
Cercetările arheologice de la 

Yîrtop-Bumbeşti-Jiu din anul 1993 

I . DAN IONESCU 

V ASll.E MARINOIU 

@ercetă'rile arheologice de la Bumbeşti-Jiu, cercetări 
de salvare determinate de lucrările hidroener.getke de aici, 
s-au desfăşurat în perioada 16 august - 16 septembrie în 
zona complexului de fortificaţii şi aşezării civile romane 
în ipunc.tele : · 

- !Bumbeşti-Jiu - Gară, aşezarea civilă romană, cer
oet~ri efectuate de specialişti ai Institutului de Arheologie. 

- Porceni - Pleşa, în incinta fortifkaţililli, cercetări e
feduate de specialişti ai Muzeului Miirtar Naţional. 

- Vârtop - Bumbeşti-Jiu, în incinta castrului roman, 
cercetări efectuate de specialişti ai !Muzeului D"udeţean 

Gorj. 

In cele ce urmează ne vom referi fa Siectorul Vârtop -
Bumbeşti-Jiu, sec'tor repartizat Muzeului Judeţean Gorj, 
mai precis pe teiri.toriul castrului roman situat în dreptul 
Km. 83 al D.N. nr. 66 Târgu-Jiu - Petroşani, pe malul stâng 
al 'Jiului, în dreptul pârâului Vârtop şi la circa 900 de me
tri nord de oastrul .cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu. 
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A fost trasată o secţiune S1 cu o lungime de QS " r2 m 
orientată cu aproximaţie pe direcţia es.t-vest, per:peooicula
ră pe valul de apărare al castru1ui roman şi o altă isecţiu
ne Sz cu o dimensiune de 10 x 2 m orientată pe direct1a 
nord-sud, pe spaţiul porţii de pe latura vestită a castrului. 

ln legătură cu amplasarea castrului, putem aiprecia că 
constructorii romani au trecut la amenajarea fortificaţiei 

militare folosindu-se de o poziţie bine apărată natural spre 
laturilie de nord şi vest. Astfel a.şezarea castrului pe botul 
unui deal în imediata apropiere a :unei văi relativ adânci 
ce se întindea spre. cursul Jiului conferea fortificaţiei o 
siguranţă mai mare în cazul unui eventual atac ce putea să 
vină dinspre pasul Vâkan aflat la ci:rica 2 Km. nord-vest. 

Valul castrului pe latura de vest a fost realizat chiar 
pe buza dealului. Berma, cu o lăţime de 0,80 ln era practic 
limita vestică a botului de deal, de la ea urmând o cobo
râre abruptă a dealului ,până la nivelul oursului Jiului, cir
ca. 15 metri, diferenţă de nivel, fa.ţă de talpa valului. 

Lăţimea. valului, 1suriprinsă de noi, este de 11 metri, 
coama valului având înălţimea la vârf 1,30 m. Valul' ~ste 

nealizat din pământ galben închis. La 1,30 m de hermă, va
lul a fost străpuns traversa:! de o tranşee pmcticată de sol
daţii armatei române în cursul luptelor desfăşurate în a
ceastă zonă în timpul primului război mondial. Pămantul 
rezultat în urma săpării tranşeii a fost aşezat chiar pe her
ma romană, creându-se astfel o bună poziţie de apărare. 

La 2,30 metri de hermă, valul roman pnrzintă o lăţime 
de 1,30 m, rposibil ca o amenaj.are ulterioară a valului. Ca
vitatea a fost realizată prin săpare în pământul de culoare 
galben închis, pământ ce fusese folosit chiar pentru reali
zare.a efectivă a valului. Par.tea superioară a valului aiparţi

nând carourilor 4 şi 6, practic coama valului, este realizat 
din „murus caespiticius" cu o consistenţă remaricabilă. La 
baza vaJului în caroul 6 la 1,90 m a fost desco:peri( u_n frag
ment de ceramică preistorică. Dacă miezul valului este ţea
lizat dintr-un lut galben închis, panta interioară a valului 
este realizată dintr-un lut maroniu mchis. 
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Coama valului se află la 7,50 m de via sa
gularis. In carourile 11 şi 12 a fost surprinsă o cantitate 
mare de dărâmături constând din fraqmente de ţiglă şi de 
ol.a.ne. Praotic dărâmătura a acoperit şi nivelul complet, via 
saq.ularis, ţiglele şi olanele prăbuşite aparţinând construc
ţilfli situată In imediata apropiere a laturii de est a lui Yia 
sagularis. Această caJe. cte comunicaţie a fost realizată prin 
aşezarea unui pat din pietre de râu pesrte care au fost aşe
'.rn.te pietre de râu plate, acoperite apoi de un strat cu o qro
sine de circa 0,25 m pietriş. Pest~ acest strat grosier de 
pietri!Ş a fost aşezat un nou strat de pietre de râu a căror 
nivelare s-a făcut în finai cu un nou strat!: de 
pietriş. Lăţimea viei sagularis este de 2,60 metri, neavând 
amenajate rigole. Practic ea se mărgineşte pe latura ele esl 
.cu fundaţia impresionantă prin dimensiunile ei, dacă ţinem 
seama de informaţiile pe care le avem despre castrul de 
11 Vârtop. 

