
REPERTORIUL ARHEOLOGIC ROMAN AL GORJULUI 

de GHEORGJiE CALOTOIU 

în prezent teritoriu:! judeţului Gorj reprezintă, prin hogăţi·a 
aşezărilor stirăvechi şi vechi, un veritabil muze-u în •a·er liber. 
Vestigiile descoperi·te aici ne permit să reconstituim trewtul is
toric a,I ţinutului, el,e contribuind, alături de cele găsit.e tn cele
l1alte zone, la cunoo·şterea ist:oriei milena.re a popo1rului nostru. 

Primele informaţii arheologice reforitocne la. zona Gorjului 
le datorăm uno.r învăţători din judeţul Gorj, cme au dat pre
ţioase informaţii în răspunsuri:le lor la chestionaru.I a1rheologic 
p1ropus de Alexandru Odobescu în anul 1871. 

lnteremnte observaţii găsim si în manuscrisele păstrate la 
Academia: R.S.R., ale lui Gr. Tocifescu şi P. Polonic, care, spre 
5fîrşitu1I secolului trecut, au îl'ltreprins ceiroetări pe teren în zona 
Gorjului. 

Remarcăm şi poreocupările unor neobosiţi cercetători gor
jenii ca : Al. Ştefulescu, Iuliu Moisi.I, A. Diaconovid, Rola· Pie
karski, care au descoperit şi semn·aJ.at multe puncte de interes 

· a•rhe-ologic, punînd bazele primului muzeu .al Gorjului în anul 
1894. Un lo.c ap·arte în cunoaşterea ·a:rheologică o judeţU1lui 
Gorj îl ocupă C.S. Nicolăescu-Plopşor. 

Din 1952 s-au efeduat săpăoturi sistematice, prin a:eeste·a 
aducîndu-se valoroase contr·ibutii la cunoasterea antică a Gor
jului, un rol import.ant avîndu-1 'colectivele ~·onduse de Gr. Flo
rescu, D. Berciu şi Espectatus Bujor. 

Săpăturile arheologi•ce efectuate în ultimii 20 de ani pe 
te,ritoriu1l judeţului s-·a'U axat mai ales pe cercetare:a fortificaţi
i'.or romane din zone'.e Bumbeşti-Jiu şi Săcelu. 

Prezentăm punctele din Gorj unde au fost descope·rite ves
ti·gii romane, arătînd condiţiile descope·ri•rii cît şi o p•rezentare 
o inventarul1ui obiectelor rezu.ltote. 



Repertoriza•reia punctelo.r se face pe localităţi de descope·· 
ri-re cam sînt prezentaite în ordine alfabetică, urmărindu-se 
mai a'.es indica·r·ea prec:să a :ccu:ui de descoperire - topon;
m:a actua.'ă - 1c•it şi a bibl;ogrnfiei de specia:itaite oare face re
feriri :a aceste ,rnncte şi s~atiw1i arheo:og:ce. 

ARCAN I 

în comuna Arca.ni, C. Bolliac menţi.onează „urme de cas
tru din C'Ore se ma·i văd turrnu•ri pătr•aite şi drum roman aşternut 

•cu piere". 1 D:1:i cas~ru a p.rove·n·:,, u·n cap:.te1: scu1:rp~at d:n ni1:i·~·ră! 
păstrnt l·a şco-al•a din Cîmp·ofeni.2 Urme de cărămizi şi ţigle 
romane semnal1a Iuliu Moi·sil si Aurel Di•a.conovici.3 în locul de
nurr.i~ de !o.ca'.n•ici „Jele·sele", ·în iu:iz 1979 am depis~at c.eram;
că şi cui.e roman1e.' 

'· C. Bolliac, Excursie arheologică din anul 1869, Bucureşti, pag. 47-52. 
2. Gr. Tocilescu şi P. Polonic, Ms5. Acad. H.S.H., voi. 5141, fila 18 verso. 
:1. I. Moisil, A.O., 1926, p. 125. 
'. Periegheză iulie 1979. 

BALANEŞTI 

Pe G-r,;nd, 10·a G'.odeni• (cam. Bă·'.ăineş~i), Ai~. Şt.efolescu ·a vă
zut urme de ca.stru şi a găsit frngmente de tegu.l·ae cu scriere 
cursivă. 1 în aiceea•şi zonă, în s·a•tu.1 Ohaba, învăţăto.ru-1 I. Păsăto
iu a descoperit st•atu.eta zeiţei Minerv·a·, care se află în muzeul 
din Tg.-Ji·u. Este o stiaitueM din bronz, fără a•rme, după model 
el·enistic. 

Tn punctul Glămeie, l•a ci.re.a 2 km NE de satu.I. Glodeni, 
în u·rma unei perie·gheze efectu1ate în iul.ie 1979, au fost des
coperite mul.te fr·a•gmente ceramice p·rovindaile roma•ne.~ 

'· AL Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg.-Jiu 1904, p. IV. 
2. Periegheză iulie 1979. 

BAL EŞTI 

în 1930 s-o găsit u.n t·ezau•r cu 350 monede de a.rgint de la 
Vesp·a·si·anus la Gordionu·s a·I 111-lea şi păstriat la ln1st. Arh. Buc. 
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Ultima piesă este din anu:I 244. 1 Pe terito·riul comunei s-a·u ma·i 
aflat monede de la Septimius Severus, Geta, lu·lia Domno şi 
Filip A·rabuil. ColoneJu.I Marin lstrlCJte,2 în cinul 1911, arată exis
tenţ.a uno'r ca·~·airame şi cu'.e de fier.3 în satul Menţii din Dos 
(comun·a Borăscu), pe va1lea Ciodovinei, pe o fîşie se află rui
ne de zidării~, fragmente ceramice şi pi.e,tre ciopilite. 

'· C. Preda, SCN, IV, 1968, p. 190. 
'· P. Polonic, MNA, Carnet XXV. 
2. C. Moisil, B.C.M.L (IV) 1911, 89. 
3. D. Berciu, Revista Arhivelor, V, 1942, p. 29. 
•. Lecca, Dicţionar, p. 329. 

