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CONSIDERA	II PRIVIND LOCUIREA RURAL� ÎN 
OLTENIA ROMAN� (SECOLELE II-III p.Chr.)

Ion Stîng�

Cuvinte cheie: locuire rural�, demogra� e, descoperiri arheologice
Mots clé: habitation rurale, démographie, découvertes archéologiques

Résumé: L’auteur actualise le répertoire archéologique des sites ruraux 
romains de la région historique d’Olténie, ayant comme point de départ le contenu 
d’informations livrées par trois cartes des découvertes de l’époque romaine sur le 
territoire d’Olténie.

La première carte contient le répertoire des découvertes d’avant la conquête 
de la Dacie, témoignant l’intérêt romain pour les ressources de la région, pré� gurant 
déjà l’importance de la route sur la vallée de l’Olt.

La deuxième carte commentée, publiée par Dumitru Tudor en 1978, comprend 
146 établissements ruraux, dont la disposition renvoye au dessin de trois zones de 
densité d’habitation, gravitant chacune autour de Romula, Drobeta et Buridava.

Une troisième carte, que nous proposons cette année, en 2008, renferme 276 
localités avec découvertes de l’époque romaine en Olténie. Excepté les trois zones 
déjà mentionnées, il faut préciser que, grâce aux fouilles récentes deux autres zones 
à densité d’habitation prononcée prennent contour autour des localités Bumbe�ti et 
Eno�e�ti (Acidava).

La conclusion qui se dégage du commentaire est que l’Olténie a été rapidement 
occupée et systématiquement exploitée et que, par suite, l’arrivée des colons dans la 
province allait produire une croissance démographique évidente. Son développement 
économique à l’époque romaine s’explique par la varieté et la richesse de ses 
ressources, ainsi que par le potentiel économique du Danube et des trois routes 
commerciales importantes qui la traversaient. 

Evaluarea poten�ialului demogra� c �i economic rural din provincia Dacia, 
continu� s� � e tributar� unor informa�ii scrise sau arheologice înc� s�race sau 
insu� cient valori� cate. În acela�i timp, o constatare general�, se pare, unanim 
acceptat� de istoriogra� a perioadei, este c�, aproximativ 75% din popula�ia provinciei 
Dacia, tr�ie�te �i î�i desf��oar� activitatea în mediul rural1.

1 Protase 2001, p. 70-73. 
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În ceea ce prive�te elaborarea unor propuneri privind ocuparea, popularea �i 
exploatarea economic� a regiunii Oltenia, v�zut� ca spa�iu geogra� c �i istoric, în 
timpul Daciei provinciale, credem c� trebuiesc avute în vedere mai multe considerente 
în mare parte recunoscute �i acceptate de istoriogra� a româneasc�.

Mai jos încerc�m s� enumer�m �i s� argument�m în acela�i timp, câteva din 
considerentele evaluate de noi ca relevante pentru tema lucr�rii noastre.

Primul considerent ar �  c� Oltenia a fost destul de binecunoscut� romanilor 
dinainte de cucerire. O statistic� recent� a inventariat în cele cinci jude�e oltene un 
num�r de 77 localit��i unde au fost descoperite importuri romane ce dateaz� din 
secolele II a.Chr – I p.Chr2. Dintre acestea cele mai numeroase se g�sesc în jude�ele 
de pe Olt �i vecin�tatea lui: Dolj – 21 localit��i; Olt – 20 localit��i; Vâlcea – 17 
localit��i; Gorj – 12 localit��i �i Mehedin�i – 7 localit��i. Consider�m c� aceast� 
statistic� este provizorie, impus� de nivelul cercet�rii din � ecare jude� în parte. 
Privind harta descoperirilor romane de dinainte de cucerire ca �i repartizarea lor în 
spa�iu (Fig.1) se vede clar c� direc�ia de p�trundere a in
 uen�ei romane (negustori, 
func�ionari, militari) este pe Olt în sus �i de aici cu p�trunderi spre est, dar mai ales 
spre vest, cu predilec�ie în zonele de câmpie �i deluroase ale Olteniei. Este clar c� în 
acest moment, premerg�tor r�zboaielor daco-romane, romanii cuno�teau salinele de 
la Ocni�a, câmpia fertil� dintre Olt �i Jiu, ca �i bog��iile miniere ale Gorjului. Ceea ce 
constat�m acum este o pre� gurare a interesului special acordat regiunii de cuceritorii 
romani �i de aici, a marii densit��i de locuire ce va ap�rea dup� transformarea Daciei 
în provincie.

