REPERTORIEREA INFORMATIILOR SI DESCOPERIRILOR
ARHEOLOGICE, PENTRU EPOCA GETO-DACICA,
DIN

JUDEŢUL

GORJ

PETRE GHERGHE

Această

repertoriere arheologică, pentru epoca geto-daeste rezultatul identificării şi interpretării tuturor materialelor şi informaţiilor primite sau existente în presa locală de-a lungul timpului, în revistele de speda:litate,
în
manuscrise (Tocilescu, Polonic, răspunsurile la chestionarul
arheologic al lui Odobescu, adresate învăţătorilor din judeţul Gorj), altfel spus, este rezultatul cercetărilor de teren şi
de arhivă de aproape zece ant
Din punct de vedere metodologic, precizăm că s-a avut
în ·vedere ca localităţile de interes arheologic să fie prezentate în ordinea a.Uabctică, pe comune, iar în cadrul comunei să fie evidenţiate satele cu punctele de interes arheologic şi numărul de ordine, de exemplu :
cică

I.C.

Alimpeşti

I.1.s.

•

Alimpeşti

I. l.a. , La Glămo'.e'' (denumire populară, locală,
dată
locului unde s-au descoperit materiale de interes arheologic).
Urmează descrierea locului, a obiectelor descoperite şi bibliografia (acolo unde există). Dacă pe raza aceluiaşi sat
sînt mai multe puncte de interes arheologic, acestea vor
prlmi în continuare, numărul I.1.b sau I.1.c. Următorul sat
din cadrul aceleiaşi comune va avea numerele 1.2, iar punctele arheologice de pe raza lui vor fi marcate cu cifrele l.2.a.,
I.2.b., etc. Comuna următoare în ordinea alfabetică, va purta
numărul II ...
•

utilizate în text : C
d.v.=denumire veche.

Prescurtările

O=oraş;

= comună ;

s =sat ; Le

loca!itat'e ;
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Conştienţi de faptul că această „încercare" de repertoriu
arheologic al judeţului Gorj, pentru epoca geto-d?cidţ, este
un bun cîştigat, sîntem convinşi că el are totuşi ca-Iităţile
inerente ale oricărui început.

I. C. A L B E N I

I. 1 s. Albenl

Cu ocazia unor săpături făcute pentru turnarea unei funde casă, locuitorul Popovici Dumitru a descoperit la
adîncimea de 0,80 m, în curtea casei sale, 2 mărgele dacice,
confecţionate din pastă. de sticlă, formă rotundă, ornamentate
fiecare cu cîte nouă „ochiuri" de culoare albă şi albastră.
Diametrul : circa 2 cm.
Piesele au fost văzute, în anul 1977, în colecţia Şcolii
generale din comună.

daţii

II. C! A L I M P E Ş T I
II. 1. s.

Alimpeşti

II. 1. a

Măgura

Pe dealul numit de localnici Măgura şi care are o înăl
de aproximativ 180 m, în noiembrie 1968, profesorul
Munteanu Damian a recuperat în urma unor lucrări de terasare a dealului, bucăţi de chirpk cu urme de nuiele şi numeroase fragmente ceramice, care aparţin secolelor III-II
î.e.n. După inventarul descoperit putem deduce că brăzdarul
de plug distrusese de fapt o locuinţă de tip semibordei.
Perieghează 1968.
MaterialAle se găsesc la M.J.G.

ţime

II. 2.

9.

Becheni

La circa 2 km de satul Becheni, în direcţia Alimpeşti,
au fost identificate resturile unui drum dacic care traversează drumul judeţean nr. 678 A, Alimpeşti Tg. Logreşti,
la km 24.
Drumul vine de la Sucida)Va, urcă pel Va·lea Oltului,
continuă pe Dealul Muierii, trnversează şi intersectează diferite sate pînă ,ajunge ,1a Sarmizegetusa.
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M. Toartă, Sucidava - Sarmizegetusa, drum continuu,
drum de milenii, în „Studii Vîlcene", 1974.
II. 3 s. Sîrbeştl
Drumul dacic intensificat la Becheni, trece pe la vest
de satul Sîrbeşti, urcă Dealul Muierii şi trece în satul Ponoarele (C. Bumbeşti-Piţic).
1\1. Toartil, op. cit.,

III. C. A N I N O A S A

III. 1

Cornişani

(d.v.)

III. 1 a. Loc neprecizat
Cu multi ani în
de monede dacice ce

urmă aici a
număra peste

fost descoperit un tezaur
100 bucăţi. Ele aveau forca, în general toate monedele

ma scyphatil (convex-concavă)
dacii ce.
Pe Av„ aveau capul lui Zeus mult stilizat, în profil spre
clrcapta,iar pe Rv., „calul cu bot de rată", aceasta constituind
o parlicularitate a monedelor descoperite aici.
Cronologic aparţineau secolelor III-II î.e.n. şi sînt azi
cun;J.'X'.1lc :;ub numele de monede de tipul Aninoasa-Pobreşli.
D. Berciu, A!P.O., Crniova, 1939, pp. 219-220
C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 274283.

I\'. C.

A R C A N I

IV. 1. s. Arcani
IV. 1. a. (loc neprecizat)
Aici a fost descoperit întîmplător, cu ani în urmă, un te::uur compus din circa 5-6 monede dacice, care cronologic

apctrtineau secolelor III-II î.e.n.
rudita Winkler, S.C.N., Cluj, VI, 1-2, tom IV, nr. 9
IV. 1. b. La şcoală.
Cu mulţi ani în urmă, pe deasupra rîului Jaleş, la circa
450 m nord-vest de Şcoala generală, au fost dntensificate resturile unor ziduri vechi precum şi „mormintii dacilor'', cum
îi zic locuitorii satului, locului unde s-au descoperit oase
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umane
cate.

şi

care este în imediata apropiere a

zidăriei

identifi-

I. Moisil, Repertoriul de localităţi istorice, preistorice, şi
altele din judeţul Gorj, în A.O., numărul 24, martie-aprdlie, 1926

V. C.

B A I A

D E

r

I E R

V. 1. s. Bala de Fier

V. I. s. Florile Albe
ln partea dreaptă a rîului Galbenul, în muntele numit
„Florile Albe'', la o înălţime, de la luciul apei, de circa 130
m se află o grotă care a fost locuită în antichitate. In cîteva
locuri se observă chiar urme de ciopliri artifiiciale. S-au recuperat fragmente ceramice aparţinătoare secolelor III-II
î.e.n.
A. Odobescu, Resp. chest. ms. 226, judeţul Gorj, Academia R.S.R.
V. 1. b.

