-zise din mai multe motive (disponibilitatea informaţiei de poziţionare, 
posibilitatea existenţei unor fortificaţii în preajmă sau nedescoperite încă la situl 
respectiv). Am generat pentru toate tipologiile de puncte simboluri iconografice 
originale22 care să aibă legătură cu respectiva cultură. 

3. Provocări şi Soluţii 
Provocări am întâlnit practic la toate câmpurile de completat ale bazei de date. 
I. Denumirile localităţilor, care ar fi trebuit să fie cel mai simplu aspect de 

înregistrat în baza de date, au ridicat probleme deosebite23. Practic am găsit în 
literatura de specialitate localităţi cu denumiri schimbate prin adăugare de articol 
hotărât24, pierdere de articol hotărât25, schimbare de litere26 sau inserţie de litere27. O 
a doua subcategorie de greşeli a fost alocarea sitului la altă localitate decât cea de 
                                                      
20 Carmen Bem, Virginia Rădeanu, Eugen S. Teodor, Mădălin Cornel Văleanu, Felix Marcu, 
Liviu Măruia, Mihai Florea şi Alexandru Berzovan. 
21 Cetăţile dacice de la Costeşti şi Blidaru, Zona Sacră de la Sarmizegetusa Regia, castrele 
romane de la Buciumi, Bologa şi Drobeta, podul lui Apolodor din Damasc, Palatul Augusta-
liilor şi Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
(https://www.romaniadigitala.ro/news/lansare-ro-a-d-2012-10/ -accesat 20.10.2013).  
22 https://www.romaniadigitala.ro/romania-digitala/glosar-ro-a-d-2012-10/ (accesat 20.10.2013). 
23 O parte din problematica denumirilor localităţilor din perioada romană în literatura de 
specialitate a fost tratată în Condurăţeanu, 2013.  
24 Castrul de la Izvoru Frumos este notat în Tudor, 1968, p. 293, ca fiind la Izvorul Frumos, 
jud. Mehedinţi, la fel şi cel de la Zăval, primeşte un articol hotărât devenind Zăvalul în 
aceeaşi Tudor - 1968, pag. 317. 
25 Căşeiu pierde articularea în Gudea, 1997, p. 1 şi 51, fiind marcat simplu, Căşei, împăr-
tăşind soarta castrului de la Sutoru, care la Marcu, 2009, p. 114 , rămâne simplu, Sutor, sau a 
castrului de la Cătunele – Chivadarul, care în Gudea, 2005, p. 320 şi 489, rămâne şi acesta 
fără articolul hotărât, Cătune. 
26 Un exemplu concludent este al castrului roman Castra Traiana de la Sânbotin-La Canton, 
în judeţul Vâlcea. Din cauza unei erori, acest castru este marcat în Tudor, 1968, p. 34, ca 
fiind la Sîmbotin (Sâmbotin cu grafia de după 1989), informaţie preluată apoi ca atare de 
toată literatura arheologică. 
27 Cazul castrului de la Mălăeştii de Jos, înregistrat în RAN la localitatea Sfârleanca, 
cunoscut în toată literatura drept Castrul de la Mălăieşti, ex. Gudea, 2005, p. 320 şi 501 sau 
chiar pagina de FB a acestuia https://www.facebook.com/#!/castrulmalaiesti.prahova?fref=ts 
(accesat 20.10.2013). Faptul este cu atât mai inexplicabil cu cât cel care a publicat prima 
descriere serioasă a acestuia a folosit toponimul corect (Zagoriţ, 1940). 
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care aparţinea administrativ28. A treia categorie de probleme au fost localităţile dis-
părute prin contopire sau cele cu denumire modificată29. A patra categorie de prob-
leme au fost siturile de tip similar situate în localităţi cu aceeaşi denumire, uneori în 
acelaşi judeţ30. A cincea sunt identificările greşite de sit31. A şasea sunt alocările 
multiple ale aceluiaşi sit la localităţi diferite, de obicei o localitate şi o comună32. 

II. Denumirile judeţelor. Aici prima subcategorie de probleme a fost 
generată de asignarea localităţii respective la alt judeţ decât cel de care ţinea în 
realitate33. A doua subcategorie a constat în judeţe cu denumiri actuale, cum ar fi 
judeţul Ilfov, care la un moment dat acoperea porţiuni din judeţele actuale Giurgiu, 
Călăraşi, Ilfov şi Prahova, iar literatura consemna prima instanţă34. A treia subcate-
gorie sunt organizările administrative vechi, de sfârşit de sec. XIX, care nu mai 
corespund, nici ca denumire, nici ca limite administrative cu cele din zilele noastre35. 