O statistic� a importurilor romane ce dateaz� dinainte de cucerire con� rm� 
acest lucru: din totalul de 284 bunuri inventariate ca � ind descoperite în Dacia 
Meridional�, numai la Ocni�a – Buridava au fost descoperite un num�r de 141 
bunuri3.

Alt considerent ce pare a �  acceptat în istoriogra� a româneasc� este c� Oltenia, 
dac� nu în întregime m�car partea ei sudic�, mai accesibil�, dar �i mai m�noas� în 
acela�i timp, a fost printre primele teritorii colonizate. Exemplul cel mai elocvent îl 
constituie villa rustica cercetat� de noi la Gârla Mare, ale c�rei începuturi dateaz� 
din timpul domniei lui Traian, la scurt timp întemeierea provinciei, iar proprietarul 
ei poate �  unul dintre primii veterani l�sa�i la vatr� în provincia Dacia, din legiunea 
a IIII-a FF4.

Dup� în� in�area �i organizarea provinciei, Oltenia continu� s� joace un 
important rol strategic �i economic, � ind puntea direct� de leg�tur� dintre sudul 
Dun�rii �i inima provinciei Dacia, regiunea transilvan�. Se crede, c� în jurul anului 

2 B�rbulescu 2008, p. 77-78.
3 B�rbulescu, Tez� doctorat, mss.
4 Stîng� 2005, p. 95-97.
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110 re�eaua principal� de drumuri ale Daciei era deja pus� la punct �i c� toate se 
desprind din artera principal�, edi� cat� de Traian pe malul sudic al Dun�rii5. Din 
acest moment Oltenia este br�zdat� de trei drumuri de importan�� deosebit� strategic� 
�i economic�:

a. Drobeta – Bumbe�ti – Pasul Vâlcan – Ulpia Traiana Sarmizegetusa;
b. Drobeta – Ad Mutrium – Pelendava – Romula;
c. Drumul alutan, cu rami� ca�ii spre Apulum �i pe Oltul transilvan. 
Se estimeaz� c� în Dacia Inferior re�eaua rutier� totaliza 1330 km6. Regiunea 

în întregime, bene� ciaz� de avantajele economice ale podului de la Drobeta, dar �i 
de numeroasele instala�ii portuare de pe toat� linia Dun�rii cunoscute atât la nordul 
cât �i la sudul ei7. Pe valea Oltului era amenajat� a doua linie vamal� a Daciei8.

Marea importan�� economic�, a mi�c�rii produselor pe drumul alutan, a impus 
administra�iei romane luarea unor m�suri deosebite de protec�ie, paz�, între�inere 
�i comunicare rapid�, asigurate de unit��i speciale, Numerus Burgariorum et 
Veredariorum9.

Alt considerent cu mare greutate în încercarea noastr� de argumentare, 
îl constituie bogatele �i variatele resurse naturale ale Olteniei, care au impus 
administra�iei romane o rapid� �i total� ocupare �i exploatare economic� a zonei. 
Enumer�m pe scurt aceste bog��ii: teren arabil fertil, p��uni, p�duri, lemn �i piatr� 
de construc�ie, argil� de bun� calitate, minereuri variate �i sare, b�i termale �i râuri 
navigabile etc. A�a cum constata Doina Benea pentru zona de Sud-Vest a Daciei, 
unde chiar �i dunele de nisip au fost ocupate10, acela�i lucru s-a întâmplat �i în Oltenia. 
Aceast� ocupare �i exploatare rapid� a Olteniei a fost posibil�, credem noi, urmarea 
unei minu�ioase strategii elaborate de administra�ia roman� înc� dinainte de cucerire.