Peştera

lui Decebal

In munţii învecinaţi Cătălinului, în Peştera lui Decebal,
se văd urme de exploatare a fierului, care datează din epoca dacică.
V.A. Anghelescu, Importanţa zăcămintelor minerale din
Gorj, în „Revista Jiului de literatură, ştiinţă şi popularizare", anul I, 1920.
V. 1. c.

Peştera

Muiierilor

In frumoasele chei ale rîului Galbenul, au fost descoperite mai multe peşteri. Dintre acestea cea mai interesantă din
punct de vedere turistic, speologic şi arheologic rămîne Peş
tera Muierilor.
Aici au fost descoperite bogate urme de locuire care
încep cu paleoliticul mijlociu şi merg pînă la epoca feudală.
C.S.N. Plopşor şi colaboratorii, în „SCIV", 7, 1-2, 1956,
pl. 15-24; idem în „Materiale „.", 3, 1957, p. 13-26;
D.I.V.R., Bucureşti, 1976, p. 78.

·v. ·2. s.

Sohodol

Centrul :setulUli Sohodol este tăiat de drumul dacic ce
vine de la Ponoore (C. Bumb-eşti-Pitic) şi traversează, aici,
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şoseaua judeţeană

nr. 662 Polovragi - Novaci, la km 44.
Drumul dacic trece la circa 2 km de Peştera Muierilor
de la Baia de Fier şi de cetatea dacică de la Polovragi.
M. Toartă, op. cit.,
VI. C. B Ă L Ă N E Ş T I
VI. 1. s. Glodeni
VI. 1. a. Loc neprecizat
şi

o

Pe raza satului Glodeni s-au descoperit monede dacice
masă rotundă de lut, cu picioare.
A. Ştefulescu, Gorjul .„, Tg.-Jiu, 1904, Prefaţă, p. III
VI. 1. b. Lazuri

Lingă poligon, în punctul numit „Lazuri" sau „Peste Lazuri'', se văd resturile unor locuinţe, care, din lipsă de material ceramic, sau alte elemente de dotare, ipotetic, pot fi
atribuite civilizaţiei dacice.
· Perieghează 1977.

VI. 1. c. Petroasa (Pietroasa)
După

se

ce treci podul Amaradiei
"bordeiele dacilor''.
I. Moisil, op. cit.

lingă

comuna

Bălăneşti,

găsesc

VII. d. B
VII. 1. s.

Corneşti

VII. 1. a.

Bălava

Ă

L E

Ş

T I

S-a descoperit întîmplător un mormînt de incineraţie celtic. Pe lingă armele ce erau de factură celtică s-au găsit două fragmente de umbo de fier de la un seu t. (diametrul piP.sei pare a fi de 0,114 m) şi un cuţit dacic, (sic·a) îndoit ritual, cu vîrful rupt (lungimea actuală 0,28 m). Minerul are
trei găuri pentru fixarea prăselelor.
Cronologic, inventarul mormîntului, a fost atribuit secolelor II-I î.e.n.
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· ·'.()bl.'ecte!e-·clescoperhe -se găsesc în -c-otectia1 M~J.O.
"Dorin- P-0pescu, Două descoperiri- celtice din, Oltenia, in
2,-J4, · 1963; p. 401', DIVR, 1976; p. 188.

~-,SCIVt.

VIII. C. B A R B A T E
VIII. 1. s.

Ş

T I

Bărbăteşti

VIII. 1. a. „La

Cochinţu"

De la via lui Gheorghe CocMnţu;-puţin mai ·Spre-răsărit,
platoul dealului se numeşte „Cetatea" şi în apropierea lui
trecea „Drumul jidovesc''.. Aici s„au gă,sit monede republicane, unele .din ele datate 134 î.e.n.
Colecţia Ion Cumpănaşu, fost învăţător, domiciliat în comuna Bilrbătcşti. Decedat. Monedele au fost văzute ·de noi
. în.. anul 1975.
VIII. 1. b.':„suo Coasta.Mare''
In livada de pruni a C.A.P~-ului, Ungă casa lui Victor
Gheban, au fost descoperite trei monede republicane. Azi
dispărute.

Informator: Ion
' VIIL 2;

Cumpănaşu

1975.

s. Socu

VIII. 2. a. „La pruni''
ln anul 1973, s-a descoperit întîmplător, într-o mkă alunecare de teren un tezaur compus din circa 5-6 tetradrahme
emise de Insula ·Thasos. o· monedă, din acest tezaur, a fost
recuperată de prof. Suditu Petroniu, clin comuna Bărbăteşti,
satul Socu, care a avut posibiilitatea să ne-o ofere spre studiu. ln anul 1980 aceasta a fost achiziţionată, pentru M.J.G.
din Tîrgu-Jiu. Aceasta are pe A v. capul zeulUJi Dionysos în.. cununat. în foi· iederă şi cu flori, iar pe Rv. pe Heracles, stînd
_„în picioare, rezemat în măciucă. O legendă greacă înconjoa.· · ră pe trei părţi figura eroului .
.Colecţia M.J.G.
Petre Gherghe, Cercetări şi descoperiri arheologice cu
;- . privire la civilizaţia geto-dacică pe teritoriul judeţului
Gorj, în A.O., Serie nouă, 2, 1983, p. 58 şi fig. 13{3
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VIII. 2. b. Loc neprecizat
La graniţa dintre Socu şi Bărbăteşti „se afla un fel de
cetate veche făcută de pămînt. Interiorul ei cam de 100 m.l.,
adică patrată. Dealul are formă ţuguiată şi o înălţime
de
circa 160 m, iar circumferinţa lui la poale este de 200 m".
A. Odobescu, Resp. chest., judeţul Gorj, m:1., pp. 219-220,
Biblioteca Academiei R.S.R.

IX. C. B E N G E
IX. 1. s.

Ş

T I

Bengeştl

IX. 1. a. Valea Mare
La adînci:inea de 1 ro, au fost găsite, întîmplător, mai
multe fragmente ceramice apaninînd civilizaţiei dacice.
Informator: Gugu Gh., profl. istorie, Bengeşti, 1977.

X. C.

B 1L T E N I

X. 1. s. Cocoreni
X. 1. a. „La sediul C.A.P."

Cu oicuzia sr..lpării unu.i bo.rdei de ghe·aţă în curtea C~A.P.
ului, la adîncimea de 1,50 m au fost găsite fragmente ceramice, care proveneau de la mai multe urme de factură dacică.
Material prezentat nouă pentru identificare, de prof!
Constantinescu Ştefan, Şcoala Generală Cocoreni, 1978
Colecţia Şcolii Generale Cocoreni.
X. 2. s. Loc neprecizat
Pe partea stingă a rîului Jiu, se pare că a fost un drum
dacic care pleca de la Sarmi.zegetusa, cobora p2 malul drept
al Jiului, pînă la Iezureni, unde traversa pe partea stingă şi
ajungea pînă la Castranova (Dolj).
A. Odobescu, Rsp. chest., judeţul Gorj, ms., 226, Bibioteca Academiei R.S.R.

