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Lucrările de amenajare hidroenergetică a rîulud Jiu în
cepute în 1988 ne-au determinat să intesificăm cercetările 
arheologice în zona complexului de fortificaţii şi aşezării 'Ci
vile romane de la Bumbeşti-Jiu. Amenajarea unui depozit 
de materiale şi a unei balastiere de către Antrepriza Cons
trucţii Hidroenergetice Valea-Sadului, efectuate în imediata 
apropiere a castrului cu val de pămînt de la Vîrtop, unul din 
cele trei din cadrul complexului de fortificaţii, a dus Ia des
coperirea urmelor unui edificiu şi a unui drurrn - părţi com
ponente probabil ale unei aşezări civile romane încă necu
noscută de cercetători. 

Castrul de la Vîrtop - Bumbeşti-Jiu, cunoscut încă de 
la sfîrşitul secolului al XIX-lea, a început să fie cercetat sis
tematic din anu[ 1956. Lucrările de construcţie a şoselei şi 

a căii ferate Tîrgu-Jiu - Petroşani a secţionat castrul de 
la sud la nord. Din această fortificaţie nu. se mai păstrează 
decît porţiuni din laturile de sud şi est, iar latura vestică 
se păstrează în întregime. După planul topografic realizat cte 
Pamfil Polonic, castrul avea dimensiunile de 126 X 115 m. 
Cercetările arheologice din 1956 efectuate de arheologii 
Grigore Florescu şi Espectatus Bujor, au stabilit că latutra 
vestică şi colţul sud-estic sînt acoperite de un strat gros de 
cenuşă, fapt ce" dovedeşte existenţa în antichitate a unui 
puternic incendiu în această zonă a fortificaţiei. 

Datarea castrului cu val de pămînt de la Vîrtop s-a făcut 
pe baza uneia din cele trei monede descoperite în incinta 
fortificaţiei, două fiind ilizibile. Moneda în discu~ie, este un 
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sesterţ din timpul împărătesei Faustina Major (?-141 d.H.), 
soţia împăratului Aqtoninus Pius. 

Săpăturile de salvare efectuate de specialiştii Muzeului 
Judeţean Gorj (colectiv format din muzeografii Vasile 
~arinoiu, Dan Ionescu şi Gheorghe Calotoiu) au u.irmănt 
cercetarea unui edificiu şi a drumului pietruit, ale căror urme 
du fost dezvelite de lucrările efectuate în zonă de A.C.H: 
Valea-Sadului. 

Edificiul descoperit, situat la cca 80 m sud-est de valul 
de pămînt al castrului de la Vîrtop, de formă patrulateră 
este format din şase încăperi, colţul de nord-vest şi toată la
tura sudică fiind în mare parte distruse de lucrările de ame
na~are a depozitului. Fundaţia edificiului, în cîteva porţiuni 
cu un traiect neregulat, era realizată din pietre de rîu.1 legate 
cu pămînt, iar zidurile încăperilor din chirpic. 

Pe zidul interior a; camerelor 1 şi 2 au fost surprinse 
,nmele unor bîme (..:· lemn, iar pe fu.lndaţia zidului nordic 
~1 vestic al încăperii ~ se pot observa mai multe orificii 
.::Irculare cu diametrn: de 0,10 m, orfficii de introducere 
.:J. ur.or stîlpi pe car'O' · C"rau împletite nuiele, NPite cu ehirpic, 
ce formau pereţii edificiului. Pe suprafaţa podelelor celor 
şase încăperi a fost descoperită o mare" canti~ate de lipitură, 
ars1 la roşu, ce păstra uirme de nuiele. Aceste elemente ne 
îndrepEiţesc să credem că pereţii întregii locuinţe erau rea
lizaţi prin fixarea unor bîrne groase, în poziţie orizontală, 
peste fundaţi.'] de piatră, iar în aceste bîrne, de obiceci din 
st~iar, erau practicate· orificii circulare în care erau înfipţi 
stîl'.'.'i de susţin~n=~ ai pereţilor şi acop~rişului. Intre aceşt•i 

. stibi era rea.lizată o împletitură deasă de nuiele, împletitl.1-
r'i cc era apoi acoperitâ cu un strat gros de lut. 

Acoperi<;;uL probabil în dou11. ape, era acoperit cu ţiale 
şi o1anc, ab cil.rar fre_qmente au fost descoperite în cantităţi 
mari pe suPrafaţa podelelor. 

Un i:1cendiu puternic a distrus acest edificiu. Stratul de 
ce;iuc:;J., ce acO]')eră în întreqime suprafaţa locuinţei, are o 
grns'rn0 ce variază btre 0,06 şi 0,10 m. 

