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PP36/ 26.07.2021 

 
Către:  
Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj 
Doamnei ing. Doina COCIȘ, Director Executiv 
Piața Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău, jud. Sălaj 
Tel./fax: 0260.661.797, Email: djcsalaj@gmail.com 
 
Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale 
Domnului Ștefan-Emilian GAMUREAC, Director 
Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, București  
Tel.: 021 224 44 21, fax: 021 223 31 57, Email: patrimoniu.cultural@cultura.ro 
 
Comisia Națională a Monumentelor Istorice 
Doamnei Constanța Carp, Președinte 
Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, București  
Tel.: 021 224 44 21, fax: 021 223 31 57, Email: patrimoniu.cultural@cultura.ro 
 
Comisia Națională Limes 
Domnului Felix MARCU, Președinte 
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 
Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2, Cluj-Napoca 
Tel.: 0264595677, fax: 0264591718, Email: secretariat@mnit.ro 
 
Institutul Național al Patrimoniului 
Domnului Ștefan BÂLICI, Manager 
Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021 336 60 73, fax: 021 336 99 04, Email: secretariat@patrimoniu.gov.ro 
 
Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca al Academiei Române 
Domnului Acad. Marius PORUMB, Director 
Str. M. Kogălniceanu, nr. 12-14, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Tel.: 0264.591.125, fax: 0264-594470, Email: iaiacluj@yahoo.com 
 
 
Ref.: Solicitare declanșare procedură de clasare (de urgență) în categoria m-
monument a descoperirilor arheologice recente din satul Sutoru, com. Zimbor, judeţul 
Sălaj - punct Gura Căpușului 
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Stimată doamnă Director Executiv, 
Stimate domnule Director, 
Stimată doamnă Președinte, 
Stimate domnule Președinte, 
Stimate domnule Manager, 
Stimate domnule Director, 
 
Prin prezenta, Fundația Pro Patrimonio România, fundație legal constituită, cu activitate în 
domeniul protejării monumentelor istorice, având sediul în str. Pictor Verona nr. 13, 
București, vă solicită, în baza prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declanşarea 
procedurii de clasare (de urgență) în categoria m-monument pentru drumurile romane 
descoperite în satul Sutoru,  com. Zimbor, judeţul Sălaj - punct Gura Căpușului. De 
asemenea, având în vedere faptul că în mediul online nu sunt informații suficiente pentru a 
ne formula o opinie, vă propunem, în situația în care dețineți informații concludente în acest 
sens, să declanșați procedura de clasare (de urgență) în categoria m-monument și pentru 
alte vestigii arheologice descoperite pe acest sit. 
În satul Sutoru, com. Zimbor, judeţul Sălaj, în cadrul cercetărilor arheologice efectuate 
pentru Proiectul de Autostradă Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3B1 – 
Mihăiești – Zimbor în monumentul istoric Castru și Vicus militar clasat în categoria s-sit (cod 
Lista Monumentelor Istorice: SJ-I-s-A-04964, cod Repertoriul Arheologic Național: 
143183.1), au fost descoperite vestigii arheologice aparținând vicus-ului militaris, castrului 
Optatiana, de epoca bronzului și din perioada medievală timpurie (sec. VII-VIII). 
Între descoperirile de epocă romană se numără și porțiuni din două artere: ale drumului 
imperial Napoca – Porolissum și un drum roman care conecta castrul Optatiana cu cel de la 
Bologa, precum și construcții adiacente.  
 
