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Pe harta descoperirilor arheologice de epocă romană 
din judeţul Gorj, lo;ca·ntate,a Bumbeşti-Jiu se detaşează ca 
una din cele mai importante : complexul de fortificaţii ro
mil!ne de a.ici cuprinde castrul de pămint de Ia Pleşa (Por
ceni) - ca,strum aestiva - rpe malu:l dreipt al Jiului, ce da
tează d1n peri:oada primului război daco-roman, casbni.l âe 
pămînt de .la Vîrtoip care exista la jumătatea sec. al Ii-lea 
e.n. (după ultima monedă de la Faus1tina Senior - 141 e.n. 
- descoperită aki) şi oastrnl cu zid de piatră de 1la Bum
beşti-J.iu construit în ainul 201 e.n. pe loioul vechiului ca:Stru 
de pămînt, ultimele situate rpe malul stîng al Jiului. ln ju
rul acestuia din urmă s-a dezv:olrt.at, pe o 1n tindere aipreda
bilă, o importantă aşezare civilă. 

Vi.aţa intensă ş.i complexă de a:id, sub asipecte1Ie ei mo
deste de toate zilele, este atestată pr~n numeroaiseJe şi va
ri.atele obiecte de uz pr.aotic din fier, bf1onz, ceramioă, pfa
tră şi os care au fost scoase Ia lumină. Soldaţii romani se 
dovedesc şi prkepuţi me·şteiş.ugar.i - do-Viadă şi cele două 
ateliere de fiierărie şi cer.amică. Uneltele şi obiecte1le des
coperite aruncă lumină tocmai asupra acestei laturi a vie
ţii soldatului roman - dălţi, vase din ceramică şi sticlă 
vîrfuri de lănci, cuie şi piroane, scoabe, bailamale, zăiba1le, 

chei, gresii pentru ascuţit, rîjniţe, fibule etc·. Alături de 
acestea s-au desco1pe?Tit şi 111umeroase vase din ceramică de 
factură geto-dackă, precum şi alte obi>ecte, fa:pt ce atestă 
convieţuirea lor cu romanii cuceritori. 
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Gruparea celor trei castre în a;ceastă zooă avea 5copul 
de a apă·ra şi asigura defileul Jiului şi de a supraveghea 
popu.laţi.a dadcă supusă. Primele două au fost abanrdo.na!te 
cu timpul, funrcţi.a lor fiiirnd pr·elua:tă desigur de cel de la 
Bumbeşti-Jiu. Acesta se găseşte la circa 3 km sud-est de 
cel de la Pleşa şi la 1 km sud de cel de la Vîrtop. El este 
amplasat pe malul stîng al Jiului - înalt în dreptul fortifi
caţiei de circa 15 m - ·actualmerute fiind di1Strns de a>n~ · 
Jiului mai mult de jumătate. Se mai păstrează doar latur.a 
de est în întregime şi 3/4 din cea de sud. 

Cer·cetările arheologice 1nceipute m 1897 de Grig·ore To
cilescu şi Pamfil Polonic si oonitiinuate în 1937 de C.S. Nico
lăescu-Plopşor, ia1r dfa1 1955 de Grigo•r•e Flo!rescu şi Exspec
tartus Bujor, ·au continuat din 1968 m fiecare an. Aceste u:l
time cercetări au fo.st efecrtuat.e de Inst.itutul. de Arheo1rorgie 
Bucureşti, Muzeul Militar Central în colabO!rare cu Muzeul 
Judeţean Gorj, c:o.lectivul de ·Ce·rcetăfor.i fiinrd format di1I1 : 
E. Buioi". Co,nsta.ntiin Petolescu, Crirsrbi·an V:fădeiscu, Gh. P-oe
naru-Bordea, Eugen Nicolae, Gh. Calotoiu, Petre Gherghe, 
Va1sile Marino·iu, Dan Ionescu şi I. Cămui. Săpăturile arheo
logirce au scos I.a iveală ziduri:le şi fundaţiile laturifor exis
t.en te, turnurile celor două ;po•rţi şi ciel dil'1 ooltul rle •SUd-es:t 
o parte a fundaţiilor pretoriului traseul fundaţiilor de la 
construcţiile din i.n.teriorul castrului (I.a sud de poa·rt.a de pe 
'latura de est şi la nord), precum şi furndaţiile therrr.elor, ate
l'.erelor şi locuinţelor din aşezarea civilă. 