BRADICENI (corn. Peştişani) 

Gr. Tocilescu şi P. Pol·onic menţionează urme romane - că
rămiz: şi monede roman.e. 1 în 1886 s-·a găsit înt·r-o căldare un 
tezaur de monede de ·argint, dintre caire 815 a.u fost trimi1se la 
MNA.2 Emisiune·a acestora se extinde de la luli·a Domn•a la 
Phi:ippus Arabs. în aprilie 1980 în urma unei periegheze la 
punc~uil „B·eciuri" din aice·laişi sat, s-1au recol,tat f.ragment.e cera
mi•ce romane.3 

'· Gr. Tocilescu şi P. Polonic, Mss. Acad. R.S.R„ vol. 5141, fila 5-18. 
2. Dosar MNA, 1886, fila 123. 
:1„Periegheză arheologică, aprtlie 1980. 

BOROŞTENI (com. Peftişani) 

La locul nurmit „Scaunul TurculU'i", lîngă „Cona.cul Brăifoa
iei" sîn~ urme romane, fragmente ceramice. 1 De aici s-a scos 
şi o figură de bronz databilă în secolu,! 1-11 e.n., depusă la 
MNA.2 

•. Al. Odobescu, Răspunsurile la chestionarul arheologic, Mss. vol. 226. 
2, Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg.-Jiu 1904, p. III. · 



BUMBC:ŞTl-JIU 

La intrnrea de mi·azăzi •a de.fileulu·i Jiului, pe ma·luil stîng al 
rîului, pe teritoriul comunei Bumbeşti-Jiu, se a.f.lă două cas.tre 
romane depărtate între ei!e la 900 de metri. în dreptul Km 82 
de pe şoseaua naţională Tg.-Jiu - Petroşani, la 35 mehi de a
cemtă şosea şi la 100 metri de gară este castruil roman de pia
t·ră. La nord de acesta, tn dreptu1I Km 83, întllnim cel de-a•I doi
lea castru, situat în dreptu.I pîrîului VMop şi tăiat în două de 
şosea şi de calea ferată. Fiind construit din pămînt, a· fost dis
trus prin depozita•rea• pămîntului pentru teras·amentul ce-lor do
uă artere de comunicatie. 

în aforă de a.ceste două cast•re, se mai află unu•I, care este 
un oa·stru roman de pămînt, la Po11ceni, pe mailul celălalt al 
Jiului, l1a 500 m depărta•re de a1lbi1a rîului şi oare a fost C·erce
tat în urma campaniei arheologice din var·a anului 1979. 

Cercetă•ri arheologice s-au făcut la to•a·te trei cast.rele încă 
din 1897 de P. Polonic sub directi1a lui Gr. Tocilescu. Rewlta
tele se păstre·a·ză în rapo.a•rtele di~ manuscrise.le nir. 5133, 5134, 
5139 de la Academi·a R.S.R. în ca·St·riuil de piatră au fost ceirce
t·ate : incinta, preto.riu!I şi clădirile din dreapta şi stînga aces
tuia. 

în 1937 s-au făcut noi cercetăiri în ca.strul de pi•atră de că
tre C.S. Nicolăescu-Plopşor. Au fost dezvelite incinfo· răma•să, 
două clădiri de o pa.rte şi de alta a drumul1ui ca•r·e duce spre 
pretoriu, s-a cuirăţit din nou pretoriul şi s-·au făcut două secţi
uni care începeau de l1a cape.tele actualei l·aturi de sud şi se 
întîlneau l1a ma1rginea de sud a drumu·lui din faţa pretoriului. 
Totodată s~a consolidat zidul indntei. S-au descoperi.t figurine 
de 1.ut, două fi·are de p\:•::i, yn cc:iF roman, tre·: o•::iai~e. s·ăg.eţi. 
Rez:.i·ltatele acesto.r cercetări au fost publi·cate de O. Tuidoir. 1 

· în ·anu) 1953-1955, ·au avu~ Io:: :.a Burr.beş'i-Jiu noi săpături 
mheol·ogice, conduse de Gr. Florescu,2 cu rezul.t•ate interesante. 
Cer1c·e~.ăr:1:e s-au cont-inuat de către E. Bujor şi Gh. CO::oto:•u. 

Latura in.tactă a ca·strului mă·soară 167 m, cea frargmentară 
88 m. O se·cţiune făcută peste e1le a dat de un zid de 1,40 m, 
Be·rma este l 1ată de 2,50 m, iar ·agger-ul de 5 m. Zidăria se 
compune din \lia1r, le·spezi şi bol·Ov·anii r·otunzi luaţi din Jiu. 

Ca·strul a fost făcut la început numai cu un v·a·I de păm1nt. 
Adăugindu-se zidul exte·rio.r, s-·au fofosi·t şanţu•I şi vechiul val. 
Via sagul•aris, p•avate cu piet.re mmi de rîu, era lată de 4,50 m. 
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La colţurile rotunde a1!.e cetăţii se găseşte cît,e un turn pă
trat, în interior cu ziduri gro.aise de 0,80 m şi o cameiră de 
mărime 3,90 m pe 3.30 m. C1a·strnl prezintă neiregul.airităţi, care 
se obse1rvă clar l,a incintă, întrudt 'Cele două laturi ce se păs
trează nu sînt pe1rpendicul1are una pe a1lta şi nu ştim daică in
teriorul lui s-a modificat şi el, şi în ce măsură, în anul 201, 
cîn:d a fost refăc1ută incint.a. Porţile păstrate sînt fla.ncia.te de 
două turnuri mult afongite (9,75 x 3,90 m). 

Pretoriul este puţ,;n păstrat, fiind la dis~anţă de 50 m faţă 
de poairtia sudi1că şi are un pl1an nesigu•r. în ruinele pretoriu1lui, 
Tocilescu a găsit multe piese de bronz, rnstu.rile unei statui im
peria,le de bronz, coifuri romane, vase de metal şi o insc,ripţie 
dedimtă lui Cairacalla. S-au mai dezvoltat în eoastru si două 
dădi,ri cu· cîte trei. camere, aş,eza.te cu faţa sp•re vi1a de ~u.:-nan:::i. 
Cele două dădi•ri ar fi putut fi locuinţe pentiru solda,ţi - hibe·r
nacula - sau sedii de col·egii militam - şcoala. Ultima monedă 
găsită în ca·stru este de la Filip Ar·aibul. 

