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Cercetările arheologice s-au desfăşurat în perioada 23 

iulie-21 august 2002 în zona termelor romane din vicus-ul militar de la 

sud de castrul cu val de pământ de la Bumbeşti Jiu „Vârtop'', care le-au 

continuat pe cele din anii precedenţi. Ele au avut ca obiectiv principal, 

pe de o parte, delimitarea termelor, iar pe de altă parte identificarea altor 

eventuale construcţii în zona cercetată între anii 1997-2001. 

Au fost trasate trei casete de dimensiuni diferite, între ele 

păstrându-se un interval de 0,20 m, casete care se adaugă altor două 

deschise în anul precedent1. 

Casetele au următoarele dimensiuni: C.1 /2002 = 3, 70 x 3,60 m, 

C.2/2002 = 4,50x4,10 m şi C.3/2002 = 4,50 x 2,20 m. 

De asemenea, pentru a verifica existenţa altor construcţii, în zona 

cercetată în anii 1997- 1998, la vest de fundaţiile construcţiei descoperite 

în acea perioadă, s-a trasat o secţiune S.1/2002 paralelă cu aceasta şi 

cu DN 66 Târgu Jiu - Petroşani. 

Deschiderea casetelor ne-a permis cercetarea parţială (în C.1 

şi C.3) a termelor, în zona vestică acestea fiind distruse de amenajarea 

DN66. 

Edificiul este orientat est-vest, surprinzându-se doar lăţimea sa, 

care măsoară 9,38 m. Lungimea nu a fost precizată datorită faptului că 
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termele se întindeau şi sub actualului drum naţional, fiind reperată doar 

pe distanţa de 7,90 m în zona de sud şi de 5,80 m în cea de nord (pi. I). 

Au fost dezvelite, astfel, doar trei laturi (de sud, est şi nord) ale 

unei încăperi din componenţa termelor, al căror ziduri erau realizate din 

piatră de râu legate cu mortar de var, având o grosime de 0,64 - 0,66 m 

şi care se păstrează până la înălţimea de 0,90 m. Ele sunt întrerupte pe 

latura de sud şi de nord de instalarea de către ROMTELECOM a unui 

cablu telefonic. Colţurile de sud-est şi nord-est erau realizate din cărămizi. 

În interiorul construcţiei au fost descoperiţi stâlpii instalaţiei de 

încălzire, păstrându-se 12 şiruri pe direcţia nord-sud şi 14 pe direcţia 

est-ves·t care se continuau şi sub actualul drum naţional. În general, 

pilele erau alcătuite din cărămizi pătrate şi dreptunghiulare (întregi şi 

fragmentare), legate între ele cu mortar, însă unele au fost executate 

din cărămizi pe care erau aşezate tuburi ceramice de formă 

paralelipipedică şi circulară. Distanţa dintre pile este inegală, variind între 

O, 12 - 0,48 m. Înălţimea lor, în momentul descoperirii, oscila între 0,08 

m şi 0,50 m. În interior s-au descoperit mai multe fragmente de cărămizi 

bipedale (întregibile) ce aveau dimensiunile de 0,60 x 0,52 m. Tot în inte

rior, între pile, se afla o mare cantitate de cenuşă, cărbune şi fragmente 

de opus signinum. 

În ceea ce priveşte stratigrafia celor trei casete, aceasta este 

identică. Între O - 0,22 m se află stratul vegetal, între 0,22 - 1, 1 O m se 

află stratul de cultură roman care conţine dărâmătură de opus signinum, 

cenuşă, cărbuni, fragmente de vase ceramice, materiale de construcţii, 

piatră etc. De la adâncimea de 1, 10 m se află stratul steril (pi. 1111-3). 

Materialul arheologic descoperit este alcătuit din materiale de 

construcţie din ceramică şi metal (cărămizi pătratu şi dreptunghiulare, 

având dimensiunile de 0,29 x 0,29 x 0,08 m; 0,38 x 0,26 x 0,07 m; 0,60 

x 0,50 x 0,08 m; fragmente de ţiglă şi olane, peste 15 piroane, elemente 

de balama), ceramică uzuală şi de lux (oale, străchini, farfurii, ulcioare, 

cupe, căniţe, fragmente de terra sigilatta), fragmente de sticlă etc. 