Săpă.turHe arheoJ.ogke din ultimii patru 3.ni 8-au ·axat p0 
cercetarea castrului roman cu zid de ipi.'.'ltră, avînd dr.2pt 
scop consolidarea şi conservarea in si•tu a mo1nume.ntului 
istoric respectiv. In ,acest sens s-.a degajat temnul din ju
rul zidurilor şi fundaţiilor, atît a•l celor de incintă cî.t si al 
celor două porţi de intrare im cast.ru, .al turnului ele apăra.re 
di.n colţul de sud-est ca şi al clădini~lor din ink>.riorul forti
ficaţie,i, pentru a II'eda .ad2văr0ata proporţie a obiecU.vului. a 
co:nstata !';.tarea aduală in vederea trecerii la coins,ervar·2.a
restaurarea lor. 

Principa1ele cciuze care CJU contribuit ila d~~graclarea zi
durilor au fost atît distrugerile mecanice din 1impul asedii
lor cit mai ales acţiunea necruţătoare a timpului şi vcg.eta
ţia abundentă din jur. Distrugerea lor a prngr·esat il1E'între-
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rupt şi ca urmare a eroziunii apelor Jiului şi a extracţiei 
sistematice a pietr,ei clin ziduri de calre '1oouitorii satelor 
dimprejur. 

Cercetarea arheologică a avut ca scoip nu numai aspec
tele de interes documentar, striot ştiinţific, iisto:rico-arh·~o· 
'lo·gic, dar şi pe cele de ordin pr·actic, legate de starea d·~ 
conservare a ca·strului, de măsurile active de pro!tejare, CN
ceta.re, restaurare şi vaJorHica.re muzeistică şi tur.hs;tk:ă. 

ln desfăşurarea lor lucrărHe de conservare-restaurare 
au început cu degajarea z.idrurilor de incintă, a zidurilor · 
fundaţii!Oir turnurilor celor două porţi de illltrare _şi a turnu
lui de apărare din coltul de sud-est, precum şi a funda.ţiilo.r 
clădirilor din interiorul castrului, prin înlăiturar·ea vegetaţiei 
şi pămîntului din jur. Concomitent cu aceste lucrări s-au 
alcătuit releveele turnurilor şi a,l unor :porţiuni din zidul de 
incintă şi documentaţia tntografică - menite să ne oifere o 
imagine a si,tuaţiei lor înainte de conservar.ea-restaur.ar·ea 
acestor.a, în vederea adoptării celor mai ·adecvate soluţii. 

Rezultatele cercetărtlor arheoJo.gice au adus noi :pred
zări în J,e.gătură cu elemente'le de fo.rrtitfkaţie (turnură, va:L 
murus, bermă, şa:nţuri de apărar,e), nivelu.I de lo€uire dilll 
interio.r şi sistemul de construcţie al ziduri.lor castrului. 

Pentru a trece la conserv.are-restaurare era necesar să 
cunoaştem atît tehnologia de execuţie a zidurilor şi funda
ţiei, dt şi materi.aleJe din care er,au construliite, precum şi 
fazele de execuţie. 

S-a constatat că zidurile turnurilor şi cel de incintă SÎlllt 
construite în tehnica oipus incertum. 

