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Complexul de fortificaţii romane de la Bumbeşti-Jiu, 
r:i.mplasate într-un dispozitiv triunghiular, cu două puncte 
inaintate la nord pe direcţiile de atac ale inamicului 
castrul de la Pleşa pe malul drept şi castrul de la Virtop pe 
malul stîng al Jiului - sprijinite pe o bază puternică de 
plecare cu rezerve de efective, şi cel de aJ treilea de la 
Bumbeşti, la sud, au fost de la început destinate apărării de
fileului şi drumului spre pasul Vikan. 

Construite toate în vremea lui Traian, cu incinte de 
pi:imînt, două dintre castre, de la Pleşa şi Vîrtop au fost 
abandonate după domnia acestuia, funcţia lor fiind prelua
tă de castrul de la Bumbeşti care a fost reconstruit din 
piatră în anul 201.1 El devine punctul cel mai important, atît 
de apărare în zona subcarpatică, cu extinderea posibilităţi-

lor sale de acţiune dintr-un loc de deosebită importanţă 
strategică, cît şi ca factor de antrenare a populaţiei civile 
în procesul de romanizare, dovadă înflorirea romanităţii în 
această parte a provinciei Dacia Inferior. 

Cercetările arheologice din ultimii ani la castrele de la 
P1leşa şi Virtop, precum •şi 1ce1e din 1982-1985 de la Bumbeşbi 
au adus ll10i preciz,ări Ui legăltură icu ~tratigraf;ia şi elementele 
de f:ortiificaţi1e (val, murus, bermă, şanţuri, turnuri). 

Ca,st:rul de pămÎIIlt de la Pleşa2 ,are dimensiunile de 
234 x 156 m cu val lat de 10 m şi înalt de 2-3 m. Pe 
laturiile lungi, de nmd şi de .sud, are două porţi şi una pe 
latura estică. Cercetăr.ile din 1979 au adus unele corecturi 
planului întocmit de Pamfil Polonic după ridicărHe efectu
ate în 1983 de serviciile de resort ale armatei şi a-

132 



nume o rotunjire a colţurilor de nord est şi de sud est, în 
iipsa turnur.ilor cu intrînduri oblice ale laturilor de o parte 
şi de alta a porţii. Latura de vest a castrului şi porţiuni din 
laturile lungi către colţurile de nord vest şi sud vest sint 
distruse. 

Datînd din epoca războaielor dintre daci şi romani se 
pare că nu funcţionează mai tîrziu de epoca lui HadrianJ 
dupi.i e!emenLele de cultură materială furnizate de săpătu
rile din 1979 practicate pe latura sudică şi din 1983 din 
mijlocul castrului cînd au ieşit la iveală fragmente cerami
ce d~n pastu roşiaticii, lor~i de amfore şi un vas cu brîu 
ahcolar. 

Din castrul de părnînt de la Vîrtop3 se mai păstrează 
fragmente din laturile de :vest şi de sud. După pla
nul ridicat de P. Polonic castrul avea dimensiunile 115 X 126 
m. Valul era lc.t de 14 m şi înalt de 2 m, iar şanţul ldl de 
'll m.· 

Datînd din vremea războaielor dacice acest castru a 
fost fo~.:.sit p.;1ă la mijlocul secolului II, după ultima mo
nedă de la fauslina Senior şi după materialul ceramic din 
secolul II.~ 

Castrul reconstruit în µiatrti de la Bumbeşti este aşezat 
~a sud de defileul Jiului într-un punct strategic cu vedere 
din toate fJ[ir\ile pe malul stîng al vechiului curs <11 Jiului, 
'.nalt de î --S m. 