Secţiunea S.1/2002 (pi. 111/2) are dimensiunile de 7,50 x 2 m şi a 
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fost trasată pe direcţia nord-sud, la distanţa de 3 m vest de încăperea 

descoperită în anii 1997-1998. 

în caroul 1 al secţiunii, perpendicular pe aceasta, la adâncimea 

de 0,50 m faţă de nivelul actual de călcare, apare fundaţia unui zid din 

piatră de râu cu legătură de mortar ce continua traiectul zidului fundaţiei 

laturii de nord a încăperii scoase la iveală în urma cercetărilor 

arheologice efectuate în campaniile precedente. Grosimea zidului 

fundaţiei este de 0,70 m, iar lungimea era de 4,55 m, din care noi am 

reliefat doar 1,55 m, diferenţa de 3 m păstrându-se sub pământ în zona 

martorului dintre secţiuni. 

În caroul 4 al secţiunii apare zidul fundaţiei, executat în aceeaşi 

tehnică ca şi cel de pe latura de nord şi care pornea perpendicular de pe 

latura de vest, dar la cca 1,50 m nord faţă de latura sudică a încăperii 

amintite mai sus. Acest zid a fost descoperit pe o lungime de 1, 1 O m şi 

are o grosime de 0,70 m. Zidurile sunt unite între ele de un altul, ce are 

lungimea de 3,20 m şi grosimea de 0,70 m, fiind executat în aceeaşi 

tehnică ca celelalte două, acesta formând latura de vest a unei noi 

încăperi. Se poate astfel contura planul celei de-a doua încăperi a 

edificiului cu hipocaust descoperit în anii 1997-1998, ce are dimensiunile 

de 4, 1 O m latura de sud, 4 m cea de vest şi est şi 4,55 m cea de nord. 

Materialele arheologice descoperite în S.1 /2002 constau din 

fragmente de cărămizi, ţigle, olane.vase de uz casnic, sticlă şi două 

piroane din fi,er. 

Stratigrafia secţiunii S.1/2002 (pi. IV/8) este următoarea: între O 

şi 0,20 m este stratul vegetal; între 0,20 şi 0,50 m stratul roman, iar de la 

adâncimea de 0,50/0,55 m, stratul steril. 

Cercetările viitoare vor contura planul întregului edificiu. 

2. Bumbeşti Jiu „ Gară". 

Cercetările arheologice de la Bumbeşti Jiu „Gară" s-au desfăşurat 

în perioada 4 -28 iunie, atât în interiorul castrului cu zid de piatră , cât şi 

în vicus-ul militar, la sud de castru. 
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Cercetările arheologice au fost precedate de prospecţii 

magnetometrice efectuate de firma GEi PROSECO SRL din Bucureşti, 

condusă de dr. Florin Scurtu, care a suportat şi o parte din cheltuieli. 

Mâna de lucru a fost asigurată de Primăria oraşului Bumbeşti 

Jiu. 

În interiorul castrului, în zona de nord, au fost trasate trei secţiuni, 

orientate nord-sud, perpendicular pe via pretoria, având ca scop 

identificarea unor eventuale elemente constructive. 

Secţiunea S.1/2002 (pi. IV/1) cu dimensiunea de 21 x 2 m s-a 

trasat la circa 5 m est de malul Jiului care a erodat mai mult de 2/3 din 

castru. În carourile 3 şi 4 a apărut, perpendicular pe secţiune, la 

adâncimea de O, 15 m faţă de nivelul de călcare, un zid din piatră de râu 

fără legătură de mortar. La distanţa de 0,66 m a apărut un alt zid paralel 

cu primul, executat în aceeaşi tehnică, ele având o lăţime medie de .1,45 

m. Un şir de pietre mari de râu face legătura între cele două ziduri în 

partea vestică. 

În caroul 17 apare un alt zid din piatră de râu, de dimensiuni mai 

mici, având o lăţime de 0,40 m, puternic deranjat de lucrările agricole. 

Materialele arheologice descoperite în această secţiune sunt 

numeroase şi variate, majoritatea fiind fragmentare, cărămizi, ţigle, olane, 

vase de uz casnic lucrate la roată ori la mână (de culoare roşie, cenuşie 

sau neagră), sticlă , metal (piroane, elemente de balama, piese de 

harnaşament, vârf de suliţă, monedă din bronz ilizibilă etc.), precum şi 

o lamă de silex. 

