
Consecutiv Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 241/27.10.2016 privind aprobarea proiectului
„Restaurarea, punerea în  valoare și  introducerea în circuitul  turistic  a Castrului  legiunii  V
Macedonica,  Potaissa-Turda”,  a  indicatorilor  tehnico-economici  și  a  cheltuielilor  legate  de
proiect, Primăria Turda face cunoscute publicului larg și datele tehnice cuprinse în „Fișa cadru
de prezentare a proiectului”, date regăsite în documentul atașat. 

Proiectul  „Restaurarea,  punerea  în  valoare  și  introducerea  în  circuitul  turistic  a  Castrului
legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” își propune, într-o primă fază, efectuarea de cercetări
arheologice preventive, supravegheri arheologice în stratul vegetal și supravegheri arheologice în
zonele  obiectivelor  deja  cercetate  și  conservate  primar  pentru intervenții,  denumite  în studiu
Obiectul 1. 

În urma acestui prim pas se va trece la realizarea unui set de acțiuni concrete după cum urmează: 
[a]  Restaurare  ruine  Bastion  de  curtină,  Bastion  Nord-Vestic  și  Porta  Decumana  și  punerea
acesteia din urmă în valoare prin intermediul unei structuri cu rol de sugerare a gabaritului și de
remodelare a plasticii fațadelor Porții Decumana, denumită în continuare Obiectul 2; 
[b]  Restaurarea  ruinelor  clădirii  comandamentului,  Principia,  și  punerea  ei  în  valoare  prin
structura cu rol de sugerare a gabaritului și de remodelare a plasticii fațadelor Portalului de acces
în clădirea comandamentului, Principia, denumită în continuare Obiectul 3; 
[c] Restaurare ruine Thermae și construire structură destinată protecției, conservării și punerii în
valoare a materialului arheologic descoperit la Thermae, structură care înglobează o structură
secundară destinată protecției și conservării patrimoniului cultural mobil, denumite în continuare
Obiectul 4; 
[d] Marcarea la suprafață și amenajarea principalelor drumuri romane din interiorul castrului:
Via  Praetoria,  Via  Principalis,  Via  Sagularis  și  Via  Decumana  (presupusă),  denumite  în
continuare Obiectul 5; 
[e]  Crearea  unei  structuri  ce  adăpostește  grupuri  sanitare  organizate  pe  sexe  și  persoane cu
dizabilități și echiparea ei cu instalațiile necesare bunei sale funcționări, denumită în continuare
Obiectul 6 (obiect ne-eligibil); 
[f] Crearea de locuri de odihnă prevăzute cu bănci, pubele, cișmele cu apă potabilă și panouri
informative/kiosk-uri  (cu  prezentarea  generală  a  castrului,  sisteme  de  ilustrare  grafică  și
indicatoare  de  traseu)  în  puncte  cheie  ale  drumurilor  romane  și  în  zonele  de  intersecție  ale
acestora, împrejmuirea de protecție a zonei de intervenție, iluminarea arhitecturală a obiectivului
de patrimoniu, denumite în continuare Obiectul 7 (obiect conex). 

Investițiile aplicate celor șapte obiecte vor permite crearea unei soluții unitare care va organiza
situl coerent conceptual, planimetric și structural astfel încât patrimoniul în cauză să poată deveni
un spațiu public capabil să producă capital social și educațional.