Timpul scurt şi posibiJi.tăţile reale ale săpăturii propriu 
zise nu ne-au permis extinderea şi implicit desfacerea 
co~letă a construcţiei a cărei fundaţie vestică a fost sur
prinsă în carourile 15 şi 16. 

Fundaţia realizată clin pietre mari ele râu a fost ridica
tă pe o talrpă ou o lăţime ele circa 1.20 m situată la 1,40 m 
adâncime. •Lăţimea propriu-zisă a fundaţiei (elevaţie) este 
de 0,30 m ultimele trei stratuii ele piatră fiind legate cu 
tnortar spre ~aosebire ele partea inferioară a căror com
ponente sunt legate cu lut. Prm deschiderea unei ca
sete ce completează cu un metru latura sudică a lui S 1 

a fost surprins colţul sudic al construcţiei. La reali
~rea unghiului de colţ al clădirii au fost folosite că

rămizi cu lăţimea de 0,30 şi lungimea de 0,45 m. cărămizi 

. legate cu mortar. 

Lungimea zidului ele sud ai clădirii a fost sunprins până 
tn caroul 22, unde, practic, se încheie şi s-ecţiunea iniţială. 
·!.imita estică a secţiunii este leqată de existenta unei gropi 
de dimensiuni mari a cărei prezenţă o datorăm excavaţiilor 
ce s-au făcut pentru realizarea rambleului căii ferate ce 
seeţionează castrul, pe direcţia nord-sud. 
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Tot pe latura sudică a construcţiei a fost surprins un 
zid a cărei fundaţie este ţesută cu cea aparţinând laturii cu 
grosimea de 0,90 m. Lăţimea zidului care porneşte spre sud 
este de 0,75 m. 

ln colţul zidului pe care acesta îl face cu zidul lung 
orientat est-vest a fost descoperit un fragment de dimen
siuni mari aparţinând unui olan, un mâner de amforă aşe
za,te pe resturile de oase ale unui animal de talie mare, po
sibil ca aparţinând unei bovine. 

La 3,40 m est de zidul ce porneşte spre sud a fost sur
prins un alt zid ţesut în fundaţia mare. Să{păturile viitoare 
vor încierca să stabilească funcţionalitatea acestor două zi
duri. 

ln interiorul construcţiei situaţia este mult mai com• 
plexă. In .primul rând remarcăm faiptul că fondaţia la par
,tea ei superioară, practic elevaţia ei, a fost făţuită cu un 
strat gros de mortar; La 2,45 m a fost descoperit un zid 
interior adăugit construcţiei, care caracterizează podeaua 
camerei, a de,sfăcut practic mortaml de legătură, zidul ·din. 
interior alunecând spre centrul camerei. Grosimea zidului 
interior, este de 0,65 m, el fiind suriprins pe o lungime de 
cinca 1,40 fiind secţionat la a doua treime a acestei lun-. 
gimi. 

La 2,20 m distanţă de zidul pus în discuţie mai sus a 
fost sursprins un alt zid orientat perpendicular pe fundaţia 
principală. Şi el este adăugat ca Şi primul prin l~pirea sa cu 
!nortar, dar el se păstrează în condiţii precare faţă de pri
mul. Grosimea lui este de 0,80 tn. 

Interiornl construcţiei (atât cât am putut surprinde) 
este puternic deranjat. După degajarea unui strat gros de 
dărâmă.tur_ă constând în fra.gmante de ţiglă şi olane, a fost 
descoperită o podea bine făţuită realizată într-o tehnică a
p1opiată „cociopestuluii. Această podea ce se rupea în 
plăci, era eşezată peste un strat gros de cenuşă. Descoperi
rea unei singure pile de hipocaust şi str.atul gros de cenuşă 
nu sunt în măsură să ne convingă că avem de-a face cu o 
clădire cu hypocaustum dar cercetările viitoare vor aduce 
cu siguranţă informaţii complete. Dimensiunile impresio
nante ale fundaţiei şi apropierea de valul castrului a con-
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strucţiei pot să ne încline să credem că este vorba de un 
„horrewn" dar cercetarea incompletă nu ne poate da certi
tudinea unei atari supoziţii. 

Dintre materiak~Ie arheologice descoperite amintim nu
meroasele fragmente de ţiglă şi olane, ceramică romană clar 
şi fragmente de chei sau piroane, un vârf de săgeată. 

@ercetările arheologice de la Vârtop - Burribeşti-Jiu 

demonstrează prin rezulta tele d în urma cercetărilor acestei 
eam.panii că acest castru nu a fost fortificaţie temporară, ci 
una de durată, datată după materiale arheologice descoperi
te Şi uneia monede descoperitt- în anii anteriori, în prim:i. 
jumătate a secolului al Ii-lea. d. I-!. 

Secţiunea S2 ce a fost trasată în zona porţii vestice, a 
precizat dimensiunile aiproximative ale porţii dar timpul 
li.D..itat nu ne-a permis definitivarea cercetării în această 

zonă. Prin deschiderea porţii ele circa 6 metri era amena
jat drumul roman ce ieşea spre \'est din castru coborând 
spre albia Jiului. 
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