Descoperirea cea mai importantă din această secţiune o 

constitu.ie un tezaur monetar roman din argint alcătuit din 92 de piese, 

ce a ieşit la iveală în caroul 8 la distanţa de 0,38 m faţă de profilul vestic 

şi la adâncimea de 0,40 m. Acesta este compus din 87 de denari şi 5 

antoninieni, acumulat în perioada împăraţilor Septimius Severus

Gordian al III-iea, perioada maximă de acumulare fiind în timpul împăratului 

SeverusAlexander. El este unul dintre puţinele tezaure din Dacia romană 

ascunse în interiorul castrelor în timpul invaziei carpilor Uumătatea 
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secolului al III-iea p. Ch.). 

Secţiunea S.2/2002, (pi. IV/2) având dimensiunile de 1Ox2 m s

a trasat la 0,50 m est de S.1/2002. În caroul 4 apare zidul ce se continuă 

din secţiunea anterioară, fiind însă puternic deranjat şi având o lăţime 

de cca.3 m. La nord de acesta, în imediata sa apropiere (caroul 6), s-a 

constatat existenţa unei podele din lut galben, bine făţuită, la adâncimea 

maximă de 0,46 m. În caroul 8 a ieşit la iveală o aglomerare de pietre de 

râu de dimensiuni mici. 

Materialele arheologice sunt mai sărace decât în secţiunea 

anterioară şi constau din fragmente de cărămizi, ţigle, olane, sticlă, vase 

şi piroane. 

Secţiunea S.3/2002 (pi. IV/3) cu dimensiunile de 1 O x 2 m, s-a 

trasat la 2,90 m est de S.2/2002 . În carourile 3-5 apar fundaţiile unui 

zid, executat în aceeaşi tehnică ca şi cele precedente, puternic deranjat. 

Aici s-a descoperit mai multe fragmente de chirpic cu urme de nuiele, 

fapt ce demonstrează existenţa unor construcţii anexe. În caroul 6, ca 

şi în secţiunea precedentă, însă la o adâncime mai mare (0,68 m), apare 

aceeaşi podea din lut galben, bine făţuit. 

Materialele arheologice constau în principal din fragmente de 

materiale de construcţie şi de vase de uz casnic. 

În urma prospecţiunilor magnetometrice s-a efectuat un sondaj 

şi în zona vicus-ului militar, la cca 300 m sud de castru, unde s-a trasat 

o secţiune S.4/2002 cu dimensiunile de 1 O x 2 m, orientată NE - SV. S

au descoperit mai multe fragmente de vase lucrate la roată( de culoare 

roşie şi cenuşie), sticlă, un piron de dimensiuni mici şi un vârf de săgeată. 

În carourile 7 şi 8 au apărut, la adâncimea de 0,20 m, câteva fragmente 

de chirpic. 

În ceea priveşte stratigrafia, în general ea este asemănătoare în 

toate cele patru secţiuni. Între O şi 0, 1 O m se află stratul vegetal, între 

O, 1O/O,15 şi O, 55/ 0, 70 m este stratul arheologic roman, iar de la 0, 70-

0, 75 m stratul steril. (pi. IV/4-7). 
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3. Ciocadia "Codrişoare". 

Cercetările arheologice de la Ciocadia -„Codrişoare" au fost 

efectuate în perioada 3 iunie-3 iulie 2002 având ca obiectiv identificarea 

şi investigarea unor noi posibile elemente de zidărie care ar fi avut 

legătură cu fundaţiile construcţiei romane dezvelite în anii anteriori.2 

De asemenea, campania din anul 2002 a beneficiat de sprijinul 

financiar ai firmei SC GEi PROSECO SRL din Bucureşti care a alcătuit 

pe baza propriilor investigaţii harta magnetometrică a zonei, care ulte

rior a fost cercetată arheologic. 

Cercetările arh~ologice s-au desfăşurat pe loturile private ale 

cetăţenilor din Ciocadia, pe care unii încă le mai exploatează agricol. 