Aşezarea civilă apare în jurul C1a•strnlui, cu numeroase te
melii de locuinţe.3 S-·au ma1i descope1rit ate,liere de fierărie, cup
toare de ars c•erai:r.i::ă, teme,:1ii, de clăd;,r.i cu moza.:„:-, di:u1'1ur: 
romane. C1lădirile avea·u numeroase încăperi, unele cu instala
ţii de băi, hy;poc1aus,tu1m. 

Castrul de la Bumbeşti a fost ridicat înda:tă după cuceri
rea D·aoeiei de Coho.rs IV Cypria şi de un deta1ş1ament din Legi
unea V Ma,cedonica," a·le c6roir şt1ampile au rămas aici. 

Sub Septimius Sever în •anu1I 201, ea nu mai eira la Bum
beşti, fiindcă din ordinul leg·atului Octavivs lu1lianu1s, noua g.ar
nizo.ană, Coho•rs I AureHa Brittonum Mi,llia.ri·a, Ant·oninia•na în
tăreşte cu zid de pia.tră valul castrului deteri,o,rat. Pret·Ori'JI cas
tru,: ui pare a fi fost terminat sub quvernatoru'. Da::·ei C. lu:;us 
Septimius Caistiniu,s, în timpul lui CamcaHa:. 

La 50 m S de castru s-'a săpat o întreagă instailaţie terma
lă. în aşe:mre,a civilă s-au găsit monede5 şi multă ceramică de 
f.aietwă locailă. 

Au fost contin1uate cerce.tările arheologice în caistrul şi a
şezarea civilă romană de fo Bumbeşti-Jiu. ln ciampania de cer
ce~ă-ri arheo:og1ice din anul 1979 s-a pus accept pe comP''etarea 
da,tefor necesare cunoa.şterii stratigrafiei „fossei" şi „bermei" 
castrnlui de piat·ră de 1la· Bumbeşti-Jiu. Tn ace·st scop s ... au exec:u
ta•t 12 secţiuni perpendi·cu:are pe zidul ca,strul·ui, 8 pe ta.tura de 
est şi 4 pe liatur,a· de sud. Tn secţiunile respective s-au desco
p·erit numeroase fra·gmente ce·~·amic;e - oa'.e, căni, castroane, 

- .. ~- . . ' 
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olaM. În se,cţiunile VIII şi IX s-au descoperit 78 de cărămizi 
ce au in~·ripţia C IV C. 

Situaţia întîlnită în aceste secţiuni : „fossa" avea o adînci
me de 3-3,5 m şi o ~ăţime de 5-6 m, „berma" castrului em mi
că de rirca 0,80-1 m, din ea pornind „fossa". Din emp:ectonul 
z.iduiui, latura de vest se mai păstrează la înă1'.ţimea de 1,5 m. 
Latura de est a cnstru·lu·i a fost dezvelită pentru a se înce~e 
lu::-rările de conse·rvair·e şi restaurare a castrului. 

în vederea identificării de noi obiective arheo·logice în pe
rime~rul rezervaţiei au fost executate două secj 1 uni longi'udi
na!e nord-sud. Sediunea de la sud de castru - AC 42 - a dus la 
ide,ntifica·rea de ~iduri de pia1ră ale unor cons'1rucfi romane, 
drumuri romane, oferind numeroa,se fragmen.te ceramic~, ţigle, 
cărămizi şi cîteva tipare pentru ob:ecte subţiri de .meta: (apli
ce). O a·ltă secţiune longitudina·lă - AC--61 - a fost exe::ura•iă 
l·a est de castiru în ,dire·cţia nord-sud. 

1 D. Tudor, Oltenia rom'!nă, Ed. Academiei H.S.H., Buc„ 1978, p. 218. 
2 Idem. p. 268. 
:1 Idem, p. 270. 
• Idem, p. 323. 
5 Ider.i, p. 2C9. 

CATUNELE 

În cuprinsul castmlui de la Cătunele, săpături ·mheologi,ce 
sistematice s-au făcut în anul 1973, de către O. Tudor şi M. 
Davi :hscu . A fos~ cercei'at si se:nna:a·~ de nuimero·i i:erc~~ă
tori2. Aceste cercetări au putut preciza de la început că este 
vorba de un castiru de pămînt şi nu de pi·at.ră. 

Castrul se a·flă aşezat în comunia Cătunele, satlJil V.alea 
Perilor, lîngă şose·aua na;ională dintre ma·şele Motoru şi s,aia 
de Aromă, avînd Io· răsărit pîrîul Chivădarul, iar la sud-vest, 
albi,a rîului Motru. Este de formă dreptunghil.ară, aivînd colţu-
r::e ro~u·n/e, cu poarta praetori.a spre sud. Castrul es~e l·un~ de 
156 m şi lat de 114 m. 

lncin't'a este de pămînt sub forma unui val de pămîn~ a·rgi
los, la suprafaţă de clJll,01a1re ga•lbenă, puternic compactă. în 
pămîntul din val au apărut f,mgmen,te ceramice romane de cu-
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!oare ·roşie, cu pastă fină. Alătu•ri de acest.e f.ragmente cerami
ce a mai apă1 ut, tot în viai, ce1rami·că de culoa·re brună, găl
bu·ie, lucrată cu mina·, fiind cer.amică de uz comun de factură 
dacică. 

Agger-u1I este înălţat cu pămînt de culoare neagră, bine 
bătută şi compactă. Acest pămînt este adus din castru. Tn spa
tele agger-ului, la adîncimea de 0,60 1m, a·vînd lăţimea de 1,20 
m se găseşte via saguilaris, ameniajată cu un p·av·aj din pietre 
de rîu. 

Şanţul de apărare ·ave.a -,adîncime·a de 2 m fiind inundabil. 
Fundul lui, destul de l·arg, era împă•rţit în dou·ă ş·a·nţuri, des
pă-rţite printr-un pinten de pămînt argifos de cu.loare g·albenă. 