Ma.terialele de cornistmcţie fol101site au foiSt : piatra de 
rîu şi nisipul ce se găseau din ,abundenţă în .a:lbia Jiului, în 
imediata vecinătate a castrului, piatra de munte nefasonată 
- adusă probahU dintr-·o ca;rieră din a.propiere, căr·ămida 
folosită ca mijloc de legătură ·la coJţurile ziduri.lor (tumuriJe 
şi z,idurile pretoriului) şi varul - rpiatra de cakar găsin
du-se ]n cantităţi apreciabile în zonă. 

Prin analiza fizico-chimică a vechiului mortar s-a mmă
rit cunoaşterna compoziţiei chimice şi grairmlometrke a 
acestuia. Analiza s.pedografică evidenţiază· abund~IIlta cal
ciului şi silidului, precum şi mme de &odiu şi aluminiu ca 
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şi anioni de clor şi ca.rbooaţi, care au fost determin.aţi şi 
analitic. An.a.liza granulometrică a scos în evidenţă prezen
ţa a 300;0 Si02 din masa tota·lă de mortar, di·ameitrul granule
lor înca:drîndu-se între 0,1 şi 2 mm. 

Z•i:dul de incintă a fost con.struH tăindu-se valul de pă
mînt, di·n prima fază de construcţie a ea•stnJlui, pe Jatura 
exterioară. Pentru con,struirea lui s-a săpat un şanţ de 1,30 
m - 1,50 lăţime la o adîndme de ao cm - 1.20 m faţă de 
nivelul antic de căl<;.are. Pe ·o înălţime de 0.40-0,50 ro de 
la talpa fundaţiei se aşe2;a pi.atră de rîu de mărime mijlode, 
f.ără a s~ utiliza morta,r, du~ă care ince;pea zidirea pl'Qpriu· 
zisă cu pietre de munte roe.fa.sonate şi pietre de rîu :Jegaite 
cu mort.ar. Presupunem că tehnka de construcţie a zidului 
de inc'.1!1tă era urmă•toa.rea : se ridica faţa iir1terioară şi cea 
exterio:i.ră 1a început cu ,pjietre de munte de mari dimensiuni 
- mai a.les la ext·erfor - aipoi inte:rv.a1ul se zidea cu pietre 
ele rîu şi ele munte, de mărrime mică şi mijlocie, legătura î1n
tre piietre făcînidu-s.e cu mo.r·tar de var - .leqătura cu Jll'Qr.tar 
mai puternică între bolovanii mari de piatră de pe faţa ex
t~rioară, pentru a-i asigura so,lidit.ate. Z·idul se lucr·a pe por
tiuni î'1ti.nse şi înălţimi ·constante, după care se turna o şapă 
de mortar de egalizare pentru a-i păstra orizontalitatea. Pre
zenta straturilor orizontale de mort.ar la diferHe ină.}ţirni ale 
zidului indică eta,pe de~ cion:stru.cţi.e nece5are UISCării morta
rului. pr·ecum si .a.sigurărH unei bune rezistente const1ructie.i. 
Dacii la fundaţie au fost utilizaţi bolovani de rîu, la înillţi
mca paramentului s-a folosit piatră de riu şi ;piatră de stîneră, 

acensia cu o faţă dreaptă cînd era a1ş€Z/<ită spre exterior. 
Acesl0a sînt obse}rvaţii de oare va trebui LSă ţinem seama în 
cursul lucrări.lor de restaurare. 

Pe cele două J,:1 tu.r[ a-le zidului de mcint~ se află doµă 
porţi f.la.".lcate sime·tric de cite două ·turnuiri dreptu:nghiul011.Te, 
iar în coltul de sud-est, un turn de apăTa:re de asemenea 
dreptunghiular. S-a con.statat că niivelul ,fundaţiei turnui~:.ior 