III. Denumirile toponimelor locale. Aici prima subcategorie de probleme 
consta în inexistenţa acestor toponime pe hărţile topografice la care aveam acces36, a 
doua consta în publicarea toponimelor în limbi care ne sunt necunoscute, cum ar fi 

                                                      
28 Ex. sanctuarele dacice de la Ormeniş-Tipia Ormenişului, sunt încadrate la Racoş în Bălos, 
2000, p. 137 şi Costea, 2004, p. 114, nr. 89, iar în LMI2004 BV, nr. 16 la Augustin. 
29 Ex. Valul de pământ de la Târnăvioara, fostă Proştea Mică, actualmente inclusă în Copşa 
Mică, Luca et alii, 2003, p. 180.4. 
30 Ex. în Fabini, 2009, avem două biserici fortificate în localităţi care toate se cheamă Daia, 
în judeţul Mureş (Fabini, 2009, p. 171, pct. B60, este de fapt situată în Daia (Apold), dar mai 
există şi o Daia (Bahnea) şi în judeţul Sibiu (Fabini, 2009, p. 174, nr. C1) şi mai avem o Daia 
şi în judeţul Harghita. Apartenenţa la un judeţ anume este trecută doar la indexul de la p. 177. 
Aici soluţia a venit din căutarea denumirii vechi a localităţii respective. 
31 Ex. Rusu, 2005, p. 528, nr. 98 (localitatea de care ţine insula Ostrovul Banului este de fapt 
Gura Văii). Este greşită menţiunea autorului cum că Insula Banului ar fi dispărut în lacul de 
acumulare Porţile de Fier, autorul făcând o confuzie cu insula Ada-Kaleh. 
32 Cazul cetăţii dacice timpurii de la Cosiţeni, care apare fie la Cosiţeni (Chirilă et alii, 1952, 
p. 213 -Cosiţeni; Ilie-Nicu, 2002, p. 16 -Cosiţeni, pct. 3; Croitoru, 2013, p. 57, nr. B1), fie la 
Brăhăşeşti – comuna de care ţine localitatea Cosiţeni (Brudiu, 1974a, p. 138-139; Moscalu, 
1979, p. 339; Preda, 1994, p. 206; Zanoci, 1997, p. 121, nr. 13; Ilie-Nicu, 2002, p. 11, 
Brăhăşeşti pct. 5; Arnăut, 2003, p. 192, nr. 55, lit.a; Haheu, 2008, p. 67, nr. 8) cu încadrare în 
epoca fierului târzie. 
33 Ex. cetatea medievală de la Breaza-Cetate (“La Turn”), judeţul Braşov, este menţionată în 
Rusu, 2005, p. 507, nr. 22 ca aparţinând de judeţul Sibiu. 
34 Ex. Aşezarea fortificată? getică de la Nuci-Palanca, Turcu, 1979, p. 57, nr. 103, apare în 
judeţul Ilfov (actualmente ţine de Călăraşi), unde mai există încă o aşezare care se cheamă Nuci. 
35 Ex. fortificaţia de la Pechea, care la bibliografie are referinţe spre judeţul Covurlui (Laho-
vari, 1899, II, p. 349, “Cetăţuia, loc, în jud. Covurluiu, com. Pechea, pl. Siretul. Aici se 
observă urmele unui şanţ de întăritură”) sau Harta arheologică a judeţului Romanaţi (OLT) 
din Odobescu, 1989, p. 106. 
36 Ex. cetatea dacică de la Miercurea Ciuc-Câmpul Morii/Jigodin I/Terenul Morii, cu varianta 
maghiară Malomvar, toponimul NU există nici în harta DTM 1 la 25.000 cu indicativul L-
35-064-B-a, nici în planul director de tragere 1 la 20.000 în planşa 4164. 
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limba maghiară37, a treia consta în multitudinea de descrieri cu toponime diferite, cu 
periodizări diferite, pentru acelaşi sit38. 

IV. Denumirea antică. Aici avem subcategoria identificărilor greşite39 şi cea 
a identificărilor asupra cărora există dubii din cauza procedeului utilizat40. 

V. Categoria sitului. Aici ne-am confruntat, în puţine cazuri, ce-i drept, cu 
unele încadrări asupra cărora s-a revenit în timp, pe măsură ce s-au efectuat cerce-
tări, în literatura de specialitate41. 