X. 2. s. Rovinari
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X. 2. a. Poiana
- Cu ocazia unor arături, în anul 1968, au fost descoperite mai multe monede romane şi 28 piese de podoabă din
argint, dacice : două coliere, 2 brăţări, 2 cercei, 12 inele, 8
catarame de centură, 1 pandantiv şi o plăcuţă de formă dreptunghiulară.
C.S.N. Plopşor,

Le tresor dace de Poiana - Gorj, în „Dacia", HT-VIII, 1937-1940, p. 203 şi următoarele; L. Măr
ghitan, Tezaure dacice de argint, Bucureşti, 1976, p. 41 şi

următoarele.

-· A fost descoperit un mormînt princiar dacic, incinerat,
Dintre obiectele de metal au reţinut atenţia armura din zale
şi coiful.
C.S.N. Pfopşor, Op. cit., I.H. Crişan, Mormîntul princiar de
la Cugir, în Magazin istordc, nr. 1, 1980, pp. 4488.

XI. C. B O R Ă S C U
XI. 1. s.

Borăscu

XI. 1. a'. „Valea Popii"
La Şcoala Generală din Borăscu se găsesc fragmente ceramice, descoperite întîmplător, în punctul numit de localnici
„Valea Popii". Ele provin de la mai multe vase care aparţin
civilizaţiei daaice.
Perieghează 1975
Colecţia Şcolii Generale Borăscu. Informator: prof. Creţan
Polixenie.

XII. C. B U M B E
XII. 1. s.

Ş

T 1-J I U

Bumbeşti-Jiu

XII. 1. a. „La cetate''
Cu ocazia săpăturiilor arheologice efectuate în dreptul km
82, al şoselei naţionale Tîrgu-Jiu - Petroşani, pe malul stîng
al JiulUJi. unde se găseşte un castru de piatră şi o aşezare civilă romană, au fost scoase la iveală, cu ocazia cercetărilor
arheologice, pe lingă numeroase materiale arheologice de epocă romană (ceramică, cărămizi, monede, temelii de locuinţe,
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therme, atelier de fierărie, cuptor de olar etc.) şi fragmente
ceramice de epocă dadcăl Aceste materdale au fost găsite într-un nivel de cultură anterior celui roman, dovedind că, înainte de sosirea romanilor, acolo a fost o aşezare dacică.
Cercetări arheologice efectuate în anul 1971 1980 de
E. Bujor, de la IAB, în colaborare cu M.J.G.
XII. 2. s. Curtişoara

XII. 2. a. Loc nep.reciza·t
Curtişoara, pe rnahll stînd al Jiului se
ar fi fost, în anitichiitate un sat.
,,Locuitorii primitivi ai aicestui cătun .„ se zice că ar fi
fost daci ... ".
A. Odobescu, Rsp. ches•t., judeţul Gorj, ms., 226, Academiei R.S.R.

In cLrnptul satului

zice

că

!;<III. C. B U M B E Ş T I-P I Ţ I C
XIJII.

1. s. Ponoare

De pe ,,Dealul Muierii" drumul dade continuă pma m
satul Ponoarele, apoi prin pădurea din marginea de nord a
satului, traversează drumul naţional nrr. 67 Rînmicu-Vtkea Tg.-Jiu la km 130.
M. Toartă, Op. cit.,

~XIV.

XIV1 1. s.

C.

C Ă P R E N I

Căpreni

XIV. 1. a. Piscul

cetăţii

(Dealul

cetăţii)

Pe Dealul numit de localnici ,,Piscul Cetăţii" aflat în partea de nord-vest a comunei, cu mulţi ani în urmă, oamenii
au identificat urmele unei cetăţi dacice cu val de părnînt şi
ziduri de că:-ămid<l. Lîngă cetate se găseşte un loc de refugiu
şi trei izvo:ire cu apă. potablă.
A. Odobescu, Resp. chest„ ms., nr. 226, p. 223, Academia
R.S.R. ; Elnil Condurnchi, VI. Dumitrescu, Mircea Matei,
Harta arheologică a Rornân1ei, Editura Meridiane, Bucu'"...,
'1 I

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

reşti,

1972.

Periegheză

1986, ocazie cu care cetatea a fost
şi pe această cale, organelor
locale de conducere, pentru 51prijinul concret, pe care ni
·l-a acordat.

reidentificată.

XIV.

1.

Mulţumim

b. La Cornet

-

In 1939 a fost descoperit întîmplător, lingă tîrg, sau
mai înainte de biser.ică, pe partea dreaptă, un tezaur
monetar compus din 128 denari retpublkani. El a fost reipublicat în 1940 de O. Iliescu care consideră că îngroparea sa
s-a făcut după anul 581 e.n. Cele mai muHe monezi datează
din anii 268 - 75 î.e.n. Pri'Il'tre cele 123 bucăţi, a fost identificată şi o drahmă de tip Dyrahium.
Intre timp, din acest tezaur, au mai fost recuperate 20 de
monede. Printre acestea a fost identificată.: în.că o monedă
emisă de oraşul Dyrrhachium. Ded, tezaurul însumează acum
148 monede dintre care două au fost emise, aşa cum am spus,
de ora·şuil Dyrrha1chium.
O. Iliescu, Tezaur:} de la· Căpreni, Dolj (Oltenia), în Documente - CeI1cetări - Culegeri, 1940, m. 6, pp. 81-96;
B. Mittrea, „Dacia", IX-X, 1941-1946, pp. 387---,390; O
Iliescu S.C.N., III, 1960, pp. 477-486; Gh. Popilian, în
Historica, ·III, 1974, p. 61, A 34. Vezi în a c2st sens şi P.
Gherghe, op. cit.,• p. 58.

puţin

0

XIV.

1. c. La tîrg

- De la Şcoaila generală Căipreni, puţin mai spre apus,
aproape de locul unde s-a des.coperit tezaurul monetar român·
s-a găsit un bordei dacic. Actualmente nu se mai observă
nimic.
Informator: Popescu Nicolae, Căpreni, 1973.
XIV.

1. d .. Loc neprecizat

Pe ·teritoriul comunei cu mulţi anu m unmă, a fost descoperit un depozit de coase dalc.ice.
Colecţia complexului muzeal judeţean Dolj, (Secţia de
istorie) Craiova
Informator : Corneliu Mărgărit Tătulea.
XIV. 1. d. Dealul BăceştHor
La 5-6 km de cetatea din Că;pre.ni, pe Dealul Băceşti
lor s-a găsit întîmiplător o bucată de vatră de foc cu gardină.
98
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Informator: Popescu Nicolae,
lii generale Căpreni.