porţii estk2 este mai ridkat decît cel al 1urnuriilor ,porţi,i 
sudice, i.ar Ia acestea din urmă ziidurile ado.sc:te s.înt con
struite ulterior zidu.lui de incint.ă. Aceasta se ob~rvă şi 
din felul neglijent în care a.u fost execu1tate oa şi faptul că 
nu existil fundaţia seacă din pietre de rîu, iar nivelul de 
fundare cu Q,50-0,30 m mai ridicat dE1cît al zid'1,llui de ill
cintă. 
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ln privinţ.a turnului dia colţuJ de sud-est, acesta are b 
formă dreptunghiulară în interior şi semidrculară, mult în
groşată, în exterior. Fundaţia celor trei laturi dnterioare sînt 
construite în valul castrului, talpa zidu.lui fiind executată 
cu 0,80-1 m mai sus dedt nivelul fu!Ildaţiei exteTioaire. 

ln ceea ce priveşte ext·remitatea nordică a zidului d<~ 
inciintă, aici nu s-au de.sco1perH urme de fundaţie ale vreunui 
turn de apărare în colţul de nord-est. 

Cercetarea prebo1riului şi •a barăcHoir din interioru.I cas
trului a scos la iveală faptul că slnt construite în mai multe 
faze, numărul de încăperi fiind sp·orit fie pri1n compartim~1a
tarea încăperilor deja existente, fie prin adăugarea unor Î'!1-

căperi noi. Fundaţiile acestor construcţii au fost descoperite 
la 0,10--0,20 m sub nivelul de călcare actual. Ele sîn;t exf~
cutate din piatră de rîu cu legătură de mortar, ia!r Ja col\u . 
sînt legate cu cărămizi. 

Atît clădirile cercetate cît şi bară.cile nu prezintă nki 
un indiciu de distrugere violentă sau prin iincendiu, a.ş.a cum 
se observă la turnurile porţilor de intrare, unde au fost sur
prinse urme de incendiu. 

Coroborind datele furniza.te de cereetarea a•rheol•ogică 
cu cele referitoare la materialele şi tehnica de construcţie a 
fundaţidlo,r şi ziidurHor fortificaţiei, s-a .trecut '1a focrărHe de 
conservare-restaurare 1• 

Pentru acea.sta s-a folosit ca materi.a.l de bază piatra, 
a.tît cea rezultată din dărîmarea zidurilor şi recuperat.ă diin 
secţiunile cercetate (în proporţie de 70o;0), cit şi cea adusă 
din cariera de la Porceni, Ja circa 5 km nord-vest de cast·ru. 
de unde ;probabil erau extrnse pietrele şi în epoca antică, 

apoi nisip şi pdetriş de la balastiera din imediata apropiere 
a cast·rului, la 500 m nord-vest. De asemenea s-a procurat 
var nestins (ce a fost stins pe loc) şi ciment de Ja Combi
natul de lianţi şi azbociment de la Bîr,seşhl. - Tîrgu-Jiu. 

Lucrările au fost mult avantajate de faptul că zidurile 
s-au păstrat &n general în bună stare (în medie peste 1 m 
de ;la nivelul aintic de călcare), cu excepţia unei 'P'Orţiun.i 
3,50 m lungime dil!l zidul de incililtă de pe la-tura de est a 
castrului, în stînga porţii, .de unde piatra a fost extrn:să şi 
folosită de Jo.cu.itorii satului. A fost distrusă mai ales f.aţa 
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exterioa·r~ a zfduh.j.i, em'p:lecton.ul Şi ,O 'parte ·d~n 'ţ~~d;aţfo, ·~
jungîndu-se la. ta1pa zidului. ln am:ul. 1982 .ş;-au inc,~pu.t11 ~u
crările de co,nservare-re.staurare .. a acestei : po:rţiuni, dJs_trv,ll!e. 
După ce s-a Îinlăturn.t stratul vegeta,! şi pămîintul depu~, r~
gajîndu-~e traseu.I fundaţiei pe o liţll!gime ;'qe; 5 m şi p gr~~
me de 1,60 m pînă la nivelul funqaţjei foiţialE\ ,s,~a .. făcq_t 
apoi, legătiua cu z'idul originar, refăcîndu-se fuµdaţia, ·:E;:U 
piatră de rîu pe o i~ăltime de 25 .. -cm,, dupi:i a<;eea, f\l{ll9:ati!9. 
cu piatră de, murite 1 şi de rfo cu. ·legătură de rno:rtar ~9r; ,şj 
nisip) în ca•re s-a introdus şi ciment, ajun9îndu-se cu _a.ce.s1t 
zid pînă la 0,80 m. Plomba executată .a atins înăJţimţ!;a pi:i
mului strat de egalizare al z'idul.ui origin.:i.r la înălţimea_ ~ 
LOS m, iar în anul 1983 s-a restaurat pînă Ja nivelul maxim 
al zidului de incintă. 

