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Abstract. This article presents the history of topographical measurements at Tibiscum and 
the known plans, published or still unpublished, from the first one known, published in 1876 
in the volume of the Hungarian Academy of Sciences, to our own plans produced in 2012 in 
2D and 3D formats. In the context of the present day research, the legislation in force 
specifies the necessity of topographical measurements applied to archaeological sites in order 
to obtain the excavation authorizations, to repertoire and document sites. 
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Anticul Tibiscum este amplasat în depresiunea de contact dintre culoarele 
Timiș și Bistra, la 6 km nord de orașul Caransebeș (jud. Caraș-Severin). În această 
câmpie înaltă, brăzdată de cursul râului Timiș, s-a dezvoltat întreaga așezare antică. 
Spre nord-vest, zona este delimitată de câmpia joasă a Lugojului, spre nord, de șirul 
de dealuri de la poalele Munților Poiana Ruscă, spre vest, depresiunea era închisă de 
Dealurile Buziașului, continuate la rândul lor, spre vest, de Munții Dognecei, iar 
spre sud-vest se află bogații Munți ai Banatului1. 

Tibiscum-ul se găsește pe locul ce poartă toponimul “Cetate” sau “Zidină” 
din apropierea localității Jupa (Jud. Caraș-Severin), pe malul stâng al râului Timiș, 
iar o bună parte a sitului a devenit rezervație arheologică cu o suprafață de 17 
hectare în anul 1977. În 198-199, în timpul împăratului Septimius Severus (193-211), 
Tibiscum-ul antic a devenit municipium2. Situl este amplasat pe malul drept al râului 
Timiș, fiind străbătut de drumul imperial Arcidava ‒ Bersobis ‒ Tibiscum ‒ Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. Cursul fluctuant al râului Timiș a distrus în timp o mare 
parte a sitului3. 

Ridicările topografice, dintre metodele de prelevare de date în vederea 
obținerii de modele digitale ale terenului, au cea mai mare acuratețe și o densitate 
mică a punctelor de prelevare. Acestea determină poziția în trei dimensiuni a 
elementelor naturale și antropice pe sau sub suprafața Pământului. Aceste elemente 

                                                      
1 Benea-Bona 1994, p. 8. 
2 Benea, 1991, p. 42-43; Benea, 2003b, p. 92; IDR III, 1, p. 151 apud Benea, 2004, p. 147-148. 
3 Benea, 2003a, p. 11; Benea, 2004, p. 147-148. 
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pot fi reprezentate în mod analogic ‒ pe o hartă, plan sau tabel de măsurători sau în 
format digital ‒ ca un model digital al terenului4. 

Primul plan topografic cunoscut al sitului a fost publicat în anul 1876 de 
către Ortay Tivadar pe ultima pagină a articolului său din Revista Academiei 
Maghiare de Științe, cu numele Planul Tibiscum-ului Roman5, măsurătorile și planul 
fiind realizate de Dragalina Sándor – Alexandru Dragalina – tatăl generalului Ioan 
Dragalina. Alexandru Dragalina a fost ofițer în armata austro-ungară până în anul 
1859 când a demisionat și s-a mutat în România, unde a fost staroste al ținuturilor de 
graniță, apoi, în anul 1860, s-a mutat la Caransebeș6 (Fig. 1). 

Cel de-al doilea plan al construcțiilor dezvelite în așezarea aflată la nord-est 
de castru (vicus-ul militar) de Dr. Ioan Boroș din Lugoj a fost realizat în anul 1923, 
fără însă a prezenta detalii legate de orientare7. Acest plan s-a păstrat, însă fără a 
avea alte amănunte despre materialele arheologice8. După aspectul structurilor pre-
zentate pe plan, ele par a fi edificiile redescoperite în bună măsură de prof. Marius 
Moga în cursul cercetărilor din anii 1964-1975. De bună-seamă, ele sunt edificiile de 
pe latura de est a vicus-ului militar9 (Fig. 2). 

Cel de-al treilea plan topografic al sitului, Planul așezării arheologice 
romane Tibiscum, a fost realizat de Constantin Răileanu în perioada 1975-1976, 
măsurători cu erori care însă nu au fost acceptate10 (Fig. 3). 

Între anii 1976-1977 a fost realizată o altă măsurătoare topografică de către 
Înteprinderea de Exploatare și Execuție a Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare Caraș-
Severin având ca beneficiar Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 
Graniţă din Caransebeş, măsurătoare folosită încă, reprezentând stadiul cercetărilor 
și al dezvelirii sitului la momentul respectiv (Fig. 4). 