Din această cauză, secţiunile şi casetele din anul 2002 au fost trasate 

la 7 m nord de cele din campaniile precedente. S-au deschis trei secţiuni 

(S.1/2002=11x2 m, S.2/2002=11x2 m, S.3= 4,5x2 m), şi două casete 

(C.1/2002= 4,50x4,20 m, C.2/2002= 5,50x2,60 m) pentru a surprinde 

alte eventuale urme de zidărie (p. V). 

Secţiunea S.1/2002 a fost realizată pe direcţia est-vest, având 

următoarea stratigrafie: între 0-0, 1 Om se află stratul vegetal actual; între 

O, 10-0,80/0,95 mapare stratul de cultură roman, care datorită lucrărilor 

agricole conţine fragmente ceramice provenind de la materiale de 

construcţie (cărămizi, olane.ţigle) şi vase; de la - 0,80/0,95 m apare 

stratul steril din punct de vedere arheologic (p. Vl/2). 

Între carourile 4-7 s-a surprins ductul unui zid pe direcţia est

vest, executat din piatră de râu legată cu mortar de var, având o lungime 

de 4 m şi grosimea de 0,58-0,60 m. 

Între carourile 8-11 a apărut o aglomerare de pietre mari de râu, 

care probabil au avut legătură cu porţiunea de zid sesizată în carourile 

precedente. Deoarece zona a fost serios afectată de lucrările agricole, 

materialul arheologic se prezintă în stare fragmentară. Au fost scoase 

la lumină fragmente de vase lucrate cu mâna (preistorice) şi la roată , 
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fragmente de cărămizi, ţigle, olane, sticlă şi piese din metal ( un cuţit, un 

piron, o ţintă din fier şi fragmente din bronz). 

Între carourile 7-11 au apărut cărbuni, cenuşă şi fragmente de 

oase calcinate, împreună cu fragmente ceramice. 

Secţiunea S.2/2002 a fost trasată la 0,50 m nord de S.1/2002. 

Stratigrafia nu a oferit elemente surprinzătoare, fiind asemănătoare celei 

precedente: între 0-0, 1 O m este stratul vegetal; între O, 10-0,50 m se află 

stratul de cultură; de la -0,50 m, începe stratul steril din punct de vedere 

arheologic. 

În această secţiune încă de la înlăturarea stratului vegetal au 

apărut importante materiale arheologice, reprezentate de piese din metal 

(verigi de bronz, fragmente de bronz amorfe datorate unui puternic 

incendiu, un coiffragmentar din fier şi o piesă din bronz, probabil o fibulă). 

În carourile 8-11 au apărut mai multe pietre de râu provenind de 

la ziduri care nu erau dispuse ordonat. Probabil au fost împrăştiate în 

urma arăturilor agricole efectuate de-a lungul timpului. Din secţiune s

au mai recuperat fragmente cărămizi, ţigle şi olane, ori de la vase lucrate 

cu mâna şi la roată, unele prezentând urme de arsură secundară . Şi 

aici s-a observat urme de arsură şi oase calcinate. 

Secţiunea S.3/2002 a fost trasată perpendicular pe S.2/2002 

păstrându-se un interval între ele de 0,20 m. Situaţia stratigrafică este 

similară cu cea din S.1 /2002 şi S.2/2002: între 0-0, 1 O m se află stratul 

vegetal; între O, 10-0,40 m- stratul de cultură, iar de la -0,40 m apare 

stratul steril din punct de vedere arheologic. În această secţiune s-au 

descoperit mai multe pietre de râu care nu aveau nici o legătură între 

ele. 

Materialul arheologic descoperit în S.3/2002 este reprezentat 

de fragmente ceramice provenind de la vase de uz casnic, cărămizi, 

ţigle, olane şi un cuţit de fier. 

Caseta C.1/2002 a fost executată în continuarea secţiunilor S.1 

şi S.2/2002 păstrându-se un interval de 0,20 m între ele. În această 

suprafaţă au apărut mai multe pietre de râu dispuse aleatoriu. Şi aici 



36 
materialul arheologic este reprezentat de fragmente ceramice provenind 

de la vase, lucrate cu mâna sau la roată, cu urme puternice de arsură 

secundară, de materiale de construcţie şi obiecte din fier ( o fibulă 

fragmentară -tipul „cu capetele sub formă de bulb de ceapă", precum 

şi un piron). Fibulele cu capete în formă de bulb de ceapă se datează la 

sfârşitul sec. III şi în tot sec. IV.p.Ch. 3. 