Cum spuneam mai sus, numai pu�in�tatea izvoarelor directe �i indirecte, 
ne împiedic� s� facem aprecieri corecte asupra gradului de ocupare �i valori� care 
a poten�ialului economic al provinciei. Din informa�iile scrise, la nivelul întregii 
provincii, avem atestate numele a numai 30 de a�ez�ri rurale11. Prin urmare, cercet�rii 
arheologice îi revine în aceast� situa�ie cel mai important rol.

Prin urmare, încercarea noastr� de acum se bazeaz� pe lâng� cercet�rile proprii 
efectuate în zona noastr� de competen�� teritorial�, pe cele ale colegilor olteni de 
sprijinul c�rora ne-am bucurat întotdeauna. 

A
 ate în diferite stadii de � nalizare, repertorii arheologice sunt redactate 
pentru jude�ul Dolj de Gheorghe Popilian, Petre Gherghe, Dan B�lteanu sau Dorel 

5 Fodorean 2004, p. 65.
6 Ibidem, p. 67.
7 Petrovi� 1990, p. 207-216; Stîng� 1996, p. 75-82.
8 Christescu 2004, p. 104; Tudor 1978, p. 165-168.
9 Tudor 1978, p. 338-339; Petolescu 2004, p.128-129.
10 Benea 1998, p. 103.
11 Protase 2001, p. 71
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Bondoc, pentru jude�ul Gorj – Vasile Marinoiu �i Dumitru Hortopan, Mariana Iosifaru 
�i Silviu Purece pentru jude�ul Vâlcea �i Aurelia Grosu pentru jude�ul Olt.

A�a se face c� harta arheologic� a Olteniei romane, redactat� de profesorul 
Dumitru Tudor la 1978 este azi considerabil îmbog��it�. Pe baza acestor noi informa�ii 
am redactat o nou� hart� arheologic� a Olteniei romane.

În sus�inerea propunerii noastre, cum c� Oltenia a constituit, pentru început, 
zona cu cele mai importante contacte cu civiliza�ia roman�, apoi zona cea dintâi �i 
cvasitotal ocupat� �i exploatat� economic din viitoarea provincie, vom prezenta �i 
comenta mai jos cele dou� h�r�i ale regiunii Oltenia cu r�spândirea descoperirilor 
arheologice de epoc� roman�.

Repertoriul descoperirilor însumeaz� aproximativ 146 de locuiri rurale 
cunoscute în acest moment.

Din r�spândirea lor în plan, putem deja preciza trei zone cu mare densitate 
a a�ez�rilor, dintre care, pe Olt sunt dou�. De mai mult timp s-a constatat faptul c� 
între Jiu �i Olt, pân� spre Slatina, este cea mai mare aglomerare de locuiri12.

A�ez�rile acestui întreg spa�iu oltean graviteaz� în jurul a trei nuclee principale: 
Romula, Sucidava �i Aquae. În acest moment al cercet�rii nu se pot preciza cu destul� 
exactitate raporturile juridico-administrative între cele trei importante aglomer�ri 
civile pe de o parte, cât �i dintre � ecare dintre ele �i numeroasele localit��i rurale ce 
graviteaz� în jurul lor. Mai sus, pe Oltul mijlociu, se contureaz� o alt� zon� de mare 
concentrare de a�ez�ri ce graviteaz� în jurul Buridavei. Locul este de o deosebit� 
importan�� strategic�, fapt ce face ca înc� din timpul r�zboaielor dacice, aici s� � e 
stabilit sediul guvernatorului Moesiei Inferioare ca �i o mare concentrare de trupe13.