În anul 2004, sub coordonarea prof. univ. dr. Doina Benea, o echipă de cer-
cetare a Catedrei de Geografie a U.V.T, compusă din Marcel Török și Florin Vuia, a 
realizat măsurători în cadrul sitului cu ajutorul unui teodolit. În noiembrie 2005 este 
folosită pentru prima dată o stație totală (Leica TC407) pentru măsurători de către 
Florin Vuia (Fig. 5). 

În vara anului 2007 a avut loc prima măsurătoare complexă cu stația totală a 
sitului de pe malul stâng al râului Timiș, însumând un număr de 1740 de puncte 
distincte salvate, acoperind suprafața castrului, a vicus-ului militar, a thermae-lor și 
a reperelor moderne, în total o suprafață de 6 ha a perimetrelor măsurate. Echipa a 
fost formată din Dorel Micle și Adrian Cîntar sub coordonarea prof. univ. dr. Doina 
Benea. Stația totală folosită a fost Leica TC407 (Fig. 6). 

                                                      
4 Rusu-Mușat 2012, p. 2-3. 
5 Ortvay, 1876, p. 49. 
6 Dragalina, 2009, passim. 
7 Răileanu, 1979, p. 108-126; Benea-Bona, 1994, p. 10-11. 
8 Benea-Bona, 1994, p. 10-11, Fig. 2; Benea, 2011, p. 160.  
9 Benea-Bona, 1994, p. 10-11. 
10 Răileanu, 1979, Anexa XII; Micle et alii, 2011, p. 109 - fig. 74. 



593 
 

Pe baza măsurătorilor din anii 2007, 2010 și 2011 am realizat în anul 2011 
planul necesar obținerii de aprobare pentru cercetarea arheologică sistematică cerut 
de reglementările Ministerului Culturii și Cultelor (Fig. 7). Planul de încadrare a 
zonei a fost realizat de Ing. Dr. Nicolae Babuca (S.C. BlackLight S.R.L.) (Fig. 9). 

În contextul actual al arheologiei românești, pentru obținerea autorizațiilor 
de cercetare arheologică sistematică, este nevoie de următoarele documente digitale: 
planul topografic în proiecție Stereo 70 în format digital (ArcMap shapefiles), de 
exportul planului cu repere antice și moderne și de suprapunerea peste ortofotoplan 
cu laturi de 2,50 × 2,50 km11. 

În anul 2010, 2011 și 2012 măsurătorile cu stația totală au continuat pentru a 
completa, actualiza și urmări evoluția cercetărilor arheologice față de datele preluate 
în anul 2007, fiind realizate de noi cu ajutorul studenților care-și satisfăceau practica 
arheologică. Coordonarea în teren și lămurirea aspectelor legate de poziția clădirilor 
și a zidurilor a fost făcută de prof. univ. emerit Doina Benea. Stația totală folosită a 
fost Leica TCR1205 Smart Station (Fig. 8). 

Acest set de ridicări topografice din intervalul anilor 2010-2012 a repre-
zentat prima ridicare topografică Stereo 70 a Rezervației Arheologice Tibiscum, 
astfel planul topografic final fiind încadrat în sistemul cadastral național (Fig. 8). 

În luna noiembrie 2012 s-a efectuat un nou set de măsurători topografice 
Stereo 70 constând dintr-o rețea deasă de puncte a suprafeței demarcate a întregii 
rezervații arheologice, necesare modelului tridimensional al terenului (Fig. 10). 

Din punct de vedere cartografic, ridicările topografice și planurile rezul-
tate ale sitului de la Tibiscum reprezintă: 
- un bun instrument de verificare al locației de săpătură de la an la an după ce 

vechile locații de secțiuni au fost acoperite de vegetație; 
- o modalitate de cunoaștere a diferenței de nivel dintre diferitele elemente arhitec-

tonice antice ale sitului, cum ar fi cel dintre amplasamentul castrului și cel al 
vicus-ului militar și al construcțiilor din acest areal dat corelate cu căile de comu-
nicație și de acces generale și speciale; 

- planul digital poate fi actualizat de la an la an, astfel având date actualizate asu-
pra sitului și o evidență clară a sectoarelor cercetate; 

- un element clar de stabilire a coordonatelor arealelor cercetate fiind astfel cunos-
cute se evită situația în care cercetările viitoare s-ar suprapune unora mai vechi; 

- un standard, deoarece raportările naționale se pot face mult mai ușor, fără a 
implica măsurători suplimentare în afara timpului alocat șantierelor arheologice, 
dacă sunt actualizate constant; 

- un element de înțelegere și identificare a aspectelor antice și a locației acestora, 
în urma identificării în plan a descoperirilor făcute până la un moment dat se 
poate cerceta o anumită zonă pe baza amplasării antice. 