~V.

C.

Căpreni,

1978

Colecţia Şco

C A T U N E L E

XV. 1. s. Valea Perilor
XV. 1. a. Pîrîu

Chivădar

In satul Valea Perilor, pe tăpşanul format de Vărsarea
pîrîului Chivădar, în rîul M01tru, cu ocazia săpăturilor sistematice efectuate în aşezarea romană şi castru, s-a constatat
di acestea erau amplasate rpe o aşezare dacică, nefortificată.
De aici s-au recuperat numeroase fragmente ceramice.
D. Tudor, M. Davidescu, Săpăturile arheologice din castrul roman de la Cătune, judeţul Gorj, în Drobeta, 1976,
p. 68; D. Tudo r, Itinerare arheologice şi istorice oltene.
Ed. Sport-Turism, 1979, p. ?3.
1

XVI. C.

C I L N I C

XVI. 1. s. Cilnic
XVI.

1.

a. Loc neprecizat

Pe malul stîn al rîului Tismana se cunosc urmele unui
drum de piatră care trecea prin Stejerei, Pinoasa şi ducea la
Cerneţi

(Mehedinţi).

Actualmente nu se mai observă.
A. Odobescu, Rs.p. chest., jud. Gorj, ms., 226 p. 98 verso,
Biblioteca Aoademiei R.S.R.

XVII. C.

C R A S N A

XVII. 1. s. Buzeşti
XVII. 1. a. Loc neprecizat
Pe raza satului Buzeşti, cu ani în urmă, s-a descoperit
un tezaur monetar compus din trei piese, din vremea lui
Filip al Ii-lea.
Actualmente dispărute.
Iudita \Vincier, S.C.N., Cluj, VI, 1-2, tom IV, nr. 20
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XVIII. C. D A N C I U L E
XVIl'l. 1. s.

Ş

T I

Hălăngeşti

XVIII. 1. a. Dealul Muierii
Drumul dacic ce lega Sucidava de Satmizegetusa trece
pe lingă satele Hălăngeşti, Rădineşti şi Obîrşia de pe raza comunei Dănciuleşti! Dealul pe care este identificat drumul este cunoscut, în partea locului, sub numele de „Dealul Muierii''.
M. Toartă, Sucidava - Op. clt., Academia R.S.R. Bucureşti, 196S, pp. 53-191.
şi

XIX. C.

XIX. 1. s.

F Ă R C A Ş E Ş T I

Fătcăş.eştl

XIX. 1. a. Loc neprecizat
„Pe raza satului se află o silişte locuită din vechime„.
de cînd cu dacii ... Tot pe această silişte se mai văd şi urmele unui drum ... ''
A. Odobescu, Rsp. ches~.• judeţul Gorj, ms., 226, p. 19,
Biblioteca Academiei R.S.R.
XIX. 2. s. Rogojelu
XIX. 2. a. Loc neprecizat
S-a descoperit întîmplător cu mulţi am m urmă, o mode tip Filip II, secolele III-II î.e.n.
ludita Wincler, S.C.S., Cluj, VI, 1-2, tom IV, nr. 143.

nedă

XX. C. I O N E
XX. 1. s.

Ş

T I

!oneşti

XX. 1. a. La Bordeie (Peri) în Valea Mare

Cu ocazia unor lucrări agricole, pe teritoriul comunei
au iost descoperite, pe lingă alte materiale de interes arheologic şi, fragmente ceramice care după postă şi decor au
JJti.tut fi abrib·11te, culturilor Coţofeni, GHna III şi civilizaţiei
dillrice~

11)0
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Colecţia Şcolii generale 1:oneŞti.. ·Ide:Pitlficarea materialefăcut, de autorul ac~~tor rîn.dur:i, ")ll anul

lor arheologice s-a
1979.

'.XXI. C. iup·t N E'Ş"Î' I

.;

.d

XXI. 1. .s. PkîU .BoJa _
Silişte

XXI. 1. a.
·Se

La răsărit de Boia se află un loc numit ·;;Si1'i$te„ ; .. Aici
;;hîrburi. diil vase -de lut". .
·A. Od()bescu, l:ţsl>. i:h~st., 'jjide'tul' Gbtj, t in$., '22(!, 'p. 71,
·Academia Republici R.S~R.
·

găsesc

XXI. 1. s.

Vierşani

II (Rogojina)

XXI. 1. a. Piscul Cerului
In stînga Gilo.rtului, pe raza satului Vierşani II, tn spatele: bise;-frii, dip. s.at ~s,tEf @ ,~eal care se nhpi~~te: n_Piscul
Cerului". şi" care este apărat naţµrql pe trei laturi ii. oferă o
bună vizibilitate pe Valea Gilortului.
Dealu~ prezintă, şi la ora actuală, urme de terasare artificială. De pe platou, cit şi de pe terasele
acestuia, s-au
cules în anul 19'78 fragmente ceramice tipice pentru epoca
dacică.
Colecţia Şcolii
Perieghează

generale
1978.

.XXII.. C.
.

XXII. 1. s.

Bărbăteşti şi

LE LE

Ş

M.J.G.

T I

Leleştl

XXII. h a. Valea Hula
Pe această vale se crede ·Că au locuit dadi şi că pe aici
trecea şi un drum dacic ce ajungea la Sar:QJ.izegetusa.
Actualment~, Ioc .Jileidentificat.
.A. Oclohescµ, Rşp_. chest., jude:tul Gorj, ms., 226, p. 122
verso, Biblioteca Academiei R.S.R.
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xxn. c. t o t
XXIII.

ll E ş 1'

t.

1. s. Logreştl

XXIII. 1. a~ Măru
Pe raza comunei Măru, la graniţa dintre satele Măru,
Hurezani, Logreşti..:Bimid, Piscoil.J. şi Grădiştea de Rm. Vîlcea,
este o poieniţă, iar în partea de apus .a acesteia se ridică un
pisc pe care se găsesc urmele unei cetăţi c·u val de apărare
făcut din pămînt.
Azi, satul se cheamă „Cetate"
Perieghează 197,8
C.S.N. Plopşor, Din trecutul îndepărtat al Gorjului, in
Gorjanul, 1939, ianuarie (24-31), p. 3; A. Odobescu,
Rsp. chest., ms., judeţul Gorj, 226, p. 54, Biblioteca Academiei R.S.R.
XXIII. s. s.