La 100 metri de şoseaua na•ţion1a:lă pa1ra1lelă cu ea, au fost 
identificate thermele. Aici s-au găsit tuburi de rmici dimensiuni 
pen.tru ciirculaţia fumului şi a că1ldurii prin pereţi, cărămidă 
subţire, bin·e arsă ce a servit pe.ntrn planşeu.I de de•asupra pi
cioarelor pe c1aire er·au inst.a1late bazinele cu apă. în interiorul 
castorului s-a căutat clădirea pretoriului. La adîncime·a de 0,20 
m a apărut un zid cu o lăţime de 0,65 m. Fundaţia ziduilui este 
orientată în direcji:::i presupusu'.ui !oe al porţ•ii praetoria·. S-ar 
putea să fie un zid de la una din încăperi·le preto1riu1lui. Ca 
mate•rial arheo·logic au apărut un vîrf de fier în potiru muchi·i, 
un fragment din toarta unei amfore, multe fr.agmente de ţiglă 
~i olane. S-:::iu mai găsi~ imitaţii de terra sigi:'.·ata ca şi '.a Să
celu, unde meşterii oliari imit·au culoarea aprinsă a vasefo.r ro
mane, din acea·stă categorie. Da·că l1a Să,celu meşte·rii olari imi
tau „terra sigillata·" printr-un decor în irelief a1I unui cîine, aici 
la Cătunele, fragmentele reprezintă în ir.elief două crenguţe de 
brad. 

Ceram:că da.cică apare frecvent a:'..ă.turi de ce·a iroma.n·ă 3
, a

sezări le ruimle sa·u ca:stirele formatiunilor auxiliare fiind un ex
emplu în acest sens. Această situatie o întîlnim atît în castirele 
de la Porceni, Bumbeşti cit şi la Cătune•le. Prezenţa fragmen
telor ceramice de factură daci·că în valul de pămînt ·al ca·stru
lui, se explică numai prin faptul că ele au fost aduse odată cu 
pămintul scos din castru şi ·din şanţul de apăr.are şi îngrămădit 
pentru :nălţarea va·lului de pămînt. Exad acelaşi fenomen de 
prezenţă a ceramicii daoeice luorate cu mina, mode·!ate din pas
tă grosolană, a fost găsită şi în valul de pămînt, cînd a fost 
secţionat, la oastruil roman de pămîn.t de la. Porceni (Bum~eşti). 
Ace.asta dovedeşte că ce.le doltă ca.stre s-au făcut peste nişte a
şezăiri geto-dacice. 
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Jn castrul de lă Cătunele s-:6 des~operit un sîngu·r antonin
1

i
an, piesă cam apairtinie împărătesei· Salonin1a, soţia împăratului 
Ga.IJi.enius (253-268), avînd o more importanţă în p·rivinţa crono
logiei vieţii din oasfru. 
. Drumuii roman, caire îl leagă prin Valea Motwlui de oraşul 
Drobet·a, continua spre nord, după ce străbătea şi aşeza·rea ci
vi·lă de lingă ca•stru. După ce străbătea actualele sate Glogova 
şi Negoi·eşti, drumu.I roman coteia sp·re curslll Ti·smanei, pînă la 
castrul de la Pinioasa (comuna Glnic), situat în vecinătatea con
fluenţei cu Jiul. De aici „via• romanic" în·ainta spl"le nord, trecînd 
para.e: cu JiU':· pe .:a Slobozia, lezur.en·i spre caistrele de :a Bu1n
beşti, iar de acolo spre Sarmizegetusa. Misiunea ca:strului de 
la Cătunele ern de a supriaveghea regiunea muntoa·să şi pădu
roiasă de pe v.a.Jeo Mot.wlui, locuită de o numeroasă populaţie 
geto-da'Cică. 

Aş·ezairea civilă de aici ,se extinde pe ,o supr.a.faţă de aproa
pe 20 ha., fiind a doua ca mărime în judeţul Gorj după ce.a ,de 
la Bumbeşti. Fr·agmentele ceiramice dacice Juc·l"IOte la roată şi 
une1:1e cu mina g.ăsite· în ca·stir·u· si ·asez·ar·e·a c1ivilă unde apar în 
a•celaşi nive:I de l·ocuire, ne dovedes·c că autohtonii daci din a
ceste lo·curi n-au fost a.lungaţi de cuceritori şi au convieţuit cu 
soldatii si colonistii iromani. 

Din ve·chi1l·e descoperiri de ,obiecte făcute la Cătunele, mai 
amintim : săgeţi, ine1le, o·. monedă de la· Severns Alexander şi 
un a:~ a.nepi,girafiic, da·r decoirat cu sculp.tu,ni fuin1er-cire 5

• 

'· D. Tudor şi M. Davidescu, Săpăturile arheologice din castrul roman de 
la Cătunele, judeţul Gorj, in „Drobeta", Drobeta Turnu-Severin, 1976, 
p. 62. 

2. N.D. Spineanu, Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi, 1894, pp. 62-f:J. 
Gr. Tocilescu - P. Polonic, „Cetăţi şi castre romane din Oltenia şi din 
judeţele de munte ale Ţării Româneşti", Mss. Acad. R.S.R., voi. 5159, 
fila 63-72. 

1. Gh. Popi!ian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, passim. 
•. D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia Romană, Bucureşti, 1968, p. 7:J. 
s. Gr. Florescu, I Monumenti funerari delia Dacia lnferwre, Bucureşti, 

1942, nr. 38. 

CAPRENI 

În sa·tul Cornet din acea·stă comună s-a descoperit în 1938, 
un tezaur de den·airi republicani, 61 piese s-au achiziţionat de 
că~re MROC. Monedele studiate de B. Mitrea şi O. Iliescu da
tează din perio·ada 240-75 î.e.n. 
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În varn anu.'.ui. 1978 î1mp~eu•nă w co'.e·gi1i· de fo Muze.u: M.i1:i
t.ar Centr·al am făcu~ o pe•riegheză în comuna 'respectivă, unde 
am depistat în punctul „Padin·a Tă0ta•rufoi" mu1ltă ceramică ro
mană. Acest punct se efilă la. circa 1 km nord-ve•st de Şooala 
genernlă din Căpreni pe o te.ro.să a unui pî11iu. 

'· B. Mitrea, Dacia IX-X, 1941-1946, pp 387-390. 
2. O. Iliesru, SCN III, 1960, pp 477-486. 
:1. Periegheză iulie 1978. 