Drumul imperial este bine conservat, atât pavimentul cât și șanțurile de drenaj poziționate 
de-o parte 
și de alta a lui. În zona viitoarei organizării de șantier aferentă autostrăzii acesta se 
intersecta cu un alt drum roman. O astfel de intersecție de drumuri romane nu a mai fost 
descoperită în Dacia, valoarea sa științifică fiind extraordinară. Segmentul de drum imperieal 
și așezarea romană de aici apar menționate în sursele literare antice, respectiv în Tabula 
Peutingeriana. Menționăm că fortul de la Sutoru este înscris la nr. crt. 118 în lista 
obiectivelor din județul Sălaj care fac parte din Frontiera Imperiului Roman din Dacia aflată 
pe Lista Indicativă a României pentru UNESCO. Astfel, această intersecție a drumurilor avea 
o importanță deosebită în sistemul de apărare roman aflat în curs de înscriere în Lista 
Patrimoniului Mondial. 
O evaluare la o analiză minimală a acestor descoperiri le pune în poziția de putea fi clasate 
în grupa A, individual, în categoria m-monument, putând fi evaluate ca „excepțional” la 
criteriile „raritate şi unicitate” și „valoarea memorial-simbolică” și „valoarea arhitecturală, 
artistică şi urbanistică”.  
 
În cadrul cercetării arheologice au mai fost descoperite o clădire a termelor civile, păstrată în 
condiții excepționale, vestigiile acoperișului fiind descoperite in situ, precum și unul dintre 
puținele ateliere ceramice documentate în provincia Dacia la care se păstrează atât cuptorul, 
cât și structurile adiacente. Nu deținem date suficiente, dar o evaluare documentată a 
acestora ar putea conduce la clasarea lor. 
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Șantierul viitoarei autostrăzi urmează să traverseze o zona nesăpată arheologic de 
aproximativ 1,5 ha cu vestigii arheologice aflate la adâncimi de 30-60 cm care vor fi afectate 
de infrastructura rutieră, fapt ce face necesară continuarea cercetării arheologice, în cadrul 
căreia pot apărea noi obiective ce ar putea fi clasate. 
Fiind conștienți de importanța pentru România a realizării unei infrastructurii rutiere la un 
nivel european, amintim faptul că, potrivit art. 7 din OG nr. 43/2000, în astfel de situații există 
obligația finanțării protejării patrimoniului arheologic și a oricăror modificări necesare ale 
proiectului în vederea protejării. 
 
Având în vedere că șantierul viitoarei autostrăzi este în lucru, iar acesta poate implica 
distrugerea descoperirilor arheologice, considerăm utilă declanșarea procedurii de 
clasare de urgență. 
Constatăm că în ședința Comisiei Naționale de Arheologie desfășurate în perioada 15 - 16 
iulie 2021, potrivit rezoluțiilor prezentate pe pagina web a Ministerului Culturii, au fost 
analizate o Înștiințare-memoriu și un raport intermediar de cercetare arheologică preventivă 
realizate de Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca al Academiei Române. 
Considerăm necesară prezentarea de către responsabilul științific al șantierului 
arheologic a descoperirilor și în Comisia Națională a Monumentelor Istorice. 
 
V-am fi îndatoraţi daca pe parcursul procedurii de clasare (de urgență) ne-aţi comunica 
evoluţia acesteia, înştiinţarea declanşării procedurii de clasare transmisă proprietarilor, 
comunicarea de clasare, sau dacă este cazul răspunsul motivat privind neclasarea, îndată 
ce acestea vor exista. 
 
Anexăm imagini în sprijinul declanșării procedurii clasării (de urgență). 
 
 
arh. Șerban Sturdza, 
Președinte Pro Patrimonio  



 

Str. Pictor Verona nr. 13, București 
www.propatrimonio.org 

   4 

Anexă  

 

sursa: pagina youtube utilizator Cristian-Marius Man - 
https://www.youtube.com/watch?v=5Bc_r5fhxbU&t=664s 

 

sursa: pagina youtube utilizator Cristian-Marius Man - 
https://www.youtube.com/watch?v=5Bc_r5fhxbU&t=664s 
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sursa: pagina youtube utilizator Raducu P Drum - 
https://www.youtube.com/watch?v=yY3B1pBod4E 

 

sursa: pagina youtube utilizator Raducu P Drum - 
https://www.youtube.com/watch?v=EXiWKOjHLS0 
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