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Cercetările arheologice de salvare ce au fost efectuate 
pe teritoriul aşezării civile romane de la Bumbeşti-Jiu s-au 
desfăşurat în perioada 1 iunie - 1 noiembrie 199·1. Aceste 
cercetări au fost motivate în primul rînd de faPtul că în 
imediata apwpiere a rezern;ţit·'. se execută lucrări de ame
najare hidroenergetică ce ar putea afecta vestigiile antice. 

Săpăturile arheologice au fost finanţate de Antrepriza de 
construcţii h'drotelmke: \:ele1 Sadului ca urmare a semnării 
unui protocol care stipula acest lucru, protocol semnat între 
Prefectura judeţului Goq şi ~1inisterul Culturii, în primăvara 
anului 1991. în perioada 1 sePtembrie - 1 noiembrie cerce
tările au fost finanţate de lnstitutl~.1 Naţional de Arheologie. 

Au fost trasate mai multe secţiuni de control de o parte 
şi de alta a şos~lei Tîrgu-Jiu - Petroşani, şosea c~ traver
sează de la norrl la sud rezE'rvatia arheologică. Trasarea sec
ţiunilor a u.:rmărit într-o primă fază dimensiunile reale ale 
întinderii aşezării civile romane. 

Prima secţiune, S1, a fost trasată în partea de est a aşe
zării avînd dim<'n!>iuniif' de• 200 x 1,5 m, fiind orientată 
pe direcţia S-~. L1 li11dta de sud a secţiuni a fost 
descoperit un topor de fier de factură romană, iar între ca
rourile 100 şi 110 au fost dezvelite substrucţiile unei cons- _ 
trm:ţii rom:i.ne de form~i circulară. Au fost continuate 
paralel cu aceste cercetări şi săpăturile la caseta D trasată 
în cmsul anului 1990. Au fost descoPerite urmele unui pavaj 
regulat pe suprafaţa căruia a fost descoperit un pandativ de 
argint şi o cănuţă romană. 

In partea de vest a aşezării au fost trasate trei mari sec
ţiuni S2, S3 şi S4, ale căror dimensiuni sînt cuprinse între 
700 x 1,5 m S2 şiS3 şi 200 x 1,5 m S4• In urma cercetărilor 
acestor trei secţiuni limita sudică a rezervaţiei a fost depă-
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în 1971. Aceste descoperiri au confirmat părerile anterioare 
legate de presupunerea că aşezarea romană ar Putea avea o 
întindere mult mai mare. 

In secţiunea S2 au fost descoperite zidurile unui edificiu 
roman, Caseta practicată aici a confirmat existenţa fundaţiei 
unui imobil de dimensiuni relativ mari. Cu o fundaţie reali
zată din pietre de rîu legate cu pămînt, construcţia, atît cit 
se mai păstrează din fostul ei perimetru, are forma unui drep
tunghi cu laturile de 17,30 X 20,20 m. Starea precară de 
conservare ne împiedică a mai delimita cert doar o singu_ră 
încăpere (pl. III), încăpere ce aparţine unei faze mai tîrzii. 
Camera făcea parte dintr-o aripă adăuigată foarte probabil 
mai tîrziu, zidurile exttrioare fiind mult mai subţiri, legătura 
cu fundaţia iniţială fiind superficială. Din păcate lucrările 
agricole au distrus total interiorul locuinţei. Dimensiunile 
mari ale clădirii ne îndreptăţesc să presupunem folosirea ei 
la adăpostul militarilor în prima fază de locuire a acestei 
aşezări. Un alt argument ·c·are pledează pentrut această pre
supunere este şi alinierea perfectă alături de altă clădire 

cercetată în anul· 1972 de domnul E. Bujor fată de drumul 
roman care ieşea pe poarta de sud a castelului. Această ali
niere este legată posibil de o primă înce_rcare de sistemati
zaree a viitoarei aşezări. Cele două clădiri sînt aliniate Ia 
22,60 m de drumul roman, iar spaţiul dintre clădiri este de 
20,80 m. '"": '* 1 

Drumul roman surprins atît în S2 dt şi tn S3 are o lăţime 
medie de 4, 10 m fiind realizat din pietre de rîui aşezate pe 
un suport de pietre, nivelarea lui fiind făcută tot cu pietriş. 
Drumul avea amenajat şi rigola, care însă se păstrează ne
uniform şi precar. 