VI. Periodizarea. Aici există situri cu periodizare propusă care ridică unele 
semne de întrebare42.  

VII. Sursele de Sit. Cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o aici a fost 
accesibilitatea informaţiei despre situri, cu multiple bariere, de agregare a 
informaţiei43, de mentalitate44, de limbă45, de costuri de acces46 sau de disponibilitate 
a autorilor de a comunica şi altora operele lor47. 

                                                      
37 Este vorba de planurile de situaţie ale valurilor medievale maghiare? timpurii din 
Transilvania publicate în Denes, 2001, p. 221-231, care au toponimia în limba maghiară. 
Soluţia a fost să identificăm cotele de nivel publicate acolo şi după acestea să georeferenţiem 
respectivele planuri pe harta DTM 25K. 
38 Cum ar fi fortificaţia medievală de la Tusa-La Şanţuri (Pop, 1992-1994, p. 29; Luca-
Gudea, 2010, p. 113, nr. 263. 1a), aşezarea întărită dacică de la Tusa-Oşteana (Glodariu, 
1982, p. 29; Glodariu, 1983, p. 57, nr. 10; Luca-Gudea, 2010, p. 113, nr. 263.2a; RAN2) şi 
cetatea romană de la Tusa-Cetate (Dumitraşcu, 1976, p. 262, nr. A.4), care toate se referă la 
unul şi acelaşi punct, confirmare amabilă Csok Zsolt în 13 dec. 2012. 
39 Gajewska, 1974, p. 69, fig. 21 (Halmyris. Plan schematique de la fortification. Dess. H. 
Gajewska). Halmyris este greşit identificată în acel loc (Dunavăţul de Jos-Cetatea Zaporo-
jeni), iar planul este depăşit. O discuţie similară pentru Ziridava în Forţiu, 2012 şi pentru 
Zurobara în Forţiu, 2011. 
40 Aici s-ar încadra toată literatura arheologică românească, fără deosebire, care discută des-
pre coordonatele lui Ptolemeu din Dacia. Toţi adună, scad, înmulţesc, împart şi le dă în cele 
din urmă ceva, fără să-şi pună vreunul problema dacă metoda matematică pe care tocmai au 
folosit-o se poate aplica cu succes şi la alte coordonate de situri din apropiere sau din celălalt 
colţ al ţării. Subiectul merită cu prisosinţă o privire mai atentă în viitor. 
41 Fortificaţia de epoca fierului de la Bozna-La Vraniţe (Vasiliev, 1993, p. 43; LMI2004 SJ, 
nr. 48; Luca-Gudea, 2010, p. 31, nr. 35.1a) apare în Russu, 1959, p. 306, fig. 1 (Linia de 
castre (castella) din nord-vestul Daciei Romane) drept un posibil castru roman. 
42 Teodor, 2013, p. 144, fig. 56, liniile 1 (segment de val şi şanţ vizitat în pădure) şi 5 (traseu 
al valului cu şanţ (vezi nr. 1) marcat în continuare pe PDT) “Valul de la Tufeni-Bădeşti” – 
este de fapt Bădeşti (Bârla) şi este vorba de planşa 3543 din PDT – care înconjoară Pădurea 
Călugăreasca şi Pădurea Nicoliceasca pare mai degrabă un ansamblu defensiv de epocă 
modernă decât de epocă romană, mai ales că în Pădurea Călugăreasca autorul consemnează 
cu linia 2 o construcţie părăsită din beton armat. Asemenea valuri se găsesc în jurul unităţilor 
militare ascunse prin păduri iar verificarea pe planşa 3543 revelă o simbologie diferită a valu-
lui respectiv faţă de valurile romane cum ar fi Valul lui Traian de la Afrimeşti din planşa 3544. 
43 Sunt multe judeţe care nu au la data actuală realizate repertorii arheologice, deşi numărul şi 
calitatea descoperirilor arheologice ar fi impus acest lucru, cum ar fi Constanţa şi Tulcea.  
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VIII. Planurile de Situaţie. Vom asimila noţiunii de plan de situaţie şi 
colecţiile de coordonate de puncte. Cele mai comune probleme sunt că sunt: 
incomplete48, incorecte49, imprecise50, în limbi străine51, cu identificări greşite52, fără 
referiri la sistemele de coordonate folosite53, cu planuri în sisteme de coordonate la 
care nu există precizie uniformă pe teritoriul naţional54, sau care reflectă o realitate 
dispărută de-a lungul timpului55 sau care nu mai are echivalent56.  