Distrus mai mult de jumătate de rev<lrsilrile Jiului, din 
ca:>Lru s-u mai p,tstrat un tragment din latura sudică de '76,6U 
m şi lauLrn estica, lunga de 168,80 m avînd la inte
norul incintei stilpi de reazim în val la dimensiuni şi la 
distante inega.le. Astfel de la zidul nordic al turnului porţii 
e::;!:i.ce spP~~ nord la 3,75 rn este montat unul, l.3;t d<~ 1 m, 
urmat de 4,90 m de al doilea de 0,85 x 0,30 m, al treilea la 
5,70 m, lat de 0,95 m şi lung de 0,19 m, al patrulea la 6,1::1 
m, cu dimensiunile 1,50 x 0,30 m, al cincilea la 8 m, de 
U,80 x 0,19 m, al şaselea la 7,45 m lat de 0,80 m, lung de 
0,20 m, al şapLC'lca la 3,30 m, de ~.20 x 0,40 m şi al optulea 
la 21,40 m. Spre sud, dincolo -de turnul sudic, spre turnul diir 
colţul sud-estic primul stîlp apare la 17,60 m, lat de 1,19 m 
şi lung de 0,16 m, al do.ilea apare la 5,30 m cu dimensiunile 
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lJ,96 x 0,23 m, al treilea la 8,50 m, lat de 1,22 m şi lung de 
CJ,30 m, al patrulea la 5,30 m de 1,45 x 0,10 m, al cincilea la 
7,27 m distantă, de 1,46 x 0,26 m şi al şaselea la 30,70 m 
plasat in turnu! sud-est'i.c, pe latura sudică nesurprinzîn
du-se nici un stîlp-. 

Murus-ul se păstrează pe o înălţime maximă de 2, 10 m 
(cu temelia de 0,70 m) şi a fost aşezat direct pe val avînd 
paramentuJ exterior îngrijit lucrat din blocur.i de piatră le
gate cu mortar. Paramentul inferior aşezat în val nu 
beneficiază de atenţia dată feţei dinspre exterior. Ridicat 
pe rînduri regulate susţinute de plăci care îi dau orizon
talitatea, grosimea zidului este de 1,20 m. 

Valul vechiului castru în care s-a construit incinta de 
piatră este alcătuit din pămînt bătut avînd în compoziţie 
lentile de lut galben rezultate din aruncările succesive de 
pămînt de la săparea şanţului. Valul este înalt de 
2,50 m şi lat la bază de 6,90 m. La exterior dincolo de her
mă, lată de 1, 17 m, se află fossa primului castru largă de 
6,60 m, iar la l0,40 m de murus a doua fossa lată de 3,20 m 
şi adîncă de 2,40 m. 

Părţile sînt flancate de cite două turnuri dreptunghiu
lare amenajate într-o fază ulterioară construirii incintei de 
piatră, poate de pe urma nevoil0r de consoJ;idare a apără

rii în legătură cu noua situaţie cînd încep mişcările popoa
relor de dincolo de frontierele imperiului. 

Turnurile porţii sudice sînt construite pe un pinten ini
ţial al .intrării corespunzînd fazei de piatră şi au dimensiu
nile la exterior de 3,20 x 5,20 cel vestic şi 3,85 x 3,55 cel 
estic, cu ziduri de front groase de 1,30-1,45 m. 

Turnurile porţii estice au dimensiunile de 5,62 x 3,40 x 
x 4,54 x 1,08 m (cel sudic) şi 5,04 x 4,70 x 1,21 m (cel nordic, 
păstrat p8rţial). 

Turnul din coHul sud-estic are laturile de 3,90 x 5,24 x 
x 3,20 m, cu ziduri groase de O, 70 m. 

Dacă apărarea garnizoanei era asigurată la început de 
cohors IV Cyprla dvlum Rom'!-norum6 şi din 201 de către 

cohors I Aurelia Brittonum mllllaria,7 poate concomitent 
de ambele cohorte, cel puţin la începutul secolului III, fap-
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tul că ultima monedă descoperită în castru provine de la 
Filip Arabul, din perioada 244-249, nu înseamnă cu fortifi
caţia şi-a încetat ex,istenţa, 

Pe lingă misiunea de apărare a intrării în defileul Jiu
lui, castrul de la Bumbeşti era şi nod de comunicaţie a dru
murilor strategice care veneau dinspre Drobeta prin Cătu
nele. dinspre Pelendava pe Jiu şi spre cel care trebuie să 
fi existat către est, în zona subcarpatică din Gorj şi Vîlcea, 
necesar pentru legătura cu Buridava pe Olt.8 Propunem 
j1JStificată existenţa unor fortificaţii şi pe acest drum, pen
tru supraveghere, pe care numai cercetări viitoare în teren 
şi observaţii aero-fotografice le vor putea preciza·. 