. . ; „ . .., I • ~ ' I . 

. Tot în 1982 s-a trecut şi la oonservarea"'.restaµra•re!a. ,c;:~
k>r trei laturi 1interioare al~ jtunP,l~i._P,iin, cplţ~l P.e: s:1;ţQ.-~t, 
aceste ziduri fiind ridicate pînă Ja 1înă'1ţimea _ ~e. 1,20 IQ., n~
v:elul maxim al lD'r. Vechiul mortlflr al a.ce5tor ziduri- ca şi 
z.idurile respective erau î.ri.tr-o stare ava1I1sată <le degradare, 
pe miele porţiuni trebuind să fie demolate pentru a fi ·Te
făcrite din nou cu morta.r mai 'feZ'i1stent, resta.ura.rea redind 
şi grosimea iniţioală a zidurUor care era de 0,40 rn. 

La ppa1rta qe pe la tur~. de s,ucţ,.s-.p.u ,efec.tu.fi·t T\l~iări d.e 
con5ervare (întregirea colţliri.Ior) la cele id.ouă turnuri, . c~ 
flancau Înt-rarea, [mpu.se de staTea clV·~i~tă qe, degr(lqa•re. {l 
laturilor adosate construite uJterior zidului de incintă, cu 
un mortar mai slab. 

. .' . . - . - i . ' ' . ~ . ·. . , ' . ' I ; ' I ·- „. . A 1· 

:Pentru a se păstira îri C'Ol!lditii cit, mai bune ru'Îlnele de-
g.ajate, s-au . hiat inăsuTî ae. ~6n.~erv~re _;pi~:il depllin;ereâ. p~
mîntului în c-asete.le executa.te în Îlllterio:rul turrrmrHor~ · p9rţii 
de pe latura de sud şi la rtunml di1n. c.oJţuI de SUJd-est,· pre
cum, ,şi I.a ·i.ntrşrea de. la poarta .sudică,.,c.a:seJe eJGe;cu.tate ~u 
oca;t";ia ,cercelărilor. arheologice, adăpostindu-se astfel şi .nne.. 
l·~, ~rţiuni c;l.ip .:iz:\dul. qe. 11,J.c;;ntă;, ce puteau f.i periiClitate de 
animale, intern.perii ori vizitatori. 

In anu.I 19B3 1ucrărHe de conservare-restaurare au con
tinuat J.a turriur.i.Ie porţii sli.dice, ridid:ndu-se nivelul zidtrri
J.c;>r p~nă.. l& .inăl ti:mea ip.a;xiID:~ ?: , '.fi,duJui .. W}:9}nar 1 c~, s~ mai 
P.?~lreu;ză. în. pre~ent,, 'Re 9 \~ălţi::me. ce vazja~ă ,de1 ,Jq 11 P,~O Jll 
P.~na .. 1a O,şo m, o 9'Jasipie, d~" l ,~0,7,!AP nţ şi.,,'P.JHfl.m~·tcW 
30 m liniari. S-a cautat să se respecte tehnologia de con-
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strucţie folosi.tă de romani la executarea zidului. S-a folosit, 
ca şi cu un an înaim.te, mortar de var cu nisip şi cime.nt. 
Piatra de munte a fo.st adusă fie de la cariera Porc:end, fie 
foloisită cea antică rezultată din secţiunile cercetate. S-a 
continuat conservarea-restaurarea z:idu.lui de i1ncintă de J.a 
est de poarta 5udică, pe o lungime de 15 rn şi o în.ălţime de 
0,40-0,80 m de la vechiul nivel al zidului ce se mai pi1s
trează. Aceleaşi operaţiuni s-au executat şi pe la tura semi
circulară a turnu.lui din colţul de sud-est al castrului, p2 o 
lungime de 20 m şi o înălţime cuprinsă între 0,60-1.50 m. 