DAN EŞTI 

în 1968 s-a descoperit un te:z.aur akă~ui.t din ap·roximativ 
200 monede, depuse la Muzeul judet·ean din Tîrgu-Jiu. Emisiu
nile se extind de l'O Elagabalu•s 1

• 

'· B. Mitrea, SCIV, 22, 1971, p. 127. 

FRTNCEŞTI (comuna Pe~işani) 

Tezau·r de de0na.ri romanii descoper:t în 1935 în •'.owl „Se·n;
nul Puru·lui". 

'. C. Moisil, ARCC, 1938, p. 42. 
2. Gr. Tocilescu, Mss. Acad. R.S.R., 5144. fila 281. 

GURA PLAIULUI 

A·!. Ş~·efulescu s.en-:1n·e·a1'.ea"ză u·rme romane, ·i·ar Gr. Toc!o'..escu' 
indică la nord de Bumb.eşti, •în defileul Jiu'.ui între p1îraie'.e .Por
cul şi Vîjoaia, '.a '.ocul numit „P:a•ra Tă•:·a·~ă" o iriscriptie pe s+în
că unde s-·au mai d:stins :itere!e R ... O 

•. Al. Ştefu!escu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg.-Jiu 1901, p. III. 
2. Tocilescu, Mss. Acad. R.S.R., voi. 5141, fila 13. 
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. 
'fn locul numit „Ciocam1il Ursului" s-au descoperit, în ur

ma unei pe1rie·gheze din apirilie 1980, fragmente ceramice ro
mane. 

IEZURENI (ora~ Tirgu-Jiu) 

În mic•a aşeza1re romană de la lezuren.i s-a descoperit o 
pi·atră funera1ră pusă unui decurion a1l coloniei Drobeta, Septi
m!nus, p·ri1n g1ri1ja a trni fii a1i săi : G.'.1acF(uis) Sept·iimi1u1s şi P·ere
g1rinus. Tot pe aici tireoea drumul roman ce mergea spre Bum
beşti-Jiu. 

'. AL Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, p. IV. 
2. I. Moisil, AO, 1926, p. 127. 
:1. D. Tudor, SCIV, 1970, pp. 206-207. 
•. Idem, OR, p. 172. 

PINOASA (comuna Cîlnic) 

La capătul de est al satului, pe ma:lul stîng a·l .rîului Tis
mana, în locuii numit „Cetate·a Stej1a1rului", se aflau ,ruinele unui 
castru roman de pămîn.t de mă1rimea 120Xl 70 m, cu val ,înalt 
de trei metri şi lat de 20 m. Rîul i-a distrus l·atu.ra sudică. Tn 
mijloc N. Pfopşor i-a văzut ruinel1e praetoriului. Tot pămîntul 
(cu că1rămizi, ţigle, zidă·rii) a fost cărat din castru şi folosit oa 
umplutură la baz,a şoselei a·sfalt.ate care merge spre ·t.ermocen
trail·a Rogojelu. Spre sud a fost un drum roman. 

1. P. Polonic, Mss. inedite, Acad. R.S.R., nr. proviz. 22 /940, vol. III, no-
tef 40. 

2. C. Moisil, BCMI, III, 1910, p. 119. 
3. C.S. Nicolăescu-Plopşor, Dacia, VII-VIII (1937-1940), PP. 211-213. 
•. D. Berciu, BCMI, XXVIII, p. 27-28. 
s. R. Netzhammer, Aus Rumanien, I, 1909, p. 326. · 
6. V. Cristescu, Istoria militară a Daciei romane, L 937, p. ~4. 

7. D. Tudor. OR, 1978, p. 172. 
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PIŞTEŞTll DIN VALE (comuna Scoarţa) 

Tn martie 1915, locui·torul I.O. Stegăroiu descoperă pe lo
wl „Copăc:ioooo" un va·s de lut cu 1440 •denarii rom<1ni impe
oriali. 

f. Dosar MNA, 1916, fila 216. 

p0LOVRAGI 

S-a descoperit un opaiţ roman de 1bronz cu ansa stilizată 
în formă de cap de oal, în 1939 1

• Tn ap•ropierea cetăţii dacice 
de pe rnunt·@le Padeş, .la oca. 500 m sud de el, s<3u găsit multe 
fragmente ceriaimice romane 2 şi chiar temelii de constirucţii. 

'· Dacia XI-XII, 1945-1947, p. 315. 
2. Perieg'u~ă, i\llie 1978. 

RUNCU 

Tn ~atul Suisen•i, pe locul numit •„Vărărie"- 1 s-au gătSit mo
nede din timpul lui Marc Aureii•an (una cons•u:l•ară} şi o a·bta din 
timp·ul împă1ratului lcxm .Tzimiskes 2

• 

'· Informaţie personală VI. Zitra. 
2. C-tin Preda, SCN, III, p. 167. 

SA CE LU 

Urmele roman·e de·la Săce·lu s:nt cunoscute încă de k1 sfîr
şitul secolului trecut 1

• La sud de sat, în punctul ,,Jidovii" sînt 
serr.nalate de ·Gr. Tocilescu urme de zidu„·i, .ţigle, fragmente ce-
romke; ·acelaşi menţiona :lîngă rîul Bl1ahnita, ruine pe o supra
faţă de 20X20 m (an hypocaust cu tuburi de argilă) duc.înd l·a 

. conduzia că în a-cest punct se. of.Iau thermele. P. Po·lonic sem
nal.a, 'de asemenea, vrme pe o ,ma·re suprafaţă, saorcofage de 
pfotră, pietre sculptate, figurine, de 1!ut, o statuie de pia.firă, sa-



9,etl, zoha1le, ek ~...Qu de~dperlt, de aiserne.n.ea', dou,ă monade 
de ·1·a T·raiian şi Anto·n~inu1s P·iu·s. Toc.i,~escu ma·i piresup0u1ne·a, exis
tenta unui castru în puindu! '„Jidovii". 