                                                      
11 M. Of. 768/2010, Articolul 10; Documente digitale au fost expediate la începutul anului 
2011, pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică sistematică, către Ministerul 
Culturii și Cultelor și Institutul pentru Memorie Culturală (cIMeC). 
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Pe baza ridicării topografice bidimensionale a sitului de la Tibiscum se 
pot face următoarele observații: 
- a fost marcată cu precizie locația complexelor arhitectonice antice dezvelite până 

în prezent; 
- s-a stabilit relația dintre acestea și căile de acces; 
- s-au obținut distanțe precise între elementele constructive; 
- s-a stabilit orientarea acestora față de Nordul magnetic și față de cel geografic; 
- planimetria obținută astfel evidențiază traiectul construcțiilor și al drumurilor; 
- măsurătorile au fost efectuate în format Stereo 70 obținându-se astfel coordonate 

precise ale elementelor constructive; 
- s-a simplificat procesul de actualizare a planului topografic de la an la an bazat 

pe coordonate Stereo 70 cunoscute ca repere în cadrul sitului (colțuri de clădiri 
moderne și antice, stâlpi de electricitate); 

- s-au stabilit noi standarde de lucru cu aparatura existentă pentru a ușura aducerea 
în plan a secțiunilor și a elementelor arhitectonice care urmează a fi cercetate în 
viitor; 

- în intervalul anilor 2010-2012 a fost realizată prima ridicare topografică Stereo 
70 a Rezervației Arheologice Tibiscum și planul topografic rezultat din aceasta 
(Fig. 8). 

- de asemenea, în noiembrie 2012 a fost realizată prima ridicare topografică 
Stereo 70 pentru modelul numeric al terenului a sitului care a permis aplicarea 
curbelor de nivel pe întreaga suprafață, cunoscând astfel toate cotele de altitudine 
ale arealului măsurat. Acest set de măsurători însumează peste 2200 de puncte 
individuale cunoscute (Fig. 10). 

Pe baza măsurătorilor topografice proprii realizate în sistem Stereo 70 a 
rezultat faptul că suprafața totală a Rezervației Arheologice Tibiscum, așa cum este 
păstrată astăzi delimitarea sa, este de 13,50 hectare, cu un perimetru de 1492 metri 
(Fig. 8). 

Suprafața măsurată, după cum se observă pe ortofotoplan și în planurile 
exportate, s-a încadrat în limitele fizice ale Rezervației Arheologice Tibiscum, mai 
precis în zona delimitată de stâlpii de beton, păstrând pe alocuri gard de sârmă ghim-
pată. Diferența de suprafață, până la 17 hectare este pierdută datorită bălții antropice 
de pe latura de est, în spatele thermae-lor, dar și datorită alunecării de teren vizibile 
pe întreaga latură de est a vicus-ului militar unde stâlpii de beton au fost identificați 
căzuți pe ruperea de teren spre malul râului Timiș. Lungimea laturii estice a vicus-
ului militar dislocată de alunecare este de 200 metri.  

Diferența de nivel din cadrul sitului dintre punctul cu cea mai joasă cotă de 
altitudine a ridicării topografice - de 181 metri, amplasat în colțul de nord-est al 
vicus-ului militar (zona de ruptură de pantă) și punctul cu cea mai ridicată cotă de 
altitudine - de 186,30 metri, amplasat pe drumul pavat al vicus-ului militar în dreptul 
Clădirii VII, este de 5,30 metri. Menționăm faptul că această diferență reprezintă o 
perspectivă topografică actuală și nu realitatea terenului în antichitate, când, datorită 
refacerilor constructive, au existat variații, cel puțin pentru punctul de cotă maximă 
aflat (azi) pe drumul D II/2 ce traversa așezarea civilă. 
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Pe baza modelului digital al terenului (3D) (Fig. 10) produs pe baza 
măsurătorilor topografice proprii și a observațiilor din teren putem face următoarele 
interpretări de analiză spațială cu următoarele elemente: 
- dependența distribuției elementelor sitului pe baza topografiei locale - terenul a 

fost ales de la bun început pe zona înaltă cuprinsă între meandrele fosile ale râului 
Timiș, cu acces înspre sud la râu (cheiul din colțul de sud-vest); 