In prima încăpere, cu dimensiunea de 6,80 x 3,50 m, suh 
sfratul d 0 cenuşă ce acoperea numeroase fraqmente de chir
n'c si tiq!?î. a fost do.zvplit'i o noclea, bine păstrată, realizată 
clin Iul aalbcn bine bRtut si făţuit. Lînqă peretele nordic, la 
1 SO m de coltul nord-vestic a fost descoPerit un vas mare 
de provizii, fragmentar. Lipsa oricărui element concret, nu 
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ne permite să atribuim o funcţion.a.Iitate sigură acestei în
căperi. · : .,.,-- :·· ' 1-.:r -- : 

Incăperea a doua, cu dimensiunea de 7,30 X3,50 m, pre
zintă o podea deranjată. In colţul nord-estic se află o mică 
platformă cu dimensiunea de 0,80 X 0,90 m, ce funcţiona pro
babil. cu rolul de cuptor, dovadă numeroasele fragmetne de 
sticlă, de metal şi ceramică. Aici au fost descoperite 8 je
toane (latrunculi) ce erau folosite la un joc asemănător Go
ului jetone confecţionate dintr-o pastă de sticlă vullcanică 
de culoare verde ( 5 bucăţi), neagră (2) şi una albă cu diame
trul cuprins între 11 şi 16 mm. Alături de aceste piese s-ri·
mai descoperit numeroase fragmente din sticl{:i şi ceramică 
şi un miner de bronz al unei oglinzi. Pe vatra descoperită în 
această încăpere, vatră ridicată cu 8 cm faţă de nivelul po
delei. a fost descoperită o mare cantitate de sticIR topit)';. 
Lînqă vatră a fost descoperită şi o foiţă de aur de 0.61 puncte 
şi cn titlnl de 24 carate, ce urma probabil a fi folosită la 
confecţionarea unor biiuterii. In aceeaşi încăpere au mai 
fo<;t dPscoperite clonă mici piese din bronz de la echipi3men
tn1 militar al unui ostaş român. Tot aici s-a descoperit si r 

anlic'l de brom; de harnaşament. In centrul incănerii an fost 
rlPscoperitP două fraamente de lamă de coasă alături de n~ 
fraqment rle coasi'i-tuhul de înmi'inuc;are cu o verigă cu p1n
ten de fixare a cozii şl o parte din lamă. 

Pe lînqă acestea s-a mai. descoperit si un ciocan, inr lînai'I 
zirlnl estic al încăperii au fost descoperite două frarrm<>nte de 
foarf0ci. Dintre cele cinci monede de bronz desconPrite în 
;:ireastil. încăpere. două sînt PmisP în timpul împăratu.ilui 
Traian, ia..- celelalte trei sînt ilizibile. 

ln CE'e de-a treia încăpere, cu dimensiunile de 7.10 X '.'.! m 
a fo<;t scoasă la iveală. pe latura nordică. o vatră circulară 
cu diamet-ul dP 0,80 pe car!" s-au qăsH numeroase fraament~ 
ceramice c;i natru monede de bron'7. ilizibile. PP lntur;:i ~nrl.;c;-t 
:i înrilperii SP obsPTvil nraaul dP intrare. reali7at rlin r)lrămb:i 
!NTat0 c11 nămînt. Lînqă praq au fost qăsite si doui'l tîtîni de 
111c;~. rlin fil"r. nrin care usa se fixa de toc. Ali'itnri np cicestN1· 
"'" rtfPi fix"l.t în nraa un suport de lut ars. de formă circulară, 
ce înrl.Pnhnea rolul rl"" c;uuort, dP „usor" al usii. 

In cef! de-a patra încăpere, de 5,60 x 2,70 m, s-au clesco
nerit nnmeroast" materiale de construcţie : piroane, franmPn
t0 de tiql<> si olanP, cuie. Alături de ceramica fraqmPnt;:uă 
aici a fost S'Cos la iveală un mortarium întreg. Lingă zidul 
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Vestic al încăPerii s-au descoperit o daltă de fier şi un frag
ment ele strecuirătoare din plumb. 

Tot aici s-au descoperit fragmente de terra sigillata, de 
culoare roşie cu reprezentări zoomorfe, antropomorfe şi ve
getale. Într-o imagine este reprezentat un soldat cu o suliţă 
pe umăr, iar în altă scenă un animal (leu sau cîine) ridicat 
în două picioare. In mai multe scene, delimitate în triun
ghiuri sînt prezentate motive vegetale. ln partea superioară 
vasul prezintă mai multe ogive disPuse longitudinal. Acest 
tip de terra slgillata au fost confecţionate într-un atelier din 
Gallia centrală, la Lezoux. · 

Alături de ceramica romană, in această încăpere s-au 
descoperit şi multe fragmente ceramice. de origină geto-da
cic5. care provin de la vase de tip borcan din pastă zgrum
ţuroasă, cu brîuri alveolare dispuse longitudinal sau oblic 
în raport cu bu.l?:a vasului şi cîteva fragmente de castron cu 
urme de ardere secundară. Aceasta demonstrează cont'nuita
te1 poPulaţiei geto-dace în perioada ocupaţiei romane. 