Po.rin·iind de Ja ·ace·st·e dat·e1 M~izeul judet,e·9n Go·ri, î'n co!:i
bora·re cu lnst1tutu1I de ,Arheologie Bucureşti, a efectuat in 

1976-1983 cerc·etăr·i si·s0t0ema,t1ice 1:.a S.ăc.e1:•u. 
Tn .1976; s~a efec·tuat un sondaj în apropierea podului de 

peste 1riul Blahn:iţo, în punctu1I „Turita", unde, pe baz,a informa
tiilo'r lui Po1lonic, s-ar fi aflat the.rmele. în 1977 s-ia ef.ectuat în 
acelaşi punct o secţiune p·am'lelă. S-au des·coperit, I.a 15 cm 
adincime, resturile funda1ţiei din piatră de riu a •unei clădiri, 
fragmente ceramice (oale şi amfore) precum şi un opaiţ de luf 
lucr·at cu mino. De O'semenea, a·u apărut citev.a .monede : trei 
de hroz (două u•z.at·e, dar una. de la Cr:i,spina, soţia' ,impăratvlui 
Commodus, bine conserYa·tă) şi p•otru de argint (de Jo Faustina, 
Septimius Se'Ve0r, lu:ia Mammaea si Severus Alexa.nde·r). Tn anul 
1978· p1rinicip1al.e1'.e lucrări au O•V•IJt loc în punctul „Twita", în zo
na cercet·aotă şi în anii anteriori. S~a continuat u·rmărirea pla
nulu·i unei clădiri cunoscută încă din cercetările anterio,01re. Să
pături!.e au dat Io ive·a•lă material ceramic, 1friagmente de tegu
(ae mamatae şi căr.ămizi, uin fragment de terra' •sigiilata de imi
taţie, o mon.edă de bronz, un fr,agment de vultur de bronz (se 
păstirea·ză doar ghi·a.rele pe o bază) - probabil un vi.rf de strn
do·r:d· roman. Tot aici în an1JI 1980 au fost descoperite thermele 
romane. 

S-a identificat zona unde se află probabi1I neoropol1a : in
t-re căminul cultura·I şi 1statiunea de maşini din r·oza satului Hă
ieşti. învăţătorul Dănescu ne-a informat ·că din această zonă 
provine un coronament de monument fune.rar 1desooperit prin 
a·ni1! 1930-1932, ·intratîn-1:.i,tern•u,;a de spe.cialitate ca ·:•oe dedes
copeiri,re Moghereşti. Un isondaj efectlJ'at în locul indicat - punc
tul „Grui" - ne-a du·s Jo descoperÎ're·a un·ei stele fune 0rare din 
gresie cu inscripţie. Sondajele ·efectuate 1aici au scos la iveală 
fragmente de cărămidă, une•le _de formă t.riunghiulară, de sar-
cofagi ; în anii viitori vom efectua investig1oţ;.; mai ample pen
tru de,sc,operi,rea necropolei. 

Sondajul efectuat în anul 1977 în punctul „Jidovii", în lo
wl unde Tocile,sw p1resiupunea existento castrului, o dus la des
coperirea 'Unei ·aşeză1ri din epoca bronwlui (cu·ltur·a Glina). 

Un ·re·w'.t·at import·ant ·a·I i.n,v·e·st1i·g 00.ţ.i·i,lo,r dii1n ainii 1976-19,83 
l-a reprezentat inilăturarea unei ero1ri privind situa.ţie, dintre a
şeză,rile de la Săcelu şi Maghe·reşti. Din.t·r-un raport al lui To-
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cilescu din 1907 2 s-ar fi descoperit în raza satului Maghereşti 
monede romane, restuiri de băi, pietre sovlptate şi trei statui 
din pi,atră. Ulterior s-au publicat, tot rn descoperi·ri de '.a Ma
ghereşti 3, o bază de stelă funero•ră partea superiio-ară a altei 
st,e·le, un coronament de marmură cu doi lei funerari si un· co-
ronament de stelă funerară. · ' 

Tn rea:litate, este vorha de o singură aşezare. De fapt, aşe
za.rea antică se af!lă în raza s,atului Hăieşti, aflat la confluenta 
a dou·a pkaie: Bi'.·ahnita şi Su1n.·1toar.ea·. S.a.+e.'.e Săc.e.'„, şi Ma
ghereşti sînt despă•rtite de o culme p1re1lungită şi înaltă, ce sca
de şi 1se t.e,rmină' în dreptul satufoi Hăieşti. Aici, un cot al B·fah
n :tei o:e·ează1 o Iun.că larg·ă. Urme''.·e ro•:rane se afră de o oa.rt" 
·şi de a'·~a a a.cestui rîu·. Sa~u,I Săce1lu 5e oiflă "a 3 k1.,, IT'a,:, swe N 
de locul aşezării antice, pe wrsu·I Bl1ahnitei; Maghereşti la 
1 km mai spre N, pe Sună.tocirea. · 

La dato cînd aceste descopeiriri intrau în circuitul de soe
oia·litate, Săcel·u şi Maghe.reşti rep1rezentau comune diferite. 
Confuzia .a pornit din faptuil că satu1l Maghereşti, în ra~a căruia 
se efilă urmele romane era împă•rtit intre comunele Săcelu şi 
Maghereşti, zona necropo.lei cădea în raza comunei Maghe
reşti, cea a the•rmefor şi presupusului c1as.t.ru în comuna Săcelu. 
Astfel, au apărut în literatura de speci-afoate două loca·li~ăţi 

difer.ite de epocă romană. Acum, toate t.rei siat,ele fac parte din 
comuna S6ce•lu ; de aici înainte noi vom folosi, deci, denumi
rea de aşezareo romană de la Săcelu. 

De1'.1a Săcelu se cu·noaşt•e şi un a1'ta1r cu inscripţie ded'·cat ze;" 
!·o.r medii:!·ni·i Esculap şi Hygi·a. Ataw'. ·O· apărut, după :,nfo~ma'.•i:,'.e 
învăţătO"rului Dănescu, pe malul stîng a·I rîulu-i Bl·ahniţa. Dedi
caţia către zeii medicinei o fost if,ega·tă de existen~a la Săcelu, 
în zi•l·ele noastre, ·O unor băi antireumat·ice. Distanţa între băile 
actua·le şi a·sezarea antică e·ste însă de trei km; nu avem nici 
o dovadă directă că 1r'omaniii au cunosout efectele curntive sau 
au fre.cventat băile de l•a Săce·lu. 