Cele trei mari secţiuni au mai surprins numeroase urme 
de construcţii antice, podele sau pavaje, dar cercetările au 
fost concentrate asurpra clădirii „D" despre care am amintit 
şi asupra dezvelirii unui cuptor de ars ceramică, descoperit 
la limita sudică a lui S2• 

Descoperirea acestui cuptor s-a fAcut în contextul cer
cetării unei casete în care erau surprinse urmele unei lo
cuinţe. Reamintim că la Bumbeşti-Jiu vestigiile romane, aflate 
practic pe prima terasă a rîului Jiu, se găsesc la o adîncime 
medie de 0,30 m, ele fiind foarte uşor supuse unor acţiuni de 
distrugere în urma activităţilor agricole. Limita superioc:i.ră 
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a cuptorului aşa cum se mai păstrează ea astăzi, se află la 
0,28 m, ea siluindu-se în imediata apropiere ea fundaţiilor ră
văşite ale unei mari locuinţe, din care se mai păstrează doar 
două laturi 

Camera focarului de formă circulară a fost săpată în so
lul cruţat, talpa sa coborînd pînă la 1,55 m. Dimensiunile 
sale îl pot încadra în rîndul cuptoarelor de mari dimensiuni, 
diametrnl focarului fiind de cca. 240 x 250 x 258 m. 

Pereţii camerei de ardere, bine lutuiţi, prezintă acum o 
suprafaţă bine lustruită, treimea inferioară a focarului şi baza 
lui fiind puternic vitrifiate. In centrul camerei de ardere a' 
fost amenajat pilonul central, el fiind obţinut din pămîntul 
cruţat în momentul săpării cavităţii focarP.11ui. Dimensiunile 
pilonului sînt de cca. 0,80 m diametrul, iar înăţimea · 1ui nu 
depăşeşte 0,38 m. In secţiune perpendiculară pe axă, pilonul 
prezintă forma cifrei opt. Această anomalie se datorează 
unei modificări ulterioare aplicate pilonului după începerea 
funcţionării cu:ptorului. Astfel, în faţa gurii de alimentare a 
focului, pilonul central a fost întărit prin adăugare prin lipire 
a unei noi cantităţi de lut care practic a întărit şi mărit su
prafaţa de susţinere· a pilonului central. Noi presupunem că 
această reparaţie să se fi datorat unei posibile tasări a gră
tarufoi în faţa gurii de alimentare unde suprafaţa de susţi
nere a pilonului nu era satisfăcătoare şi eficientă. 

Sistemul de susţinere al plăcii perforate (grătarul), ală
turi de pilonul central, prezintă un ingenios mod de amena
jare. Au fost practicate în· lutul <'.!rud al pereţilor focaruluj 
găuri de formă aproximativ pătrată cu latura de cca. 0,18 m, 
numărul lor fiind de 19. In aceste găuri au fost fixate cără
mizi mari avînd dimensiunile de 0,150 x 18 x 0,55 m. In pre
lunqirea fiecărei cărămizi fixate cu lut pe perete a fost aşe
zată o altă cărămidă al !=ărei punct de spriiin era pe pilonul 
central. Sub această aşezare radială d~ cărămizi-pereche, a 
fost realizat în prealabil un pat de nuiele (impresiunile a
cestor nuiele se Pot observa pe faţa inferioară a cărămizHl, 
pat avînd rolul efectiv al unui cofrag. Această aşezare a c'i
rămizilor a creat un suport deosebit de rezistent pentru 
placa perforată asigurîndu-se în acest mod şi o durată de 
fu:ncţionare îndelungată piesei cele mai importante a cupto
rului, care era placa perforată. 

Peste aceset suport de cărămizi a fost turnată Placa per
forată. Ea prezintă astăzi o grosime medie de cca. 0,20 rn 
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fiind mai subtire spre extremităţi. Cele două rîndur:i con
centrice de orificii de tiraj pracHca t prin pla'că (diametrul 
lor este astăzi de cca. 0,10 m) au fost realizate prin spaţiile 
libere dintre cărămizi. S-au mai păstrate intacte doar dou1 
astfel de orificii din numărul probabil de 24. Din placă s-a 
mai păstrat doar aproximativ o jumătate de metru pătrat. 

Camera superioară a cuptoruluii, practic camera unde 
erau arse vasele avea forma unei cupole, pereţii săi avînd ·o 
grosime medie de 0,10 m. Numeroase fragmente de chirpic 
aparţinînd boltei au fost descoperite prăbuşite peste placa 
Perforată. Fragmentele păstrează detaliile curbe specifice unr 1 

bolţi, păstrînd deasemenea urmele nuielelor care au fost f<: 
losite la realizarea şi amenajarea scheletului cupolei. 

Canalul de alimentare a focaruilui, aşezat în partea de est 
a cuptorului, prezintă astăzi o formă aproximativ pătrată 
avînd latura de 0,50 m. Baia canalului este puţin deplasată 
spre cavitatea focarului posibil t!a un efect al scurgerii aPei 
spre focar de-a lungul timpului. 

Dezafectarea cuptorululi s-a produs cu siguranţă încă din 
antichitate, el fiind complet acoperit cu pietre mari de rîu 
urmărindu-se probabil o nivelare a locului. Sub pietrele de 
rîu au fost descoPerite multe fragmentt de chirpic aparţinînd 
acoperişului. A fost descoperit un opaiţ cu o sinqură ansă. 
Cantitatea de ceramică descoperită este redusă, ea pledînd 
spre o dezafectare în antichitate într-uin moment cînd spa
ţiul ocupat de cuptor şi-a găsit o altă întrebuinţare. 