Cea de-a cincea încăpere, de dimensiuni 5,40 x 4,40 m. 
prezintă o podea de lut galben, mult deranjată. Aici au fost 
descop2ritc numeroase fragmente de sticlă de la diferite for
me de recipiente sau de „unguientarium". Pe toartele unui 
vas d~ sticlă gălbui, se află ornamente vegetale. S-a mai 
descoperit tin opaiţ cu inscripţia „FORTIS" databil la ;umă
tatea secolului al II-lea d.H. şi două monede emise in timpul 
î:nu3ratului Hadrian. 

Din ultima încănere de dimensiunile 5,40X4 mau fost scoaS·:! 
~..., iv...,a1R fraqmente ceramice, printre care şi unele de orini
n: rr'"'tO·cl acici"i. Din pileate zi<inrile din partea Sl'.ldică a clă
rliri i flll fost distruse dE> lucrările de nivelare efectuate dP 

A.C.H. Valea Sadului în această zonă. In această parte a lo
cuintci s2 mai păstrează doar o mică suprafaţă de pavaj, de 
pridvor. · 

Din descrierea acestui edificiu de formă patrulateră, ele 
dimensiuni relativ mari (12,40 X 11.10 m) şi orientat NE_..:.SV, 
ca si din materialele arheologice descoperite, se poate trage 
conclmia că aici a existat un atelier meşteşugăresc important 
:1itficinae) ... "'. 

L'l fJO cm nord de atelier s-au descoperit urmele unui 
drum roman c: stri"ih'ltea aşezarea civilă şi. făcea legătura 
tntre castru.J de la Vîrtop şi aşezarea civilă romană de la 
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Săcelu. Lăţimea maximă a acestui drum era de 4,60 m, avînd 
rigole din piatră şi ţigle. Drumul era realizat din piatră de 
rîu, nivelarea lui făcîndu-se ·cu pietriş. Profilul drumului este 
de formă convexă, grosimea la centru fiind de 0,60 m azi. 
Prezenţa drumului a putUit fi sesizată pe o lungime de Peste 
100 m, pină în imediata apropiere a castrului, mai precis pe 
latura estică a şanţului de apărare - şanţ realizat natural de 
cursul pîrîului Vîrtop. 

La cca 35 m nord-vest de atelierul meşteşugăresc au fost 
:1 asa.te 3 secţiuni cu 01 ientare N-S, avînd dimensiunile de 
25 x 2 m. Aceste secţiuni au surprins urmele unor fundaţii 
de locuinţe romane, multe materiale arheologice: materia
le de construcţii, fragmente ceramice şi de sticlărie Precum 
şi mult chirpic. 

ln anul 1989 am continuat cercetăriile în aşezarea civilă 
romană de la Vîrtop cînd au ieşit Ia iveală noi fundaţii de 
locuinţe, iar dintre materialele arheologice importante amin
tim descoperirea unei fibu1le de bronz cu balama, ornamen
tată cu motive perlate, două mărgele din lut tip „pepene", 
una din ele vopsită în verde. Din materialul numismatic a
mintim descoperirea a 3 monede din bronz, una ilizibilă. iar 
celelalte două au v-izibil doar figurile împăraţilor - Hadrian 
si Probabil figura împărătesei Faustina Minor (125/130 - 176 
d.H.) soţia lui Marcus Aurelius (161-180). S-au mai desco
perit şi cîteva fragmente de terra sigillata, ceramică de !Ul"< 
d~ provenienţă din Gallia Centrală, atelierul din Lezoux, 
adus3. aici de soldaţii romani, Ia începutul sec. II d.H. 

In urma trasării acestor secţiuni şi a cercetărilor arheo
logice am putut aprecia perimetrul aşezării dvile romane 
de }a Vîrtop, ce se întindea pe o suprafaţă mult mai mare 
decît cele două hectare cercetate de noi. 

Materialele descoperite aici - monede, terra sigillata, 
oriaiţul. fibula Precum şi celelalte fragmente ceramice si ma
teriale de construcţii ne uşurrează mult munca de datare a 
acestei aşezări civile care concordă cu datarPa c11 val dP. 
oi.mint de la Vîrtop, adică posterior anului 106 d.H„ fiind 
locuit pînă în a doua jumătate a secolului aI Ii-lea d.H. (161-
176), cînd fortificatia si asezarea civilă se reface la 1 Km sud 
de aceasta, la Bumbeşti-Jiu - gară. 

Cercetările arheologice de la Vîrtop - Bumbeşti-Jiu, 
din anii 1988-1989 au dus Ia identificarea aşezării civile 
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romane de aici, aşezare care nu1 era cunoscută pînă la acea 
dată de arheologi. aducînd o contribuţie importantă la cu
noaşterea ansamblu':!ui de fortificaţii şi aşezări civile romane 
d ~ Ja Bumbeşti-Jiu. 
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Aşezare rivilă de la Vîrtcp - Bumbeşti Jiu. 
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Jetoane din sticlă 

Aspect de s!.ip.:itur.J. Aşezarea civilă Vîrtop - Bumbeşti Jiu 



Fraamente de terra sigillata 

32 



Vas ceramic (morta.ria) 

' 

Fibulă de bronz 



Obi•;e,te descopl·r:te la Virtop - Bumbeşti Jiu. 
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