S-au consolida·t de asemenea, cu mortar şi p:.at•ră de rîu, 
zidurHe pre.toriului din caseLa I/1983 pe o lungim2 de 20 rn, 
0,70 m grosime şi o înălţime de 0,20 m. Tot acum s-a co.:iso
lidat şi zidul de incitntfi al castrului din colţul ele nord-e5.t. 
pe o lungime de 6 m, o grnsime de 1,50 m şi o îni'tlţim2 de 
0,60 m, unde, totuşi nu s-au gilsit urmo ale fu:iclaţ:oi ~;i;·.rn
lui de colţ cum se presupunea. 

In anul .1984 s-a cOIIltililuat conservarea-restaurarea zi
duriilor castrului de Ia Bumbeşti-Jiu. Mai întîi s-a consolidat 
fa.ţada turnuriloir porţii de est pe o lunigii.rne de drca 6 m, o 
grosime de 1,40 m şi o înălţime între 1 rn şi 1,30 m. Apoi s-a 
cOiiltinuat conservarea-restaurnrea zidului sudic de încilntă 

pe .încă o lungime de 5 m şi o înălţime de 0,40 m. Cercetării.le 
din interioruJ fortificaţiei au scos [a lum:Lnă alte ziduri ale 
!Pretoriului şi b-airăcilor militare pe o lu:ngime de 30 m, o înăl
ţime între 0,10 şi 0,30 rn şi o grosime de 0,70 m, ziduri caTe 
au fo5t a:cum consolidate. 

In anii viitori, paralel cu săpăturdle arheologice va tre
bui să se contil!lue şi lucrările de conservare-.restaur.are a zi
durilor de incil!ltă ale for.tificaţiej de pe latura de est şi sud, 
inclusiv turnurile porţii de est, precum şi a tuturor vesti.giHor 
ce vor apărea în urma acestor cercetări ca şi a fundaţiilor 
construcţillor civile din jurul castru.lui. Totodată în vederea 
preîntîmpinării acţiunii de distrugere a zidului prfa1 eroziunea 
malului de că.tre apele pluviale şi cele a.le Jiului, se va ur
măr.i executarea unor grinzi de beton cu pinteni, care să li
miteze şi ~ă consolideze extremităţile existente. 

Castrul şi aşezarea civiJă romană de la Bumbeşti-Jiu au 
jucat un rol deosebit în Dacia romCl1llă atît ca Ulll facto1r stra
tegic de apărare a drumului roman ce pleca de la Drobeta --
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Turnul veslic ill porţii sudice inainte de restaurare, vazut din exterior, 

fat11da exterioară a turnului de S-E. 
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Turnul de S-E înainte de restaurare. 

Turnul estic al porţii sudice înainte de restaurare- văzut din exterior. 

146 



Iuruµl tle S-~ iu timpul restaur<irii, 

Turnul estic al porţii sudice \ ;uut uin 111;ecwc. 
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turnul vestic al 11orli1 
sudice vlzut din interior. 

Zidul de est restaurat. 



P~arta sudlcă restaurată. 

Fundaţii de ziduri '· in pretoriu. 
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Turnul vestic al porţii sudice în timpul restaurărit. 