Caseta C.2/2002 a rezultat din dezvoltarea secţiunii S.1/2002. 

Aici, în carourile 4-5 s-au profilat două ziduri paralele, executate din piatră 

de râu legate cu mortar şi păstrate pe o lungime de 2 m, având o 

grosime de 0,30 m. Ele erau orientate nord-sud şi se uneau la nord cu 

cel surprins în S.1/2002, iar la sud, probabil, făceau legătura cu zidurile 

construcţiei descoperite în anii 2000-2001 

. Materialul descoperit în această casetă este reprezentat din 

fragmente ceramice ce provin de la vase şi materiale de construcţie 

(cărămizi, ţigle), mai multe fragmente de la un vas din bronz şi o lamă 

ce a aparţinut unui cuţit din fier. De asemenea, pe o suprafaţă relativ 

mare au apărut asociate mai multe fragmente din bronz, fragmente 

ceramice lucrate cu mâna, cenuşă, cărbuni şi oase calcinate. 

Campania arheologică efectuată în anul 2002 a reliefat existenţa 

altor elemente constructive de epocă romană despre care în stadiul 

actual al cercetării nu ne putem pronunţa dacă aveau legătură cu zidurile 

dezvelite în 2000-2001. 

Materialele arheologice descoperite plasează acest sit, din punct 

de vedere cronologic, în secolele 11-111 p.Chr., iar descoperirea în acest 

an a fibulei cu capete în formă de bulb de ceapă, îl situează şi la sfârşitul 

sec. III - începutul sec. IV. Materialul arheologic recuperat a fost cercetat, 

inventariat şi depozitat la Muzeul Judeţean Gorj. 

Cercetările arheologice viitoare de la Ciocadia - „Codrişoare" ne 

vor edifica asupra destinaţiei substrucţiilor identificate în anii 2000-2002. 
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4. Săcelu "Grui". 

Campania arheologică din anul 2002 de la Săcelu -„Grui" s-a 

desfăşurat în colaborare cu Facultatea de Istorie- Filozofie-Geografie 

(secţia istorie) a Universităţii din Craiova. Ea s-a efectuat în perioada 

19-23 august 2002, cercetarea fiind redusă ca amploare datorită 

inexistenţei mijloacelor financiare, dar şi faptului că terenul este exploatat 

agricol de proprietarii acestuia. Totuşi, lipsa fondurilor a fost suplinită 

parţial prin implicarea Primăriei comunei Săcelu care a asigurat mâna 

de lucru (în baza O.G. 416/2001), precum şi de muncitorii Muzeului 

Judeţean Gorj. 

S-a trasat o secţiune 81/2002 (pi. VII), orientată est-vest, cu 

dimensiunile de 5, 70 x 2 m în apropierea suprafeţelor cercetate în anii 

anteriori (2000-2001 )4
. După decaparea stratului vegetal, în carourile 2-

4, a apărut o aglomerare de piatră de râu şi blocuri de gresie cioplite 

care nu prezenta o dispunere ordonată. 

În carourile 4-5 s-a descoperit un fragment de stelă funerară din 

gresie, rupt pe jumătate, cu dimensiunile de 1,03 x 0,55 x O, 15 m, ce 

prezintă un profil semirotund şi un şanţ. Nu se observă nici o urmă de 

text, iar dacă acesta a existat este astăzi şters, probabil datorită calităţii 

slabe a materialului, intemperiilor şi lucrărilor agricole efectuate în zonă 

de-a lungul timpului. 

Materialul arheologic recuperat din această secţiune este 

fragmentar, fiind reprezentat de materiale de construcţie (ţigle, olane, 

cărămizi) şi vase, lucrate cu mâna sau la roată.de culoare roşie şi neagră. 

Stratigrafia secţiunii este următoarea: între 0-0, 14 m, stratul veg

etal; între O, 14-0,52 m, stratul de cultură romană; de la -0,52 m, stratul 

virgin (p. VII). 

Secţiunea 81/2002 a fost extinsă spre sud, prin trasarea unei 

casete având dimensiunile de 2,90 x 2,40 m. În casetă s-a observat 

continuarea aglomerării de piatră care apăruse în S.1/2002 . Printre 



38 
pietrele de râu şi blocurile de gresie s-au descoperit fragmente ceramice 

provenind de la materiale de construcţie şi vase. Materialul arheologic 

recuperat se găseşte în depozitele Muzeului Judeţean Gorj. 