În perioada provincial� importan�a economic� a zonei pare a trece pe primul 
loc (exploatarea �i comercializarea s�rii) de unde �i m�surile speciale de securitate 
�i protec�ie a zonei. În vestul Olteniei existen�a podului cu variatele sale instala�ii 
portuare, a unui o� ciu vamal, zona cu bogate �i variate resurse, favorizeaz� apari�ia 
unei alte mari concentr�ri de a�ez�ri rurale, ce gravitau mai ales în jurul Drobetei, 
multe dintre ele, credem noi, angrenate �i în schimburile comerciale directe cu sudul 
Dun�rii.

Actualul repertoriu al descoperirilor romane rurale din Oltenia însumeaz� 
acum un num�r de circa 276 puncte cu descoperiri ce apar�in epocii romane �i, sigur, 
num�rul lor poate cre�te considerabil urmare cercet�rilor viitoare. 

Aceea�i mare concentrare de locuiri se constat� între cursurile inferioare ale 
Oltului �i Jiului, spa�iu cuprins în teritoriul rural al Romulei �i controlat într-un fel 
sau altul de aceasta. Spre vest, pe o linie ce nu poate �  clar precizat�, teritoriul 
Romulei se învecineaz� cu al Drobetei14. Este di� cil de precizat în acest moment 
statutul juridic �i administrativ al a�ez�rilor quasiurbane de la Sucidava-Celei �i 

12 Ardevan 1998, p. 48-49.
13 Tudor 1978, p. 276.
14 Ardevan 1998, p.71-72; Stîng� 1998, p. 29-30.

Ion Stîng�



31

Aquae-Cioroiul Nou. Ca �i în alte situa�ii cunoscute în Dacia (vezi Micia) apropierea 
lor fa�� de Romula, le-a oprit poate drumul spre municipalizare.

Agricultura �i cre�terea animalelor sunt ocupa�iile prioritare ale zonei. Ni se 
pare normal ca administra�ia roman� s� �  ini�iat un proiect special de ocupare �i 
exploatare agro-pastoral� intens� �i intensiv� a zonei, ale c�rei produse trebuiesc 
obligatoriu s� ajung� �i în sudul Dun�rii, s�rac din acest punct de vedere. Fermele 
agricole mici �i mijlocii pe care noi le b�nuim a �  în majoritatea locuirilor rurale 
precizate, sunt cele mai e� ciente instrumente de exploatare agro-pastoral� a zonei15. 
Calitatea produselor �i nu ne referim numai la ceramic� (tipare terra sigillata, tipare 
de statuete etc.) denot� o activitate ampl�, riguros organizat�, destinat� aprovizion�rii 
unei mase mari de popula�ie din jur, nu numai militar�.

Noile cercet�ri din jurul Buridavei con� rm� importan�a economic� �i strategic� 
a zonei. Pe lâng� unit��ile militare speciale concentrate aici, pe linia Oltului � in�a �i 
a doua linie vamal� a Daciei.

În urma cercet�rilor recente sistematice dar �i de suprafa�� întreprinse de 
colegii gorjeni în jurul forti� ca�iilor de la Bumbe�ti s-a conturat o nou� zon� de mare 
concentrare demogra� c�. Activitatea lor economic� este legat� de agricultur�, dar mai 
ales de cre�terea animalelor cât �i de exploatarea pietrei �i folosirea apelor termale. 
A�ez�rile graviteaz� în jurul drumului Drobeta-Bumbe�ti-Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
ocupând o pozi�ie cheie la intrarea în 	ara Ha�egului. Inscrip�ia de la Iezureni (IDR II, 
181), pare a � xa zona în teritoriul rural al Drobetei, ca �i limita nordic� a lui.