Fragment din zidul turnului de S-E. 
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Resturarea ziuuJui turnului de vest aI porţii sudice 

Turnul vestic al porţii 
sudice lnainte de resta
iurare, 'va.z'1t .~41u ' erletiur 



Puti.nei - Cătunele - Vîrt - Bumbeşti-Jiu spre Sarmize
getusa Regia, cît şi ca factor de rornaniza•re a populaţie.i g:2-
to-dace. Acest lucru este reliefat prin desco.;:ieririle arheo!o
gice din castru şi aşezarea civilă romană unde se observă 
prezenţa ceramicii romane provinciale de factură dac~că (mo
tivul brăduţului, ceramică cu pastă cenuşie, grosieră). 'Re
marcăm că această ceramică se găseşte pes,te tot, în barikile 
miJitare şi locuinţele civile, pe toată adfawimea stratului de 
locuire, alături de material arheologic de factură romană. Se 
constată o influenţă reciprocă între ceramica de tmdiţ,ie da
cică lucrată cu mîna şi cea provi.ncia1lă romană lucrată cu 
roata. Cercetările aduc o contribuţie importantă la cunoaşte
rea organizări~ fulteme a Daciei romane, a înzestrării tehnice 
şi a vieţii zilnke. 

Prezenţa vaselor dacice descoperite în timpul cercetări
lor atestă atît legătura autohtonilo.r daci cu castrul, da;r şi 
existenţa în aprop,i1ere.a acestuia .a unei putemke comunităţi 
dace. Astfel, vestigiile arheologice de la Bumbeşti-Jiu au o 
valoare şi o semnificaţie istocr-kă deosebi.tă în contextul for
măr.ii poporului român din simbioza populaţiei geto-dacke 
cu cea romană. 

Complexul arheologic de la Bumbeşti-Jiu prin inventarul 
său arheologic, prin vestigiiJe sale, reprezi111tă un adevărnt 
muzeu în aer liber. 

NOTE 

• Di:n echipa de muncitori a Muzeului judeţean Gorj au făcut i:arte Ter
chilă Ion, Bercea Ion, Oprişescu Traian, Gagiu Ion şi Bistreanu 
Constantin. 

1 Alexandru Ştef-llescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tîrgu-Jiu, 1904. 

2 Iuliu Moisil, Repertoriu de localităţi istorice, preistorice ş.a. din jude
ţul Gorj, Arhivele Olteniei, ·nr. 24, 1926. Crai·ova. 

3 D. Tudor, Oltenia română, Editura Academiei R'.S.R., editia a IV-a, 
Bucureşti, 1978. 

' Cristian Vlădescu, Armata română tn Dacia Inferior, Editura mimară, 
Bucureşti, 1983. 
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s x x x, Enciclopedia dvillzaţiel romane, Editura ştiintirică şi enciclo
pedică, BunreştL 1982. 

6 E. Bujor, C.C. Petolescu şi Gh. Calotoiu, Cercetiirlle arheologice de la 
Bumbeşti-Jiu, comunicare la a XIV-a sesiune anuală de rapoarte 
privind cercetările .arheologice din H''79, Tulcea, 1980. 

' 
7 C.C. Petolescu, Castrele de .pămiut din nord-vestul Olteniei, - Oltenia, 

Studii' ~i comun'cări II, Craiova, 1980. 

8 Cr .Vlădescu, Gh. Poenaru-Bordea, Limes Alutanus. Fortificaţiile romane 
6itt ,jil.r-u) -aw.si ... .ulal -Cod<I, .B.MI. nr. 3{1972. 

9 E. Bujor, Lucrările de restaurare şi consolidare Ia castrul cu zid de 
piatră de Ia Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, comunicare - Mater-:a·!e şi 
cert-etări ar.heol~ioe, .a XV-a ,seşi·:ine anuală ,de. rapQar.Le, Bucu· 
reş~i. HJ83. 