Menţionăm că nu au· fost surprinse urmele anarţinînd 
amenaiării care adăpostea cuptoruL dar aşezal'Pa lui trehuie 
raportat'! la prezenţa în aproniere (8,50 m - est) a unei fun
daţii puternic deraniate. La limita sudică a acestei fund1tii 
a fost descoperită o unealtă de ştampilat probabil folosit'l la 
ştam11ilarea cărămizilor şi ţiqlelor (vezi foto). DPJPă infor
matiile noastre în Oltenia a fost descoperită doar o s~nriuril 
unealtă de acest gen, descoperire făcută la Orlea1. O analo
gie la aceast'l descoperire o întîlnim şi în cadrul repprtoriului 
roman al domnului Gudea cu o descoperire făcutii la Po„o
li.ssum2, repertoriu în care domnia sa mai amintPste si o rilt~ 
desconerire făcută la Feldioara (Făqifraş)3. Posibil ca această 
u1'ealtă s~ fi aparţinut unui particu[ar. · 

Tot ling~ fundatie a fost nes·coperită o monedă aoarţi
nînd lui Seotimius Sevf'rus. Moneda este de arnint nvînd pe 
avers inscripţia L SEPT SEV AUG IMP XI PART MAX, iar 
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pe revers (PMTR PVI) COS II P - P. Datarea ei o putem 
face între anii 198-200, după victoria lui Severus împotriva 
parţilor. Această descoperire poate uşura şi încercarea de a 
data cuptorul. Astfel din anul 201 e.n. fosta garnizoană din 
castru COHORS IV CYPRYA este retrasă, locuii ei fiind luat 
de noua garnizoană COHORS I AURELIA BRITTONUM 

MILLARIA ANTONINIANA, unitate ce va întări cu zid de 
piatră valul castrului deteriorat de vechime4

• Este probabil, 
momentul cînd viaţa aşezării civile va ~~unoaşte o nouă efer
vescenţă, fiind ridicate noi locuinţe, noi ateliere sau constru
ite noi drumuri de incintă. 

In virtutea caracteristicilor de construcţie ale cuptoru
lui descoperit la Bumbeşti-Jiu în anul 1991 îl putem încadra 
conform tipologiei stabilite de domnul Popilian5 ca aparţi
nînd tipului 1. Acest tip de cuptor, de formă rotundă cu 
stîlp central de susţinere este foarte răspîndit în Dacia romană 
este datat de regulă în secolul al III-lea. 

Analogii la descoperirea făcută ia Bumbeşti-Jiu avem 
chiar în cadrul acestei aşezări civile, un cuptor descoperit· 
de domnul E. Bujor în anul 1971 6, dar şi la Sucidava7, Dro
beta8 sau Zalău - Valea Mîţei9• Descoperirea cuptorului 
de la Slăveni10 avînd tavanul de izolare realizat din cără
mizi supraetajate este probabil analogia cea mai reprezenta
tivă. 

ln legăură cu descoperirea de formă circulară su:rprins 
între carourile 100 şi 100 ale lui S1 trebuiesc făcute citeva 
sublinieri. G_rosimea fundaţiei este de 0,90 m, ea fiind reali
zată din pietre rle rîu legate cu pămînt. Diametrul interior 
variază înrte 5,40 m şi 5,30 m. Spre esta fost amenajat un 
prag cu o lăţime de 2,34 m şi o. grosime de 0,66 m latura de 
sud şi 0,80 m latura de nord a praguluL Podeaua construcţiei 
a fost realizată dintr-un strat gros le nisip. Inclinăm să ere-' 
dtm că avem de"a face cu un bazin pentru păstrat argilă. Un 
argument care să susţină acest fapt este şi descoperirea în 
apropierea acestei fandaţii în anul 1971 a unui atelier de 
olar11• Putem presupune că acest bazin putea fi folosit şi la 
pregătirea argilei, această operaţie fiind indispensabilă pro
cesulu.ii de realizare a ceramicii. Bazinul se află la o distantă 
de 14,40 m de caseta în care a fost suprins atelierul de olar. 

Săpăturile campaniei din 1991 au adus date noi în ceea 
ce priveşte aşezarea civilă romană de la Bumbeşti-Jiu. Săpă-
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turile arheologice au demonstrat că limitele rezervaţiei ac
tuale nu reflectă real adevărata întindere a aşezării. Acesta 
este un argument în plus care justifică o nouă şi intensă cam
panie de săpături motivată şi de faptul că lucrările hidro
energetice pot periclita existenta şi conservarea vestigiilor 
romane de la Bumbeşti-Jiu. 
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Cercetări arl:r0log1c·~ -· aşezare civilă - Bumbeşti Jiu. 
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Cuptor roman dl' ar!> ccr:1mica 
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Qb\ect d1•scoperit în cişpzarea civilă umană de Ia Bumbeşti 
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Obiect pentru !jtvr. ţare - Bumbeşti Jiu. 
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