Sîrbeşti

,

XXIIk 2. a. Loc neprecizat
Prin satul Sîrbeşti trece spre „Dealul Muierii'' şi ajunge
în satul Ponoarele (C. Bumbeşti-Piţic) drumul dacic ce leagă
Sucidavâ de Sarmizegetusa.
M. Toartă, Op. cit.

XXIV. C. P E
XXIV. 1. s.

Ş

TI

Ş

A NI

Boroşteni

XXIV 1. a. Loc neprecizat
Pe Valea Bistriţei, în apropiere de vărsare, au fost gă
site fragmente de factură dacică, aparţinătoare secolelor
III-II î.e.n.
I. Mocioi, I. Vasilescu, Ceramica Populară din Gorj, Tg.Jiu, 1974, partea I

XXV. C. P L O P Ş O R U
XXV. 1. s. Boroştenl
XXV. 1. a. Valea Satului - Biserica Dacilor
Pe drumul judeţean Tg.-Jiu - Filiaşi, pe raza satului
Broşteni, în dreptul căminului cultural şi sediului C!A.P., se
102
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face o va1l.e la stînga, care 'du.ce şpre „Bi.~eric,a Dacilor'' sau
cum i se mai spune „La Cetate".
De aki aa fost .recuper12te restµiiile,-~ţ cămă:;;i _de .zale
incinerate şi fragmente de lipilură de urme de nuiele.
Co!ecti12 M.J.G.
A. Od9qesc11, .Rşp. cheşt., ms„ judeţul .~orj, 226, pp. 6162, Biblioteca Aceţdemiei_ R.Ş.R.; .C.S,N. Plqpşor, -Din ..trecutuIJndepărţat. al Goi:i~lµi, în Gorjanul, .19~9, ian;uarie, _
(24-31), p. 3

XXVI. C.

PO LO VR A G I

XXVI. 1. s. Polovragl
XXVI. 1. a. Muntele

Pad~ş

Pe stînga Văii Oltetului, mai exact pe Muntele . Padeş,
au fost identificate .două fortific;atii _geto-dacice, care .datează din secolele II-I î.e.n., o aşezare de tip DA V A, ,_cu două
niveluri de locuire în care se adăp-astea la nevoie populaţia
aşezării ,şi alătu\t o AC~()J,JOLĂ, (Ceţăţuia) c;:are era locu;l de
reşedinţă al săp~,tep.iei'.
.
Dintre piesele deşcoperite, pe lîngă ,ceramică; urme. obiecte cie podoabă, se reţine atenţia în mod deosebit un dublu basorelief executat pe o plăcu-tă dreptunghHară de b-ronz
( 101 x 66 mm) ; reprezentînd pe una din_,feţe up. călţli:et; .care
poate fi socotit ca fiind o căpetenie geto-dacă.
La poalele l\1unte1lui Padeiş, a fost deSoG0,per.iită şi o aşezare
ge.t,o~d„a~ică, nef,ortificată, d.in aceeaşi epocă cu cetatea, şi ea
la rîridu-i avînd două nivele de locuire.
ln aş~zare a f.ost descoperit un tezaur de moneAe . din
argint de tip „Janus", secolul II i.e.n.
A. Ştefulescu, Gorjul ... , Tg.-Jiu, 2904, Prefaţă, p. III ;
C.S.N. Plopşor, în SCIV, IV, 1953,· l-2, p. 207·; O. Iliescu, Deşcoperirl monetar~, în SCN, . 1958, pp. 448-449;
A. Vulpe şi V. Veselovschi, Buşilă, în i;>robet&, I, 1974, .
p. 147 ; Floricel Marinescu, l)ate, noLîp. legăturii.: cu cetat~ ,dac;Jcă 4e Iii Poloy.r~gi,_Jn SMMIM,. 4-5, 1971 1972, p. 5 şi următoarele; idem, Cet~~~. 4~~lc~ .d.e la
Polpyragi, judţţql Gprj.(Qlţenia),în SMMIM,, pr. lO, 1977,
p. 2; idem, Crisia, 1972; D.I.V.R.. 1979, p. 478•.
i

.
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XXVII. C.

RO

Ş

IA

DE

XXVII. 1. s.

Roşia

de Amaradla

XXVII. 1. a.

Uşile

lui Trniian

A M A RA DIA

(Porţile

lui Traian)

Drumul dacic ce leagă Sucidava de Sarmizegetust, vine
din Rm. Vîlcea, intră pe teritoriul comunei Roşia de Amaradia şi taie în două „Dealul Mare", făcînd un defileu de
circa 30 m înăiltime şi 50 m lungime.
M. Toartă, Op. cit.,
XXVII. 11• b. Loc neprecizat
Pe interiorul comunei Roşia de Amaradia au fost descoperite mai multe piese monetare de diferite tipuri, aparţinînd
cronologic secolelor III-II î.e.n.
A: Ştefulescu, Gorjul .. ., 1904, Tg.-Jiu, Prefaţă, p. III;
I. Wincler, CCS, Cluj, VI, tom IV, nr. 135
XXVII. 1. c. Loc neprecizat
Pe raza comunei au fost descoperite întîmplător fragmente ceramice din prima şi a doua vîrstă a fierului.
A. Ştefulescu, Gorjul .. ., Tg.-Jiu, 1904, p. 3; I. Mocioi,
I. Vasilescu, op. elf., partea I.
XXVII. 2. a. Poiana
XXVII. 2. a. Seciuri
La răsărit de valea numită „Grindul Muierii" se zice că
a fost „o tabără tătărască".
A. Odobescu, Rsp. chest., judeţul Gorj, ms., 226, p. 52,
Biblioteca Academiei R.S.R'.
XXVII. 2. b. Dealul
Puţin

mai la

Şoimu

răsărit

de „Dealul

Şoimu'',

a fost o

strajă

veche şi o cetăţuie.
Dealul Şoimu face parte din Dealul Muierii. Aici au fost
descoperite arme şi monede diferite. Se pare că unele din
acestea erau dacice.
A. Odobescu Rsp. chest., judeţul Gorj, ms., 226., pp. 5052, Biblioteca Academiei R.S.R.
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XXVIII. C.

RUN C U

XXVIII.1 1. s. Runcu
XXVIII. 1. a. Loc neprecizat
Pa Valea Sohodolului, într-o peşteră din apropiere, s-au
7 coase dacice lucrate din fier. Acestea au lama uşor
arcuită, se continuă cu o buclă şi se termină cu un
miner
de fontă conică, în care se fixează coada de lemn.
C.S.N. Plopşor şi C. Mateescu, Şantierul arheologic Cerna-Olt, în SCIV, 3-4, anul VI, iulie-decembrie 1955,
p. 406.
găsit

XXVIII. 1. b. Loc neprecizat
Pe Valea Sohodolului, pe înălţimile munţilor din partea
de miază-noapte, s-au găisit „bucă.ţi de argint ... cu scriiptura
veche şi cu chip de rege ieşit cam mult afară".
A. Odob0scu, Rsp. chest. judeţul Gorj, ms., 226, p. 226,
Biblioteca Academiei R.S.R.
XXVIII! 1. c. Loc neprecizat
Cheile Sohodolului, s-au găsit fragmente
epocii Latene, secolul 111-11 î.e.n.
I. Mocioi, I. Vasilescu, op. cit., partea I.