Continuarea cercetărilor ne va lămuri asupra existenţei şi 

delimitării necropolei romane de la Săcelu-„Grui". 

1. V. Marinoiu, D. Hortopan, Cercetările arheologice efectuate la Bumbeşti 
Jiu "Vârtop" şi Ciocadia "Codrişoare", judeţul Gorj (campaniile 2000-2001), Litua, 9 
2003, pp. 35-40. 

2. /ibidem. Litua, 9, 2003, pp.40-45. 
3. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman în marginea 

de nord a Imperiului roman, AMP, 13, 1989, pp. 300-301. 
4. P. Gherghe, V. Marinoiu, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice 

de la Săcelu, judeţul Gorj, în Cronica Cecrcetărilor Arheologice din România, 
campania 2000, Suceava, 2001, p.221-222; P. Gherghe, Gh. Calotoiu, Raport 
preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Săcelu, judeţul Gorj, în Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România, campania 2001, Buziaş, 2002, p.279-280. 
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SUMMARY 

The archaeological researches ofthe Roman epoch from 
the Gorj county, made in 2002 were centred on the systematic research 
of the thermae from the military vicus in the Bumbeşti Jiu „Vârtop" where 
was delimited one of the rooms of the thermae, discovering pilae, tu
buii, iron bolts, fragments of usual or luxury pots (terra sigilatta), pieces 
of glass. 

Also, the geologica! - magnetic researches made by GEi 
PROSECO - Bucharest (dr. Florin Scurtu) in the Roman settlements 
from Bengeşti - Ciocadia „Codrişoare" and inside of the Roman camp 
from Bumbeşti Jiu „Gară", determined us to extend the archaeological 
researches in these zones. 

The most important discovery it was the Roman impe
rial monetary treasure (made from 87 denari and 5 antoninieni) found in 
the section S.1 /2002 from the ins ide of the Roman camp with stone 
wall. The treasure was hoarded up in the period of the emperors 
Septimius Severus - Gordian III. 

The archaeological researches from the Bengeşti -
Ciocadia „Codrişoare" lead to the discovery of some foundations of one 
construction from Roman epoch, which continued in the III - IV centu
ries (after an iron fibula with extremities like onion bulbs discovered here). 

lnteresting discoveries were made also in the suposed 
Roman necropole from Săcelu „Grui" where was discovered a frag
ment of unepigraphic funeral stela. 
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PI. I. BUMBEŞTI JIU VArt " " a op - 2002 PI . an thermae. (se. 1/60). 
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PI. 11. BUMBEŞTI JIU „Vârtop" - 2002. Profile. 
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PI. III. BUMBEŞTI JIU. Vârtop". Planul săpăturilor din 1997 - 1998 şi 
2002. (se. 1/50). 
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PI. IV BUMBEŞTI JIU „Gară". -2002 (1-7, planuri şi profile) 
şi "Vârtop" (8, profilul peretelui de est al S.1/2002). 



44 

S.3/2002 

'~ 
S.2/2002 

C.1/2002 

PI. V. Ciocadia - "Codrişoare" - 2002. Planul general al săpăturilo r. 
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PI. VI. Ciocadia - "C . odrişoare" - 2002 Profile 
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PI. VII. Săcelu - "Grui" - 2002. Plan şi profil. (se. 1/20). 
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PI. VIII. Bumbeşti Jiu - "Vârtop". Ceramică. 
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PI. IX. Bumbeşti Jiu - "Vârtop". Ceramică. 
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„10 
PI. X. OBIECTE ROMANE DIN METAL DESCOPERITE LA CIOCADIA 

.Codrişoare" (2002) Scara 1/2 .-1,2 fragmente cuţit fier; 3,4,5,6 piroane din 
fier; 7, 11 fragmente coif fier; 8,9 verigi bronz; 1 O ţintă fier. 

'/ 
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PI. XI. Bumbeşti Jiu - "Vârtop" - 2002. Aspecte de săpătură . 
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PI. XII. Ciocadia - "Codrişoare" - 2002. Aspecte de săpătură. 
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PI. XIII. Săcelu "Grui" - 2002. Aspecte de săpătură. 