Pe lingă castrul de la Bumbeşti, încă de Ia începuturile 
stabilirii romanilor pe aceste locuri, dar mai ales după cons
truirea castrului de piatră, s-a dezvoltat o puternică aşe
zare civilă la început sub forma unor canabae. Săpăturile 
arheolog.ice au precizat de o parte şi de alta a şoselei Tîr
gu-Jiu - Petroşani, în imediata vecinătate a castrului, edi
ficii din aşezarea civilă ale căror temelii din piatră legate 
cu mortar erau plasate la marg.inea străzilor pavate cu dale 
şi pietre de rîu9

• Unele edificii au dimensiuni remarcabile de 
17,50 x 12,50 m şi 18 x 11,50 m cu instalaţii de hypocaustum. 
Aici s-au aflat obiecte de metal, ceramică romană din se
colele II-III, cărămizi cu ştampila cohortei a IV Cypria şi 
monede de la Faustina Senior la Gordianus HI. 

Pe de altă parte numeroase urme romane au fost sem
nalate în localităţi apropiate de garnizoanele militare din 
nordul provinciei şi pe întinderea actualulu~ judeţ Gorj. 
Astfel Ia Săcelu, unde se credea că există o fortificaţie, lin
gă rîul Blahniţa, se află o aşezare civilă romană precizată 
pe raza actualului sat Hăieşti şi o staţiune balneară11 unde 
s-a descoperit un fragment de altar înch~nat lui Esculap şi 
Hygiei de către M. Tiberius Marcianus, în legătură cu uine 
cunoscutele calităţi curative ale apelor12 şi monede de Ia 
Faustina Augusta, Crispina, Severus Alexander şi Iulia Ma
maea13. Alte urme epigrafice s-au descoperH la Iezureni, Po
ldta şi Glodeni. 14 Aşezări rurale se află de asemenea în „car
tierul Olarilor'' din Tg.-Jiu, după substrucţiile de ziduri ale 
unei clădiri cu plăci de teracotă şi ceramică din secolul 
III, ca şi la Bîrseşti, lingă Tg.-Jiu unde s-au descoperit ur
cioare, cărămizi de hypocaust şi monede de la Septimius 
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Severus la F'ilip Arabul şi Otacilla Severa.15 Urm.e romane 
s-9.U mai descoperit şi în aJte }ocal.ităţi din judeţul Gorj la 
f>îlteni, Bobu (com. Scoarţa), Borăscu, Cartiu (co.m. Turci
neşti), Cătunele, Gura Plaiului, Runcu, etc.16 

Toate aceste locuri investigate sistematic vor aduce noi 
e.lemente de cuJtură materială menite să sprijine cu mai mult 
Jem~i teza puternicei romanizări şi înflorirea romanităţii în 
această zon_ă. 

'Rezultatele observaţiilor -de supraf~ţă şi al cercetariîor a
·supra sistemului de fortificaţii au dovedit că garnizoana mi
litară in afara rolului de .apărare, a fost unul din principalii 
factori ai romanizării populaţiei, lăsînd urme adinci şi per
ro.allente în is.torJa provinciei, elementul militar aflat în mij
locµ} acesteia _influentind via.t~ în toate domeniile ei ducînd 
l!l ,progresul romanit.ăti.i în Oacia sudică. în s.pecial în veci
năt~tea castrelor din zona de rnun.te şi' de deal. De aseme
nea, au confirmat conclu,ziile reforitoare Ia importanţa sis
temului de.fensiv j1,1 ,dispozitivul interior de asigurare a pa
zei, contr:ihuin_d la mg._i ·bu1,1a cunoaştere a _activităţii armatei 
romane, f.actor activ de răspîndire a civilizaţiei şi limbii la
tine. 
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