La Runcu,
de

lîngă

ceramică aparţinînd

XXVIII. 1. d. s.

Dobriţa

Pe teritoriul satului, cu ani în urmă, s-au descoperit încoase şi seceri dacice, asemănătoare cu cele descoperite la Runcu. Lungimea totală a coaselor, descoperite
în cele două localităţi, variază de la 102 cu pînă la 122 cm.,
iar lungimea tubului de înmănuşare este de circa 18 cm şi
are un diametru maxim de 4,2 pînă la 4,4 cm.
Cronologic, coaseile de~co;pe~ite 'pe teritw4ul comuniei
Runcu, considerăm că aparţin sec. I. e.n.
Vezi: P. Gheorghe, op. cit., p. 52-53, şi planşa 12/1-2.
Ca format sînt asemănătoare cu cele descoperite la
Runcu.
Colecţia M.J.G.
I. Mocioi, I. Vasilescu, op. cit.,
tîmplător

lG5
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S Ă C E L U

X.XIX. C.
XXIX. 1. s.

Săcelu

XXIX. 1. a. Loc neprecizat

Pe raza comunei Săcelu, în perioada dintre cele două
mondiale, a fost descoperit un tezaur monetar da·
cic, compus din 27 piese, din care 16 de tip Adîncata - Mînăstirea şi 11 piese de tip Răduleşti Hunedoara.
O. Stoica, Un tezaur de monede dacice din judeţul Gorj,
comunicare ţinută la sesiunea „Oltenia străveche
vatră de locuire autohtonă", Craiova, 1979.

războaie

XXIX. 2. s.

Maghereşti

XXIX. 2. a. Loc neprecizat

ln chestionarul lui Odobescu, pentru satul Maghereşti,
se găseşte menţionat : „ ... în unele locuri s-au descoperit
monede cu chip de om (Decebal sau alţi regi daci)".
lntrebaţi bătrînii din sat, cu ocazia unei investigaţii făcute de noi, ni s-a răspuns că ei nu-şi amintesc despre descoperirea unor astfel de monede.
A. Odobescu, Rsp. chest., judeţul Gorj, ms., 226, p. 238240, Biblioteca Academiei R.S.R.

XXX C.

SCH ELA

XXX. 1. s. Schela
XXX. 1. a. Haraboru

Pe platoul numit de localnici „Haraboru" - situat între satele Schela şi Arsuri - A. Ştefulescu scria în 1904 :
şi azi se găsesc mai multe pietre înfipte în pămînt şi orînduite la egală distanţă între ele, formînd un dreptunghi regulat,
care la rîndul său închide un şir de 3 rotocoaJe concentrice de piatră de aceeaşi mărime ca cele din dreptunghiul exterior şi tot la aceeaşi adîncime înfipte în pămînt.
Sub acestea se găseşte un strat subţire de cenuşă
amestecată cu resturi de oale''.
Intr-o lucrare mai recentă se precizează că pe acest platou s-au găsit fragmente ceramice corespunzătoare epocii
Labene, secolele III-II î.e.n.
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cu niLturi, pumn.a.le, lănd depu5e rdtual. Toate aceste mor··
minte au aparţinut UIIl.Or luptători.
Toate aceste morminte aparţin secoleloir V-IV î.e.n. Ana1logii cu necropo1a. de la Teleşti avem in descoipe.riirUe d~
la· Bîrseşti. Ferigile, Gogoşu .şi Slobozia.
Gh. Calotoiu, Necropola de la Teleşti-Drăgoieşti, judeţ'Ul Gorj, în Revista muzeelor şi monu.meallteloil", .rur. 4/
1'986, p. 63-70.
XXXIV. 2. s. Teleşti
XXXIV. 2. a. Livezile mici
ln anul 1977 .a ..fo&t descoperită o c;:_mgătoare
celitkă,
două fibule de bronz specifice· Laten-ului mijlociu sec. II
î.e.n. - , mărgele de stiC'lă, mălrge.le t.l.Lb~la.re, zăbale dip. fier.
Piesa de podoabă se compune ·dJin veri.gi de branz, ,acestea
legLndu-.se înue ·.ale. ciu alte.·elelllernte :'1ial .ţ)r.onz tur.1}.{llte de
formă d-rnp:tu.nqhiulaxă. ·Piesele respecbi.ve se dQ.Jepză fu ~.
II· te.n.
Gh.Calotoiu, Revista muzeelor şi m9.numentelor,. nr .. 2
1'987.
XXXIV. 3. s. a. Şomăneşti
JfXXIV. 3. a. Virţ, „Cioaca cu .bani".
După împărţirea administrativă ·din.. anµl ,1968, .satul .VJrţ
a fost contopii!: cu satul Şomăineşti. Pe rnza fostului. şat Y.î,rţ
se găseşte dealul ,,Cioaca cu bani" : fiind .ap.ărait natwral pe
trei laturi cu o bună v.i.zibilitate în zonă. şi înconjurt de izvoare cu apă potabilă, fiind locu.ift din cele mai ve<:hl ,timpuri.
Singura .legătură cu dealurile.vecine se făcea .printr".-o porţiune'de .pămînt îngustă; pe calfe Îiil memea dacilor şi .av')i a
romanilor, a fost· amenajat. un drum. Acest :drum era întrerupt în imecliiata apropiere a cetăţii de un şanţ lat de 6 rn
şi peste care, după ;păr.erea, prof. D. Berciu,. a existat un pod
de lemn, care, la nevoie se putea ridica.
Aid s-au descoperit, de-a lungul amlor, -fr<l9.mente ceramice specifdce epocilor neoliHoe, bronzului, fiierului şi romană.