Cercet�rile arheologice actuale de la Acidava-Eno�e�ti, cercet�ri a
 ate în 
plin� desf��urare, las� s� se întrevad� c� pe lâng� o intens� activitate agro-pastoral� 
exist� �i o puternic� component� me�te�ug�reasc�, mult prea important� pentru a �  
dedicat� numai satisfacerii nevoilor materiale �i spirituale ale castrului. Cantitatea 
�i calitatea produselor �i nu ne referim numai la ceramic� (tipare opai�e, tipare terra 
sigillata, medalioane, statuete etc.) denot� o activitate ampl�, riguros organizat�, 
destinat� aprovizion�rii unei mase mari de popula�ie din jur, nu numai militar�16.

Noua hart� arheologic� a Olteniei, pre� gureaz� o nou� aglomerare de a�ez�ri 
în jurul forti� ca�iilor de la Bumbe�ti. Activitatea lor economic� este legat� de 
agricultur�, dar mai ales de cre�terea animalelor, exploatarea pietrei �i a lemnului, a 
apelor termale. A�ez�rile sunt situate pe drumul Drobeta – Bumbe�ti-Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, ocupând o pozi�ie cheie la intrarea în 	ara Ha�egului17.

Credem c� �i în Oltenia, ca în toat� provincia de altfel, între momentul cuceririi 
romane �i ocuparea efectiv� a trecut foarte pu�in timp. Exploatarea sistematic� �i 
general� a zonei a adus un spor demogra� c esen�ial, romanizarea producându-se la 
fel de intens �i în mediul rural.

15 Popilian, B�lteanu 1998, p.173-187 �i � g. 1.
16 Popilian, Ciuc� 1992, p. 19-26; Grosu 2006, p. 65-70.
17 Marinoiu 2004, passim.
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ANEXA I. Repertoriul a�ez�rilor romane rurale din Oltenia
1. Turris 41. Bude�ti 81. Dobrote�ti
2. Sili�tioara 42. Rîmnicu Vîlcea 82. Brobe�ti
3. Corabia 43. Goranu 83. Vl�dila
4. Izbiceni 44. Olteni 84. Devesel
5. Tia Mare 45. Matee�ti 85. Brani�tea Locusteni
6. Rus�ne�tii de Jos 46. Stoiene�ti 86. Celaru
7. Cilieni 47. Bujoreni 87. Comana
8. Jieni 48. Castra Traiana 88. Ghizd�ve�ti
9. Babiciu 49. Lunca 89. Apele Vii
10. Brezuica 50. Sînbotin 90. Dio�ti
11. Gostav��u 51. D�ie�ti 91. Caracal
12. Sl�veni 52. Horezu 92. Ciocone�ti
13. Stoene�ti 53. Dobriceni 93. Radomir
14. F�rg��ele 54. Jiblea 94. Castra Nova
15. Hot�rani 55. C�lim�ne�ti 95. Z�noga
16. Romula 56. Bivolari 96. Fr�sinetul de P�dure
17. Osica 57. Arutela 97. Vii�oara
18. Cezieni 58. R�d�cineni 98. Leu
19. Racovi�a 59. Brezoi V�ratec 99. Dr�gote�ti
20. Brîncoveni 60. C�lim�ne�ti 100. Teslui
21. Acidava 61. Cop�ceni 101. Romane�ti
22. Slatina 62. Racovi�a 102. Rob�ne�ti
23. St�ne�ti Lunga 63. Pripoarele 103. Circea
24. Fumureni 64. Praetorium 104. Bujoru
25. Rusidava 65. Tite�ti 105. Craiova
26. �tef�ne�ti 66. Pons Vetvs 106. Peri�ani
27. Scundu 67. Rîul Vadului 107. Bal�
28. Pons Alvti 68. Ianca G.Padinii 108. Gîle�ti
29. Valea M�ce�ului 69. Bechet 109. Prisaca
30. P�dure�u 70. Celei 110. Gorune�ti
31. Cior��ti 71. �tefan cel Mare 111. B�lce�ti
32. D�ie�ti 72. D�buleni 112. Gr�di�tea
33. B�beni 73. Sucidava 113. Alimpe�ti
34. Frînge�ti 74. Vîrtop 114. Polovraci
35. Stolniceni 75. V�d�stri�a 115. Ohaba
36. Mih�ile�ti 76. V�dastra 116. Dun�reni 
37. Buridava 77. Obîr�ia 117. Bînca
38. Rîureni 78. Brastov�� 118. Padea
39. C�z�ne�ti 79. Prapore 119. Cer�tul
40. Bîrse�ti 80. Cru�ov 120. Dr�nicu
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121. Belcinu 160. Vîrtop 200. Halînga
161. Baia de Fier 201. Or�ova