                                                                                                                              
44 Borangic, 2008, p. 136: “... mediul istoriografic românesc manifestând o anume opacitate 
faţă de propunerile conceptuale şi metodologice recomandate de celelalte discipline socio-
umane”. 
45 Articole publicate în limba maghiară sau rusă. 
46 Cheltuielile făcute cu achiziţionarea acestei literaturi, aproximativ 65% din toată literatura 
de specialitate arheologică publicată în România şi înafara României despre România, le 
estimasem, la sfârşitul anului 2011, undeva în jur de 50000 lei. 
47 Aici aş dori să menţionez, într-o imensă contrapondere, extraordinara deschidere şi intuiţie 
a regretatului Liviu Măruia, care, pe 31 dec. 2011, îmi transmitea rezultatele cercetărilor 
domniei sale “În virtutea a ceea ce şi dumneavoastră şi noi dorim să facem, adică să media-
tizăm şi să integrăm universului informaţional public toate datele pe care le avem despre 
patrimoniul României” (corespondență privată). 
48 Ridicarea planului cetăţii dacice de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării din Dupoi-Sîrbu, 2001, 
fig. 128 (Incinta fortificată cu planul săpăturilor-ridicare topografică) ar fi fost perfectă dacă 
ar fi avut publicate măcar coordonatele unui punct, pentru georeferenţiere. 
49 Ex. planul de situaţie al castrului de la Mehadia-La Zidine/Zidina/Cetate este greşit în 
Gudea, 1997, p. 31, nr. 15 (castrul este de fapt mai la nord), acelaşi plan e preluat în Bondoc, 
2009a, p. 267, fig. 89. 
50 Ex. planul de situaţie al obiectivelor arheologice de pe raza oraşului Miercurea Ciuc din 
Cavruc et alii, 2000, p. 312, nr. 399 (Harta XXVI. Oraş Miercurea Ciuc), punctele 399 
(Jigodin I) şi 400 (Jigodin II) sunt eronat plasate, locaţia lor reală fiind pe acel plan undeva la 
sud de 391 şi, respectiv, aproape de graniţa sudică a localităţii. 
51 Ex Denes, 2004. 
52 Cazul Bisericii Luterane Fortificate de la Mălâncrav, care în Karczag-Szabo, 2010, p. 445 -
plan de situaţie are coordonatele GPS greşite (sunt preluate din greşeală cele ale cetăţii 
medievale de pământ de la Mălâncrav, care şi acelea sunt greşite), dar important este că 
identificarea pe planul de situaţie este şi aceasta greşită, biserica fortificată fiind cea din 
nordul localităţii, nu cea din sud, eroarea de poziţionare este de circa 1,6 km NNV. 
53 Este vorba de Wanner, 2010, care publică o amplă lucrare topografică despre lumea 
romană din NV Transilvaniei fără să specifice undeva sistemul de coordonate şi datum-ul 
utilizat.  
54 La planşele planului director de tragere 1:20.000 publicat de geo-spatial.org există erori de 
poziţionare şi de 400 m. Orice date culese de pe acele planuri trebuie apoi corectate 
folosind harta DTM 25K şi/sau ortofotoplan! Lucrul acesta nu apare din eroarea celor care 
au transformat planurile de tragere din proiecţia originală Lambert-Choleski în Stereo70, ci 
mai degrabă din trecerile anterioare, după cum aflăm în Crăciunescu et alii, 2011: “Înainte de 
Unirea de la 1918 teritoriile române se aflau în componența mai multor imperii, motiv pen-
tru care baza cartografică pentru fiecare provincie românească era diferită de la o zonă la 
alta. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Țara Românească, Moldova și 
Dobrogea s-au realizat ridicări topografice și implicit reprezentări cartografice, diferite ca 
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IX. Planurile de detaliu. Un plan de detaliu bun ar trebui să conţină unele 
date minimale, cum ar fi scara, orientarea nordului, să conţină o minimă încadrare în 
contextul cartografic (hipsometrie, hidrografie, toponimie) a monumentului respec-
tiv şi o minimă interpretare a datelor ridicate. Ideal ar trebui să conţină coordonatele 
punctelor din colţuri şi o menţiune a sistemului de coordonate folosite57. Cu cât este 
mai precis un plan de detaliu, cu atât mai puţine puncte de control (Ground Control 
Point, GCP) sunt necesare pentru georeferenţierea acestuia şi cu atât mai simplă este 
metoda matematică de transformare a coordonatelor58. Aici problemele sunt multiple 
şi variate, de la omisiuni importante59, la adăugiri neinspirate60, realizări care ridică 
semne de întrebare61, preluări eronate ale unor planuri mai vechi62, interpretări 
eronate63 sau/şi notaţii greşite pe planuri altminteri foarte bune64. 