- orientarea sitului față de anumite elemente de peisaj (munți, râuri, platouri, etc.) - 
orientat după nordul magnetic (orientare astronomică), în apropierea râului 
Timiș, amplasat în lunca Timișului cu vizibilitate mare spre nord și sud pe culoa-
rul Timișului, cu vizibilitate spre vest și est față de drumul imperial ce ducea spre 
capitala Ulpia Traiana Sarmisegetuza. De asemenea amplasarea porții praetoria 
spre est sugerează prezența pe acea direcție a elementului strategic esențial de 
protejat al castrului;  

- posibila corelare dintre tiparul așezării și distribuția sitului - așezarea civilă era 
direct corelată și proporțională cu fortificația militară; 

- vizibilitatea și accesibilitatea sitului față de așezări și drumuri contemporane - 
fortificația militară a fost special amplasată pentru a proteja drumul imperial ce 
făcea legătura cu capitala Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 

- corelarea amplasării sitului față de sursele de apă - necesarul de apă era preluat 
din izvoare (necunoscute azi) și din râul Timiș din amonte (care curgea la vremea 
respectivă pe la sudul castrului) și deversarea apelor reziduale se făcea în aval, 
după ce așezarea militară, civilă și thermae-le goleau apa folosită pentru a asi-
gura igiena. Informația este susținută și de existența instalației de tuburi și a 
canalului deversor din structura porții praetoria care se scurgea pe traseul zidului 
estic al castrului spre sud către râu.  

Pentru cazul sitului de la Tibiscum, în timp este posibilă realizarea unor 
planuri bidimensionale și tridimensionale ale întregii zone pe care Ortvay Tivadar a 
identificat-o ca fiind suprafața anticului Tibiscum, cuprinsă în perimetrul delimitat 
la est de satul Iaz, la nord de satul Ciuta, până la râul Bistra, iar la vest, de satul 
Jupa, pentru a avea o imagine de ansamblu și un volum impresionant de coordonate 
și detalii topografice. 

Alinierea la standardele naționale și internaționale a dus la o necesitate per-
manentă a interdisciplinarității din numeroase domenii aplicate arheologiei, în cazul 
topografiei aplicarea și folosirea măsurătorilor topografice devenind o constantă, nu 
numai înainte de începerea unei campanii arheologice sau la finalizarea acesteia, dar 
și pe parcursul cercetărilor. 

De la planul topografic în sistem grafic bidimensional publicat de primul 
autor care a identificat corect amplasamentul anticului Tibiscum - Ortvay Tivadar, 
până la planul topografic bidimensional în format Stereo 70, respectiv modelul digital 
tridimensional al terenului, aplicarea sistemelor grafice 2D și 3D în studierea evolu-
ției arhitectonice a așezării tibiscense reprezintă gradual o metodă de prezentare a 
evoluției cercetărilor, un studiu interdisciplinar ce combină elemente de topografie, 
grafică și recent, GIS, ca urmare a cercetării arheologice.  
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Fig. 1. Planul Tibiscum-ului Roman12. 

                                                      
12 Ortvay, 1876, p. 49. 
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Fig. 2. Planul construcțiilor dezvelite de Dr. I. Boroș din Lugoj în anul 192313. 

 
Fig. 3. Planul așezării arheologice romane Tibiscum realizat de C. Răileanu  

în anii 1975-197614. 

                                                      
13 Răileanu, 1979, Anexa X; Benea-Bona, 1994, fig. 2. 
14 Răileanu, 1979, Anexa XII.  
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Fig. 4. Planul general al castrului și al vicus-ului militar de la Tibiscum realizat de 

Inteprinderea de Exploatare și Execuție a Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare  
Caraș-Severin între anii 1976-197715. 

                                                      
15 Benea-Bona, 1994, fig. 3. 
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Fig. 5. Planul general al castrului și al vicus-ului militar de la Tibiscum  

realizat de M. Török și F. Vuia în anii 2004-2005. 
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Fig. 6. Planul sitului realizat în anul 2007 pe baza măsurătorilor topografice proprii. 
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Fig. 7. Planul topografic al Sitului Arheologic Jupa - Tibiscum (versiunea 2010,  

pe baza măsurătorilor topografice proprii). 
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Fig. 8. Planul sitului arheologic Tibiscum realizat în anul 2012 pe baza măsurătorilor 

topografice proprii. 
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Fig. 9. Planul realizat de Ing. Dr. N. Babuca (S.C. BlackLight S.R.L.) bazat pe 

ortofotoplanul corespunzător sitului arheologic Jupa - Tibiscum pentru  
obținerea autorizației de săpătură. 
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Fig. 10. Planul 3D cuprinzând ortofotoplanul, modelul digital al terenului 
(transparență 40%) și curbele de nivel aplicate cu echidistanță de 0,25 m. 
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