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Abstract: The pottery production it’s a very important element in the economic     

structure of roman Dacia. Through archaeological reserches it was proved that civil 
settlements near roman camps from south Dacia have a significant role in pottery 
production. This is also the case of military vicus from Bumbesti-Jiu where were 
discovered workshops and kilns who serve in this economic activity.  
 

Datorită poziŃiei strategice deosebite, punct obligatoriu de trecere şi ultim 
avanpost în faŃa capitalei Daciei din sudul CarpaŃilor Meridionali, în secolele II-III a fost 
ridicat la Bumbeşti-Jiu un adevărat complex de fortificaŃii romane. Ele sunt cele mai 
importante şi mai mari din nordul Olteniei, având sarcina de a supraveghea, apăra şi 
respinge orice atac venit din sud şi care ar fi putut ameninŃa capitala Daciei prin Pasul 
Vâlcan. Cel mai important dintre acestea este castrul din punctul „Gară”, situat la 800 m 
sud de cel de la „Vârtop” şi 100 m vest de gara Bumbeşti1.  

La est, sud şi nord de castru, în imediata apropiere, s-a dezvoltat un important 
vicus militar, cu o reŃea stradală pietruită, au fost descoperite arheologic thermae-le, mai 
multe ateliere meşteşugăreşti şi numeroase locuinŃe, unele de mari dimensiuni (Fig. 1). 
Vicus-ul, situat într-o zonă strategică importantă, a devenit un punct de întâlnire al 
negustorilor şi un important centru meşteşugăresc care satisfăcea atât nevoile interne, dar 
care aproviziona şi alte aşezări din nordul Olteniei. Descoperirile arheologice indică 
dezvoltarea sa în două faze. Prima în perioada Traian-Marcus Aurelius, când aici şi-a 
avut garnizoana Cohors IV Cypria, iar ce-a de-a doua în perioada Marcus Aurelius-
Aurelian2, când a fost adusă Cohors I Aurelia Brittonum milliaria3, unitate auxiliară de 
1000 de oameni care înlocuieşte Cohors IV Cypria. În această ultimă perioadă se poate 
observa şi o extindere a vicus-ului.  

În vicusul de la Bumbeşti-Jiu Gară, au fost descoperite mai multe ateliere 
meşteşugăreşti4. Initial, acestea satisfăceau nevoile interne ale aşezării şi ale castrului din 
apropiere pentru ca mai târziu mecanismul pieŃii locale să impulsioneze dezvoltarea unor 
officinae care s-au orientat spre satisfacerea necesităŃilor comunităŃilor de pe un teritoriu 
tot mai extins. La fel ca şi în alte aşezări vicane din Dacia sud-carpatică, unul din 
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