                                                                                                                              
factură. Sistemele de proiecție utilizate, geoidul ales, nomenclatura și distribuția foilor de 
hartă, nu erau uniforme. Spre exemplu, elipsoidul Bessel și proiecția cilindrică transversală 
Cassini au fost utilizate în special la est de meridianul central de la Zimnicea (230 est de 
Paris), în timp ce la vest de acesta s-a utilizat proiecția echivalentă conică Bonne care era 
definită pe elipsoidul Clarke … În celelalte provincii românești, cum ar fi Transilvania, 
Banat, Basarabia și Bucovina majoritatea produselor cartografice (hărți topografice) erau 
realizate în proiecții poliedrice. Calculele pentru trecerea din diferite proiecții (anterior 
menționate), în proiecția Lambert-Cholesky, au fost făcute de ofițerii români …”. 
55 Ex. tabia rusească de la Giurgeni-Russische Schanze de pe harta Specht, 1791, p. 107, Pct. 
Rus Schanz şi cele trei pichete la nord de aceasta, pe malul stâng al Dunării. Configuraţia de 
atunci a Dunării este absolut de nerecunoscut în zilele noastre. 
56 A se compara spre exemplu planul castrului de la Rădăcineşti, ridicat de P. Polonic din 
Vlădescu- Poenaru Bordea, 1972, p. 29, Fig. 7 (planul castrului), p. 31, Fig. 8 (schiţa castru-
lui după Polonic, 1894) cu cel din Cătăniciu, 1997, Fig. 42. 
57 O situaţie ideală găsim în standardul de publicare al tuturor planurilor de situaţie şi de 
detaliu din Măruia et alii, 2011. 
58 În Global Mapper v14. există cinci metode de georeferenţiere: liniară (2 GCP), Helmert ( 
2+ GCP), Afină (3+ GCP), Polinomială (4+ GCP) şi Triangulaţie (5+ GCP). 
59 Planul de detaliu al cetăţii medievale Sebesvar de la Bologa de pe CD-ul care acompaniază 
Rusu, 2005, D:\Poze\4.Fortificatiile zonei\ 19. Bologa\01Plan general.jpg este greşit, dar 
problema este că din el lipsesc construcţiile ulterioare sec. XIII, care la alţi autori, referitor la 
alte cetăţi, apar totuşi schiţate cu altfel de haşuri (la planurile alb-negru), sau cu alte culori. 
60 Săgeata spre nord din ambele planuri ale cetăţii Axiopolis (Gudea, 2005, p. 447, nr. 38) 
indică de fapt spre SSV, săgeata spre nord de la planul castrului Cimbrianis de la Canlia-
Gura Canliei (Gudea, 2005, p. 441, nr. 32) indică de fapt spre vest. 
61 Ex. Marcu, 2009, p. 288, pl. 20 (Micia (redesenat după Gudea, 1997d, nr. 19)), unde 
dimensiunile turnurilor sunt mult exagerate faţă de realitate 
62 Teodor, 2010, p. 1526, fig. 1 (Răcari fort. Planimetry) b) The main features within the fort, 
unde lipsesc ieşindurile în afară ale turnurilor, vezi critica formulată de Bondoc-Gudea, 
2010, p. 557. Aici însă, la o privire mai atentă, folosind lupa, critica este nejustificată, întru-
cât ieşindurile respective apar pe planul de detaliu, dar din cauza scării foarte mici a dese-
nului şi a culorii gri folosite de autor, sunt practic insesizabile ... Nu este singurul caz în care 
micşorarea unui plan din economia spaţiului tipografic îi reduce mult din valoare. 
63 Ştefan, 1983, p. 191, fig. 14 (Murighiol. Plan stereorestituit al cetăţii din secolele IV-VII 
e.n., Scara 1:1000); Fotografie aeriană din 1977) planul reprezintă doar unul din cele două 
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X. Descriere poziţionare. Aici am întâlnit descrieri poetice (foarte descrip-
tive, dar imposibil de utilizat de cineva care nu avea un master în geografia zonei 
respective)65, eronate66 sau imprecise67. 