În periegheza efectuată în augu·st 1980 în zonă, în punc
tul „Pleşa" s-au descoperit l·a· sup1rafoţa so~ului vestigii de epo
co:) romană. 

1 . D. Tudor, Olt ·nia n1w1nii, iluC"ure~ti 1978, p. :!'.!7. 
2. Gr. To:·ile;cu, Do~-ar M:>JA, 1907,' p. '37. 
:1. Gr. Florescu, I rnon:umenti funerari romani della Dacia Inferio:ire, 811-

cureşti, 1924, pp. 37-38. 
'. Pc·:-Îl'g'.1ezf., <rngust 1980. 



SLOBOZIA (oraş rtrgu-Jlu) 

C. Bo·lliac şi Gr. Tooilescu vorbesc de u1rme romane şi de 
un tecaur. Dintr•un tezaur de 3000 de piese, azi 'Împ,răştiat, To
cilescu a adus la .MNA, monede emise de Septimius Severus, 
Ge~a, Sev.er Aexandru, lu'.1ia Mamaea, Gordian al 111-:ea, F;
lip A·robul şi Octadlia Seve•ra 1 (secdlul al III-iea). 

·~ Apud D. Tudor, OR, p. 227. 

STRTMTU tc0m"Una Slivi~şti) 

ln acest sat s..,au descoperit 98 monede romane de aTgint '. 
om:S:·U·n·i1:·e moine~·O·r·e se î1ncadr-e·az·ă înt.r·e domeni1!le lu-i. Sept;
mius Severus şi Trebonius Ga·llus 2

• 

1 . D. Teodorescu, Dosar MNA, nr. 137, 1910, fila 235. 
2. B. Mitrea, Drobeta I, 1974, pp. 55-64. 

ŞIACU (comuna Sliviile~i) 

P. Polonic 1 menţionează pe fostia moşi·e Bungefeanu o ce
te-te c'1in car·e s-au scos monede romane. 

La. 800 m Siud-·est de cufo Şi-a.cui, în punctu1:. ·n·umit „Ceta~·e"' 
s-·a descoperit în urma unei periegheze efectvate în anul 1976, 
l1una iu1l,ie, fragmente ceramice roman.e pe o ma1re, suprafaţă. 
S-au cvles de asemenea hucăti de .chi1rpic. 

'· P. Polonic, Carnet de notiţe nr. X, păstrat la MNA. 
2. Periegheză, 1976, luna iulie. 

TTRGU-JIU 

L·a punctu.I „Şti 1ubeiul lu·i lonicioiu", în 1c·artierul Ol1a1rilor, 
din zona de sud..,est a oraşului, au fost efectuate săpături ar
heologi1ce în 1966, de .către MuzeU'I din Tîrgu-Jiu, unde s-au 
de1scop1er1it u·rmel'.e unei a·şezări ruirale roma·ne : teme;'.,iii.'.e unei 
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clădiri pavată cu plăci de teracotă cruciforme, mate-rial cera
mic de secolul a·I 111-lea 1

• 

La sud-est de g·ara Tîrgu-Jiu (cca. 900 m), pe rîul Amara
dia 2 s-a descoperit o aşezare civilă romană, monede de la Se
verus Alexandru, GaHi.enus. S-au mai descoperit cărămizi, va
se, tuburi de argilă şi fragmente de amforă. 

1 • D. Tudor, 0.R„ p. 227. 
2. r~. Bujor. 

TOPEŞTI (comuna Tismana) 

O aşezare rurală romană a existat pe margineq de nord a 
platoului 11Cetăţuia" 1, ca•re are un fel de ridicături 1,a colţuri. 
Aici s-au găsit prin 1913, ol·ane g1roase de la un apeduct ro
man 2

• Săteni: au mai depistat obiecte de metal şr monede ro· 
mane. 

1• I. Moisil, AO. 1926, p. 130. 
2. Gr. Tocilescu, Mss. Acad. R.S.R„ voi. 5141, fila 281. 

URSAŢI (oraJ lirgu-Jiu) 

În satul Ursati, Tocilescu aminteşte de urme romane 1
• Tn 

campania arheologică desfăşurată la Polata 2 în august 1980 
- sta·;iu1n·e ·'.a c.irca 1,5 km de Ursaţi - .:a, spăduirea uinui z·id me
dieval s-au găsit ţigle, cărămizi ·şi ol·ane romane folosite în 

con1stiructie, aduse probabil de la o coMtlrucţie romană. Tot de 

la Polata se af.lă 1aduse două cărămizi roman·e cu inscripţia 
C IVC. 

'· Mss. Acad. R.S.R„ val. 5141, fila 16. 
2. V. Rădulescu, Gh, Calotoiu, Şimtierul arheologic de la Polata - Gorj, 

ţ91lQ. 



VTRTOP (comun1a Bumbe~ti-Jiu) 

Castriul de ,pămînt se află în dreptul km 83 pe şoseau·a Tîr
qu-J :,u-P·e~roşani, u1nde tre:-e p.este pirriu:· Vktop. Carcet:,: ar
heologice ·s-a1u făcut în 1956 de către E. Bu;or. 

Luaă1rile .de amplasa·re a şoselei şi că1ii ferate au făcut ca 

l·umătatea de ve·st a castrului să fie în mare parte distrusă. Cea
a:tă jumăt,ate a fost distrusă de diferitele ,căirămidării. 

Din întregu·! castru se mai păstrează din latUi6le de vest şi 
sud c~teva porţi1n: p.e :a•L·, a de es~ şi un 1r·e·st 1iinf:im d»n c:o:i•ru.. 

Porţiunea din1spre nord ·a fost sectioniată pe o lungime de 
30 m pe direcţia vest, trave:rsîndiu-se va1l·ul de incintă. Pînă la 
adîncime·a de l m pe vral întîlnim un pămînt ca·st·aniu, :ar în 
partea exterioa1ră pămînt roşcat. Sub acest strat de pămînt cas
taniu, pînă la· 2 m 1se af.lă un alt pămînt argilos, foarte tare. ln 
interior, pe o lăNme de 3 m s_,a întîlinit un strat dJ pietriş la 
0,20 m adîncime sub pămîntul castaniu. s ... au găsit cbuă .monP
de de bronz oxidate. 