122. Bucov�� 162. Slobozia 202. Brezni�a Ocol
123. Mo
 eni 163. Br�diceni 203. Ilovi�a
124. Perindava 164. Arcani 204. Izvorul Bîrzii
125. Motru 165. Cartin 205. Malov��
126. Gura Motrului 166. �u�eni 206. Bobai�a
127. Butoie�ti 167. Runcu 207. Cr�guie�ti
128. 	în��reni 168. Bistre� 208. Vrata
129. R�cari 169. Afuma�i 209. Izim�a
130. B�r�scu 170. B�ile�ti 210. Cujmir
131. Strehaia 171. Comani 211. Brani�te
132. �iocu 172. Basarabi 212. Recea
133. Sura 173. Maglavit 213. Bucuri
134. Govodarva 174. Hunia Mare 214. Corl��el
135. Strîmtu 175. Aqvae 215. Vînju Mare
136. Socu 176. Cetate 216. Rogova
137. Leorda 177. Mo���ei 217. Gîrla Mare
138. 23 August 178. Giubega 218. Pristol
139. Ciovîrn��ani 179. Corlatele 219. Gruia
140. Bro�teni 180. Caraula 220. Izvoarele
141. C�tune 181. Vîrtop 221. Ostrovul Mare
142. �i�e�ti 182. Salcia 222. Gogo�u
143. Bala 183. Gemeni 223. Izvorul Frumos
144. Dîlma 184. Dîrvari 224. Bistre�
145. Seli�te 185. Sla�oma 225. Crivina
146. Pinoasa 186. P�dina Mic� 226. Bato�i
147. Cîr�u 187. P�dina Mare 227. Ostrovul Corbului
148. Vulcan 188. Iablani�a 228. Hinova
149. Pe�teana 189. Izvorul Ane�tilor 229. Bistri�a
150. B�rb�te�ti 190. Livezile 230. Balta Verde
151. Barbu 191. Bistri�a 231. Devesel
152. Tîrgu Jiu 192. Greci 232. Burila Mare
153. Scoar�a 193. Roc�oreni 233. Husnicioara
154. Bîrse�ti 194. Dragote�ti 234. Dun�rea Mic�
155. Pi�tenii  de Vale 195. �imian 235. Gvardini�a
156. Glodeni 196. Drobeta 236. B�l�ci�a
157. Maghere�ti 197. Cerne�i 237. 	ig�nele
158. Gruiu 198. Peri 238. Tismana
159. Bumbe�ti  Jiu 199. Pu�inei 239. Poroina Mare

Ion Stîng�
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240. Debovi�a 253. Izvoarele
 

265. Gr�dini
241. Turceni 
242. B�lteni 

254. Iezureni 266. Dobrosloveni

243. S�cel 
255. Alim�ne�ti 267. Cru�ov

244. Polata 
256. Duancu 268. Chilia

245. Bobu 
257. Urzica 269. Comanca

246. �iacu 
258. Traian 270. Strîmbu

247. Prejna Mare
259. Sprîncenata 271. Dobrun

248. B�l�ne�ti 
260. Str�je�ti 272. Cîineni

249. Baro�teni 
261. Studina 273. Govora

250. Ro�ia 
262. Sc�ri�oara 274. Ocni�a

251. Glodeni 
263. Redea 275. Ro�ia

252. Bor�scu 
264. Grojdibodu 276. Mamote�ti

Considera�ii privind locuirea rural� în Oltenia roman� (secolele II-III p.Chr)
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Fig. 3
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