XI. Descriere aspect. Aici există probleme la descrieri folosind unităţi de 
măsură nestandard68 sau vechi69. 

XII. Cod LMI. Aici există coduri alocate unor situri inexistente70 sau care se 
referă la alte situri71. 

                                                                                                                              
turnuri ale porţii de nord, care apar descrise mai târziu în Zahariade, 2010, p. 1543, fig. 2 
(Halmyris. The position of the fort gates). 
64 Ştefan, 2005, p. 303, Fig. 148 (le camp Comărnicel I, plan restitue). Săgeata spre nord 
indică de fapt spre vest. 
65 Vezi Dupoi-Sârbu, 2001, p. 10. “Poziţia geografică şi cadrul natural. Gruiu Dării se află 
pe dealul Istriţa, care face parte din Subcarpaţii Buzăului, subdiviziune a Subcarpaţilor 
Munteniei centrale. Masivul Istriţei (749 m) corespunde unei structuri de anticlinal, formată 
din sedimente mio-pliocenice de calcare sarmatice şi gresii masive. Ridicat chiar în 
marginea dinspre câmpie, masivul deluros Istriţa a contribuit la fixarea Buzăului pe traseul 
de astăzi şi la dirijarea evoluţiei reliefului concentric spre valea Buzăului şi spre debuşeul de 
la Berca-Gura Nişcovului. Masivul s-a individualizat prin înălţarea axială mai accentuată, 
având structură, relief şi peisaj marginale, cuvertura de pietrişuri villafranchiene reapărând 
în depresiuni sau cuvete sinclinale abia în apropierea Văii Buzăului. Acest lucru îi conferă o 
individualitate originală, ridicându-se ca o barieră în faţa câmpiei, pe care o domină cu 
300-600 m. Culmea Dealul Mare – Istriţa, coborâtă până în aproape de 600 m în latura ei 
dinspre Cricovul Sărat, este separată printr-o şa foarte largă prin care trece un drum de 
legătură. Situat la sud de culoarul Lapoş-Nişcov, creasta principală a Masivului Istriţa 
coboară mai domol spre vest (615 m deasupra satului Tătaru) şi mai repede spre est, unde 
domină o mică prispă de pietrişuri levantine la vestul V. Teancului. Căderea etajată spre 
câmpie se datorează modelării policiclice. Versanţii masivului sunt frecvent expuşi eroziunii 
torenţiale ce declanşează dinamice fenomene de versant, rezultând detritus, grohotiş. Situat 
pe un munte, nu departe de câmpie, spre care se coboară o pleiadă de dealuri fertile, Gruiu 
Dării este unul din acele locuri ce atrag comunităţile umane.”  
66 DJ-I-s-B-07908.02, se referă la castrul roman de la Bistreţ-Pichetul grănicerilor; Grindul 
Cetatea/Cetatea de Piatră, localizarea lui “la 500 m N de sat” (LMI2004 DJ, nr. 77) se referă 
la satul Plosca, iar localizarea este absolut fantezistă, castrul este la 8 Km sud de Plosca. 
67 Exprimările de genul “În vatra satului …”. 
68 Situri măsurate în paşi, ex. Rusu , 2005, p. 546, nr. 27, referitor la cetatea de pământ de la 
Bogata-Cetate, “În punctul Cetate, este o fortificaţie de pământ de 60 × 40 de paşi, cu 
datarea incertă. Ar putea aparţine mai multor perioade istorice”. 
69 Unităţi de măsură picioare, stânjeni vienezi, stânjeni munteneşti în Tudor, 1971, p. 97. 
70 VL-I-s-B-09546 indică spre “Castrul roman de la Puţinei”, din judeţul Vâlcea (LMI2004 
VL, nr.94). Nu există localitatea Puţinei în judeţul Vâlcea, lucru puţin important pentru cei 
care au în grijă inventarierea monumentelor din România, care au preluat codul respectiv din 
LMI2004 şi în LMI2010. 
71 TL-I-m-A-05803.01, TL-I-m-A-05803.02 se referă la Ilganii de Sus (LMI2004 TL, nr. 167 
şi 168) unde nu există nici fortificaţie medievală, respectiv nici romano-bizantină, iar 
descrierea asociată acestor două coduri – “La 2 km SV de satul Izvoarele” – indică de fapt 
spre castrul roman de la Izvoarele (TL). 
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XIII. Cod RAN. Aici există coduri multiple pentru acelaşi sit72. 