Latura de est, cam în mij·locul ei, a fost secţioniată pe·rpen
dicular p·e va·lu'I de incintă ou orientarea vest pe o lungime de 
15 m. Pînă la adîncime·a de un metru pămîntiul este castaniu 
conţinrînd puţine kagmente ceramice. 

La vest de oale,a ferată s-a executat o secţiune lungă de 
25 m, întîlnind în partea sudică un zid g:ros de 1 m, din piatră 
le.ga1tă cu mortar. Pe o di,stanţă de 6 m spre nord, se află :a o 
adîncime de 30 ,om un strat de pi·atiră g1ros de 25 cm, un pămînt 
negricios plin de a1rsură. Aici s-a găsit o monedă de bronz de 
la f.austin1a Sen·io,r. 

Secti·unile de pe latu1ra de est a1u avut scopul de ia fixa a
ceastă l·atură ,şi de a o lega ide cea de sud. Datorită porţiuni-
:or răimas·e, az,i ma1i1 a,v,em ci-r.c·a 100 m din această 'latură. Col
turi·le de sud-est si sud-vest limit·ează latura de sud la circa 
90 m. · 

Secţiunea din p·artea de vest, scăpată de ,amp1l1asarea căii 
ferate, a scos la ivea~ă un fragment de zid din piatra. leqată cu 
mortair, de l·a o clădire din cuprinsul castrului. Stratuil gros de 
arsură din acest punct oa şi ,cel întilnit în interior, în colţul sud
estic, dovede·sc că acest castf'lu a fost distws de un incendi'.J 
puternic. .... 
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Asupra timpu•lui de existenţă a1I castorului ne dau indicaţii 
cele trei monede : ar fi pînă la mijlocul ;secolul1ui al 11-.lea, ti
nînd seama de moneda mare .de bron-z de l1a Foustin1a Senior, 
aflată în s•trntul de airsură de l1îngă zidul întîlnit în pa:rtea de 
vest. S-au mai găsit şi frngmente de ceramică cenuşie de fac
tură locală. 

Există, desigur, o strînsă l·egătură în .r·aport ou duratia de 
folosire şi organ1izare a lui, _între cast,rul de p~mînt şi oei de 
piatră situate numai la 900 m uniu~ de celă<l·atf.t. 

'· E. Bujor, Şantierul arheologic Bumbeşti, în „Materiale", V, 1959, .p. 419. 
2. I. Moisil, Repertoriu de localităşi istorice, preistorice ~i altele din ]Ud.. 

Gorj, AD, 1926, p. 130. 
3. Mss. Acad. R.S.R., 4547 .115. 
4 • D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978, p. 310. 

Yoto 1 : Bumbeşti-Jiu - Castrele romane. După harta austria
că a lui Schwantz din t71Ş. 
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Foto 2 : Castrul de piatră de la Bumbeşti. După Gr. Tocilescu, 

Mss. Acad. R.S.R., vol 5134. 



Foto 3 : Castrul de părr.înt de la Virtop (Bumbeşti-Jiu'. Du;:iă. 

Gr. Tocilescu, Mss. Acad. R.Ş,R., voi, 5139, 
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Foto 4 : Castrul de pămint de la Porceni (Pleşa). După P . Po

lonic, Mss. Acad. R.S.R., voi. 5133, fila 146. 



foto 5 : Castrul de la Vîrţ-Pinoasa . După Gr. Ţocj_lescu, M~•. 

Acad. R.Ş.R., vol. 5139, f_i.la 7~. 
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Foto 6: Bumbeşti-Jiu. Turnul estic al porţii sudice a ca~trului 

Foto 7 : Bumbeşti-Jiu. Turnul sudic cu vedere din valul de a

părare (murus caespitici) al porţii de est. 



foto 8 : Bumbeşti-Jiu. Turnul vestic al porţii şudice ;i castnJ
lui de piatră. 

\ 
~·oto 9 : Bumbeşti-Jiu. Turnul S-E după restaurare. 
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Foto 10 : Bumbeşti-Jiu. Latura de vest a turnului"S-:E- a ·cas
trului în timpul restaurării. 

Foto 11 : Bumbeşti-Jiu. Aspect de săpătură arheologică la zidul 
de incintă văzut din partea sudică a castrului 
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Foto 12: Bumbeşti-Jiu. Fragment ceramic roman cu motivul 

şarpelui de oricine dacică. 

Foto 13 : Bumbeşti-Jiu : Tipar ceramic roman cu reprezentare 

a doi lei. 
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Foto 14 : Bumbeşti-Jiu - casetă din lut 

Foto 15: Bumbeşti-Jiu . Vas roman. 
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Foto 16 : Bwnbeşt.!-Jiu. Cărămidă romană cu reprezentare stili
zată a unui soldat roman. 

Bwnbeşti-Jiu. 
caş. 

unui ar-
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Foto ·1e : Bumbeşti-Jiu . Fibulă de argint descoperită !ntr-un te
zaur moitetar. 

Foto 19 : Bumbeşti-Jiu. Coif roman descoperit tn castrul de pia• 
trl. · · ~ ·; 



Foto 20: Bumbe;ti-Jiu. Urcior roman. 

Foto 21 : Bumbeşti-Jiu. Opaiţ roman. 
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Glodeaj (~ălăneşti). Zeiţa ._Minerva .. 
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Foto 23 : Săcelu. Fragmente de terr:a siglllata descoperit in aşe
zarea dvilă romană. 

f~to 24 : Săcelu. Fragment de terra slgillata. 



Foto 25 : Săcelu. Fragment de terra sigillata. 

Foto 26 : Poiana - Rovinari. Fragment cu inscripţie romană. 
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foţo 27 : Castrul de piaţră df: la Burnbei;ţi 



Foto 28 : Instalaţiile termelor de Ia Bumbeşti 

Foto 29 : Castrul romande la Vîrtop (Bwnbeşti-Jiu). 
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fQţo 3ţ : Castr~ ro!l'ţan de pă!llint de la Căt1,1ne - inctnta 
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Foto 30 : CMtrul roman de pămint de la Cătune 
Schiţă de amplasament 



F'QtO 32 : Termele rQmane- de la costrul roman de plimlnt 
de 111 cat1,1ne 

î8. 