A. Ştefulescu. precizează că s-au descoperit şi monede
daJOice.
Sondajele efec.tuate de noi în aniii 1976 ş.i 1977, au.prilejuit, ca o nou ta te ştiinţifică, pe lÎiilgă descoperirea. a_ Q.Umeroase fragmente ceramice, obiecte de uz gospodăresc, ar_me,
etc. şi ·idenrf.ifica rea a două monnin:te dadce incinerate
singurele de a-ltfel c'Uăloscute pînă acum în preajma cetăţii.
1

109

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

De reţinut că, cetar\:ea a fost cucerită de romani, dar şi-a
continuat existenţa şi dwpă anul 106.
C.S.N. Plapşor, Din trecutul îndepărtat al Gorjului, în
Gorjanul, 1939, ianuar·ie, (24-31), p. 3;
.
A. Ştefu.le~cu, Gorjul ... , Tilrgu-Jiu 1904, Prefaţă p. III şt
pagina .138 ; D. Bemiu, A.P.O„ Crafova 1939, p. 203 ;
P. Gherghe, El. Bărăgan, Cercetări arheologice. Cetatea
dacică de la Vîrţ, în Gazeta Go:rjului, nr. 1231, 9 oct.
1976, p. 6; Pe111tru i:nvenrtarul mormintelor, a se vede:i
P. Gherghe, op. cit., p. 59.
XXXV. O. TG.

CĂRBUNEŞTI

XXXV. 1. s. Cojani
XXXV. 1. a. Loc neprecizat
Aici a fost desc0iperit tntîmplăito:r un tezaUIT monetar dacic, pC1Jrţial s-a pierdut. Din acesit.ea s-au !I'ecuper.at numai 21
de piese: 14 monede au fosrt achlzi.ţionate Îiil 1966 de I.A.B.,
iar 7 . de M.l.R.S.R., în Clll1Uil .1971.
Toate aceste monede sînt imitaţii Urzii ale tetradrahmelcxr lui Filip II şi aparţin secolululi. II i.e.n.
Ele sirut cunosicute oin literatura de speoiia;litate sub denumirea de imitaţii de tip oltean siau Aninoasa - Dobreşti,
grupa Aninoasa.
Carmen Petolescu, Tezaurul de la Tg.-Cărbuneşti, în
„Apulum", XII, Alba Iulia, MCMLXXLV, p. 573.
XXXV. 2 s. Petreştii de Sus
XXXV. 2. a. Loc nepreci~at
Aid. s-a descoperit întîmplător o monedă de tip Filip II.
Bucuir Mitrea, S.C.I.V„ 21, 2, 1970, ;p. 336.
XXXVI. C.

TISMANA

XXXVI. 1. s. Costeni
XXXVI. 1. a. Loc nepreCiizat
Pe raz.a satului, s-au descoperit fragme:ite ceramli,ce spec:Lfdice perio.adei Hallstattiene şi Lartene.
A. Ştefules.cu, Gorjul ... , Tîrgu-Jliu, 1904, p. 3.
XXXVI. 2. s. Topeşti
XXXVI. 2. a. Loc nepredzat
~~tîm.p;lător, s-au descoperit fragmente ceramke specifice
epocn Late.ne. Cronologic au fost atribui;te secole.Jar III-II
î.e.n.
110
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I. Mocihl, I. Vasidescu, op. cit., partea I.
XXXVI. 2. b. CetăţUJiul
Pe dealul „CNăţtih1l" din Topeşti, exista o aşezare nefortificată da.Cită. Ma:1tetialele ·bef&mite recupernte aparţin
sec'o:lelor I -i.e.n. ·'- I e. ·n.
I. Modo!i, I. Va.siieseu, op. cit., :ptmtea I

XXXVII. C.

T U R B U R E -A

XXXVII. l.s. B P A li I I
XXXVII; 1. a, Cîmpul Spahiului (Cî:mpul Spahiului)
Pe platoul „Cîmpul Spahiu~ui", aflat în apropier~a ·şcolii
elementare de 4 ani din satul Şipotu, în anul 1974, cu ocazia
unor lucrări de îmbunătă.ţiri fundam, au fost descoperite vestigii ale civilizaţiei geto-dacice. Efectuîndu-se, de urgenţă,
săpături arheologice de salvare, s-au descoperit :33 ·1ocuinţetip
bordei, 22 gropi pentru păstrai"ea .proviziilor şi 16 gropi Bl(~na
rii, a fost identificată necr6ţ>0la îh interiorul căreia s-au descoperdt un mg de incineraţie şi 29 de morminte plane, c1:1. inventat bogat mai ales th arme E1e -luptă. Nu liµsesc nici obi'ec·te'le de ;podoabă lucret~ din f.eiţă de air~Lnt auirdrt.
Aşezarea şi necropola de Ia Turburea-Spahii, prin unicitatea şi ineditul lor, au oferdt date de,osebit de interesante,
care, coroharată cu 'U!flele ştil'li menţiona•te de izvoarele antice, au contribuit },a o mai bună cunoaştere a istoriei getodaic:.ilor.
Aşezarea şi necropola, cronologic, au ·fost atribuite seco.Jeler II-I te.h.
Petre Ghergh~. N'etto}>ota Şi aşezarea geto-dacică i:le la
Turburea, în R.M., Serdia Muzee, nr. 10, 1976, :pp. 58-61 ;
-Idem, ~letarea Şi Tie'Ctepola geW-d.acleă uin -cOmuna Turburea, satul 'Spalrii, j9ile\u1 GM], în Documente recent
descoperite şi infwmafii 81the0\Io·!Joce, -ecfiit-a..:t 6.e Academia
de Ştiinţe Sodale 'Şi Po.Id.ttioe, Bucii.reşti, 1984, l>· 2'6-33.
:XXXVIII. O. Ţ I C L E (N I
XXXVIII. 1. O. Ţicleni
XXXVIII. 1. a. Prscul C~tliţii {La 'Co,men.dă'
La ·oirca !2 km, :sud 'de îkleru, se afJă \irB tlteal apărat
natural pe trei latur.j, crunOBCut sub numele de ,,Dea1Iua Cetăţii';, „Piscul 'Cetăţii" sa.11 ,\La Comandă".
Ul
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Aici au fost identificate, cu mulţi ani în urmă, resturile
unei cetăţi de pămînt, fortificată cu şanţ şi val de apărare.
Cu ocazia ooui sondaj a1rheologic efoctuat, de noi, în
anul 1975,_ s-au :recupe.ra.t numeroase fragmente ceramice, un
fragment de piatră de rîşruiţă şi identiifka<te urmele unor
wcudm.ţe de suprafaţă cu pe.reţii di.n nu.ie.le lipite cu pămînt.
Mat,erial inedit.
Colecţia M.J.G.
A. Odobescu, R~p. chesit., judeţul Gorj, ms., 226, p. 6,
Bibliot-e,ca Academiei R.S.R.; P. Ghe:rghe, Vestigii de fortiii.cat:ii geto-dace în judeţul Gorj, în Gazeta Gorjului, nr.
1408, 1. III. 1980, p. 7.
XXXIX. C.