4. Realizări 
În momentul de faţă există în Atlasul Digital al României următoarele 

categorii de informaţie cu caracter istorico-arheologic73: 

Denumire punct 
Număr 
puncte 

Biserică Pictată Românească 6 
Biserică de Lemn 13 
Biserică Evanghelică Fortificată 258 
Locaş de Cult Ortodox Deosebit 3 
Palat din Epoca Modernă 26 
Conac Boieresc 5 
Casa Înregistrată în Patrimoniul Imobil al României 25 
Aşezare Cultura Neolitică Boian 4 
Aşezare Cultura Neolitică Cernavodă 7 
Aşezare Cultura Neolitică Cucuteni 228 
Aşezare Cultura Neolitică Gumelniţa 70 
Aşezare Cultura Neolitică Hamangia 6 
Aşezare Cultura Neolitică Pre-Cucuteni 33 
Aşezare Cultura Neolitică Sălcuţa 3 
Aşezare Cultura Neolitică Vădastra 1 
Aşezare Cultura Neolitică Vinca/Turdaş 18 
Aşezare Cultura Monteoru (Epoca Bronzului) 1 
Aşezare Fortificată Dacică (Cultura Latene) 98 
Aşezare Fortificată Epoca Bronzului 93 
Aşezare Fortificată Neolitică 84 
Fortificaţie Romano-Bizantină Tip Quadriburgium 25 
Cetate Medievală Tip Vauban 7 
Aşezare Fortificată/Cetate de Pământ Medievală 175 
Aşezare Daco-Romană 95 
Val de Apărare Dacic 29 
Val Roman de Piatră 12 
Val Roman de Pământ 159 
Fort/Baterie Românească din perioada Modernă/Primul/Al Doilea 
Război Mondial 295 

                                                      
72 Ex. cetatea bizantină de la Nufăru are trei coduri RAN: 161062.09 (“Cetatea bizantină de 
la Nufăru - Trecere bac”), 161062.11 (“Cetatea bizantină de la Nufăru - proprietatea M. L. 
Dumitrescu”) şi 161062.12 (“cca. 7 km vest faţă de zidul de incintă vestic al cetăţii bizantine, 
pe malul braţului Sf. Gheorghe”). Ultimul este hilar. 
73 Evoluţia aspectului istorico-arheologic al Atlasului Digital al României poate fi consultată 
on-line http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-mo 
ldova/board600-harti-karten-maps/board653-digital-atlas-ro-a-d-2013-romania/1116-ro-a-d-
2013-20-aspectul-istoric-concretizat-în-planuri-2d-şi-reconstituiri-3d/ (accesat 20.10.2013). 
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Cetate din Epoca Bronzului 9 
Fortificaţie Hallstattiană (Epoca Fierului) 78 
Burgus Roman 31 
Turn Roman 345 
Castellum Roman din Piatră 31 
Cetate Medievală din Piatră 243 
Castel Medieval 67 
Fortificaţie cu datare necunoscută 22 
Aşezare Neolitică Cultura Bodrogkeresztur 2 
Aşezare Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov (Ep. Migraţiilor) 1 
Ansamblu Rupestru 3 
Basilica Paleo-Creştină 28 
Val cu Şanţ de Apărare Medieval 19 
Apeduct Roman/Medieval 22 
Amfiteatru Roman 5 
Băi Romane/Thermae 29 
Turn Dacic 80 
Bastion/Barbacană Medievală 84 
Castellum Roman de Pământ 43 
Castru Roman de Pământ 29 
Castru Legionar Roman 11 
Castru Roman de Piatră 88 
Cetate Romană-Bizantină din Piatră 32 
Aşezare Aspectul Cultural Stoicani-Aldeni 43 
Aşezare Cultura Ceramicii Liniare 30 
Aşezare Cultura Starcevo-Criş 505 
Aşezare Cultura Basarabi 1 
Aşezare Cultura Tiszapolgar 13 
Aşezare Cultura Coţofeni 6 
Aşezare Geto-Dacică (Cultura Latene) 30 
Monument Istoric 65 
Ruine 254 
Drum Roman/Miliar 51 
Monument ridicat în memoria ostaşilor români şi străini căzuţi în lupte 8 
Carieră 3 
Templu Roman 3 
Aşezare Paleolitică Aurignaciana 4 
Sanctuar Dacic 24 
Vestigii Pod Roman 4 
Villa Rustica/Villa Suburbana Romană 67 
Poarta Romană 9 
Necropolă Romană 17 
Atelier Antic 6 
Aşezare Deschisă Epoca Fierului 12 
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Aşezare Medievală Cultura Dridu 2 
Tranșee Primul Război Mondial 15 
Aşezare Epoca Bronzului Cultura Noua 1 
Aşezare Epoca Bronzului Cultura Wietenberg 16 
Aşezare Cultura Schneckenberg (Epoca Bronzului Timpuriu) 1 
Aşezare Cultura Grădiştea Coşlogeni (Epoca Bronzului) 3 
Mănăstire Ortodoxă Fortificată 7 
Aşezare Cultura Vatina (Epoca Bronzului) 4 
Aşezare Cultura Gârla Mare (Epoca Bronzului) 1 
Tabie Turcească 33 
Tabie Rusească/Căzăcească 17 
Tabie Arabă 1 
Culă (Casa Boierească Fortificată Sec. XVIII-XIX) 2 
Fortificaţie Stil Italian (sec. XIV) 3 
Cetate Turcească Bastionară din Cărămidă 10 
Tranşee/Fortificaţii din al Doilea Război Mondial 17 
Aşezare Cultura Tei (Epoca Bronzului) 1 
Tumul 1748 
Aşezare Deschisă Cultura Gava (Ep. Bronzului) 1 
Tabără Armată Medievală 11 
Aşezare Neolitică Cultura Petreşti 4 
Necropolă de Incineraţie 6 
Aşezare Celtică de Epoca Fierului (Latene) 3 
Vestigii Arheologice 89 
Cetate Dacică 170 
Cetate Grecească 9 
Castru Roman de Pământ 155 
Turn/Donjon Medieval 208 
Loc în care a avut loc o Bătălie 22 

Tabel 1. Tipologiile de puncte din Atlasul Digital al României v5.4074. Practic aspectul 
istoric-arheologic ocupă actualmente 6796 puncte clasificate în 101 categorii din  

totalul de 345966 puncte încadrate în 489 tipologii. 

Primul mare avantaj al repertoriului nostru nu constă neapărat în mărimea, 
originalitatea şi precizia acestuia, cât în faptul că este deplin integrat în contextul 
cartografic şi rutabil al Atlasului Digital al României. Siturile se pot căuta după 
denumire sau proximitate şi rute pot fi generate către ele care să folosească 
infrastructura rutieră digitală fără egal75 pe care o deţinem în acest moment. Harta se 

                                                      
74 Extras din totalul statisticilor pentru informaţiile tip punct publicate on-line la 
https://www.rqa.ro/statisticiROv540.php (accesat 20.10.2013). 
75 Dublu faţă de cel mai apropiat competitor Navteq, care avea 161500 km de drumuri la 4 
ian. 2012, apud http://press.navteq.com/NAVTEQ-Map-Powers-Garmin-Devices-In-Romania 
(accesat 20.10.2013). 
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încarcă pe GPS la fiecare nouă ediţie76 şi accesul la ea nu depinde de acoperirea cu 
semnal GSM. Iar lucrul acesta necesită doar actualizarea a două fişiere (harta şi 
cheia de deblocare) dintr-un director de pe aparatul GPS. 

Al doilea mare avantaj sunt actualizările trimestriale la acesta, care vizează 
pe lângă îmbogăţirea reţelei de drumuri rutabile, creşterea numărului de puncte de 
interes şi adrese poştale şi adăugarea de planuri de detaliu şi modele 3D pentru 
monumentele istorice. 

                                                      
76 https://www.romaniadigitala.ro/news/lansare-ro-a-d-2013-40-2/ (accesat 20.10.2013). 
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Surse 
cartografice 

Planşa 2545 - Serviciul Geografic al Armatei - Harta Gara 
Balota Scara 1:20.000, Sursa: Partea Olteniei reprodusă după 
harta 1:20.000 ridicare în anul 1915, ed. 1, An tipărire 1939. 

 Planşa 3543 - Direcția Topografică Militară - Harta Icoana 
Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1953. 

 Planşa 3544 - Direcția Topografică Militară - Harta Corbul 
Nou Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1906. 
Actualizat nomenclatura după Serv. Statistic în 1952, ed. 1, An 
tipărire 1953 

 Planşa 4164 - Direcția Topografică Militară - Harta Sânsimion 
Scara 1:20.000, Sursa: Executat la F.M.C. în anul 1953 
folosindu-se ca material de bază ridicarea austriacă Sc. 1:25000 
din anul 1840, ed. 1, An tipărire 1954. 

 Specht, C., Militäirische Carte der Kleinen oder Oesterreichi-
schen und grossen Wallachei welche beide zussamen aus 394 
Sectionen bestehet, und wehrend dem Waffenstillstand 
zwischen der k; k; und der turchischen Armee vom Monat 
September 1790 dis Ende May 1791 durch den Generalquar-
tiermeisterstaab unter der Direction des Obristen Specht geo-
metrisch aufgenommen, und in das reine auspezeichnet wor-
den. Diese Carte ist in den halben Massstab der wiener Zoll zu 
2000 Schrit in 108 Biaettern Zusammengesetzt. Masstab von 
10.000 Schritten, 1791. 

 