U R D A R I

XXXIX. 1. s. Fintineie
XXXIX. 1. a. LQc neµrecizat
Pe raza satului Urdarii .s-a de.~moperit un tezaur de monede da1cice.
Liviu Mărghitia,'1, Tezaure dacice de argint, Bucureşti
1976, p. 69. Vezi şi Lista localităţi.lor menţionate pe ha[ta.
1Ia p. 70.
XL. C.

VLADIMIR

XL. 1. s. Valea Deşului
XL. 1.a. Loc ne1pre-ciza,t
Pe raza satulu1i au fost descoperi,te mai multe monede.
de di.ferite tipuri, a.parţinătoare, crnnologic, secolelor III-11
î.e.n.
La aceste informaţii se alătură şi cele furnizate de Alexandru Ştefule.scu care ne 5emnalează că pe raza satului
s-au descoiperit „monede dacice".
De asemenea, .tOll: la modul geneml se aminteşte, într-o
aHă Jumare, că în perimetrul satului Valea Deişulud au fost
găsite fragmente ceramice corespunzătoare perioadelor Hallsta tt şi La tene.
Iudi!la Wincler, S.C.S., Cluj, VI, itom IV, nr. 179; A. Şte
fulescu, Gorjul •.. , Tîrgu-Jiu, 1904, Prefaţă, p 3, I. Mocioi
I. Vasileiscu, op. cit., partea I.
Nu putem încheia această repertoriere arheologică, fără
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a face chiar $i laipMair, citeva :preclizări, dintre care cea mai
ni se :pare aceea că GorjuJ - datorită conditmor
ciimahlcie specHiice, reţelei hidrogra.f!ic.e şi forimefor de !l"el.iet
- a oferit condiţii ;pdelnice dezvoHăl!ii vieţii omeneşti din
cele maJ. vechi timpuri şi, •a fost ~ntel!l.s lo·cuit în epoca getodacică, ca de altfel în toate epodle istorice. Din aceste coosilderente, se recomandă, în continuare, repeirtorierea şi a ceio.rlaJ!.te informaţii şi desco.peni.iri arheo.Jogdce, verificarea lor
.pe teren şi apo1i cartairea. Iar a•cofo unde distrugerile natutoa.le sau lucrări.le i.ndustr-iale şi oarbonif.e1re periclitează existenţa lor .se impune executa.rea unoT săpături de saJvare pentru a ;putea recupera aceste vesti<gii - pe C·are pămin lu'l ca
o adevăra.tă arhivă le-a păstrat nealterate - şi introducerea
lor in circui·tu1 expoziţional şi ştiinţific.
importantă

LISTA
CU NUMERELE DE ORDINE ALE COMUNELOR
ŞI ORAŞELOR DIN JUDEŢUL GORJ, MENŢIONATE
'ÎN REPERTORIU
I.

IT.
Ul.
IV.
V.

VI.
VII.
VIU.
IX.

Albeni
Alimpeşti.

Băieşti
Bă,rbăteşti
Bengieş.ti

BîltelTl!i

XI.
XII.
XIII.
XIV.

Borăscu
Bumbeşti-Jii.u

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Lele şti
Logreşti

Anin o.a.sa
Arcaind
xxv.
Bada de Pler XXVI.
Bălăneşti
XXVII.

X.

xv.

XXII.
XXIII.
XXIV.

Bumbeş ti- PJţic:
Căpre:llii
Cătune

Clinic
Crasna
Dănc.i uleşti
Fărcăşeşti
Ioneşiti
Jupîneşti

Feşt.işani
Plopşoru

Po.Jov.r.a,gi
Roşia de
Amaraidia
Runcu

xxvm.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

Să.celu

S·chela
Slivileşti

Stejari
s tO:illlJa
Teleşti

TîrguCărbuneşti

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.

Iismaina
Tu.rburea
Ţicleni

U.rdari
Vladimir
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ABREVIERI

A.O.

-

Arhivele Olteniei, Craiova.

A.P.0.

-

D. Berciu, Arheologia preistorică
Olteniei, Craiova, 1939.

Apulum

-

Apulum, Alba Iulia, MCMLXXLV:

B.C.M.I

-

Buletinul Comisiunii
istorice, Bucureşti

Monumentelor

B.S.N.'R.

-

Buletinul
Societăţii
Române, Bucureşti.

Numismatice

Daci a

-

Dacia. Revue d' Archeologie et d'histoi re ancienne, Bucureşti, 1-X'l'I,
1924 - 1947; N.S., I, 1957„.

Dl.V.R.

-

Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic - sec. X.). Elaborat
de un colectiv de autori sub con.ducerea prof. D.M. Pippidi,
Bucureşti, 1976.

Gorj-ghid„.

-

EA. Ruşinoru, Gorj - ghid turistic,
Editura pentru turism, Bucureşti, 1973.

Gorj ul.„

-

Al. Ştefulescu, Gorjul istoric
toresc, 'fg.-Jiu, 1904.

I.A.B.

-

Institutul de arheologie

Bucureşti.

Ist. Rom.

-

Istoria României, voi. I,

Bucureşti.

Materiale„.

-

Materiale

şi cercetări

şi

a

pi-

de arheologie,

Bucureşti.

Meşteşugurile„.

-

Rodica Tanţău, Meşteşugurile la getodaci, Editura Meridiane, Bucureşti,
1972.
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judeţean

M.J.G.

-

Muzeul

Odobescu, Rsp.
chest.

-

Alexandru Odobescu, Răspunsuri la
chestionarul arheologic adresn.t învăţătorilor din judeţul Gorj, Biblioteca Academiei R.S.R., secţia manuscrise.

0.R. III, (l\T)

-

D. Tudor, Oltenia
(l\T).

Polonic, ms.

-

Pamfil Polonic, manuscrise,
mia R.S.R.

R.M.

-

Revista muzeelor,

SCl\T (SCI\T A)

-

Studii şi cercetării de istorie veche
(iar începînd din 1974 - Studii şi
cercetări de istorie veche şi arheologie), Bucureşti.

SCN

-

Studii
Cluj.

şi

SMMIM

-

Studii
istorie
tral).

şi

Gorj.

cercetări

romană, Ediţia

III

Acade·

Bucureşti.

de

numismatică,

materiale de muzeografie şi
(Muzeul militar Cen-

militară

SucidavaSarmizegetusa„.

-

M. Toartă, Sucidava - Sarmizegetusa, drum continuu, drum de milenii,
în „Studii vîkene", 1973.

Tocilescu, ms.

-

Grigore Tocilescu, manuscrise,
blioteca Academiei R.S.R.

s.c.s.

-

Studii

şi cercetări ştiinţifice,
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Bi-

Cluj.

