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Rezumat
În urma cuceririi Daciei şi transformării acesteia
în provincie imperială, viaţa social-economică
cunoaşte profunde mutaţii în toate domeniile de
activitate. Perfecţionarea uneltelor, implantarea unor
noi metode de prelucrare a pământului ce au avut
drept urmare sporirea şi diversificarea productiei, sunt
rezultatul adoptării modului de viaţă roman de la
începutul secolului al II-lea. Cu toate că întreaga
producţie economică a provinciei a atins un nivel
superior, baza acesteia a constituit-o agricultura.
Declararea întregului pământ ager publicus şi apariţia
marii proprietăţi funciare (villa rustica) sunt doar
câteva dintre formele de manifestare a elementului
roman la nord de Dunăre care îşi va pune amprenta în
mod vizibil asupra evoluţiei ulterioare a provinciei
imperiale.

Abstract
As a result of Dacia conquest and its
transformation in imperial province, the socialeconomic life underwent deep mutations in all the
fields of activity. Tools improvement, the implantation
of new methods of land growing that lead to
production increase and diversification, are the result
of adopting the Roman way of life at the beginning of
the 2nd century. Despite the fact that the entire
economic production of the province had reached an
upper level, its basis was agriculture. The declaration
of the entire land as ager publicus and the appearance
of the great land property (villa rustica) are only some
of the expression forms of the Roman element north
from the Danube that will leave a visible mark on the
further evolution of the imperial province.

Cuvinte cheie: Dacia meridională, agricultura,
ager publicus, villa rustica, mod de viaţă roman

Key words: Southern Dacia, agriculture, ager
publicus, villa rustica, Roman way of living

După constituirea provinciei Dacia sau produs o serie de modificări substanţiale şi
în regimul proprietăţii funciare. Din nefericire,
până în prezent, nu sunt indicii certe în legătură
cu distribuţia proprietăţii în Dacia romană, dar
prin extrapolare, se pot realiza analogii cu
realităţile constatate în alte provincii.
După anul 106 p. Chr., întregul
teritoriu anexat de Roma la nordul Dunării a
devenit ager publicus de care împăratul

After the incorporation of Dacia
several substantial alterations occurred in the
status of land property as well. Unfortunately,
up to now, there are no specific clues
regarding the property distribution in Roman
Dacia, but, by extrapolation, analogies can be
made with the realities discovered in other
provinces.
After year 106 A.C., the entire territory
annexed by Rome at the north of the Danube
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dispunea,
în
concordanţă
cu
tradiţia
constituţională imperială, în numele poporului
roman1. Acesta a fost măsurat şi cadastrat
pentru a putea fi împărţit (adsignatio) şi grevat
impozitelor. Minele, salinele, carierele,
păşunile şi o parte a terenurilor arabile fertile
au fost trecute în proprietatea împăratului
(patrimonium Caesaris) al căror venit revenea
fiscului imperial. Oraşele (colonia şi
municipia) dispuneau de teritoriile lor aferente.
Spre deosebire de spaţiul intracarpatic, în
Dacia Meridională cele două oraşe ale sale cu
rang de colonia (Romula şi Drobeta) nu au
primit ius Italicum şi prin urmare nici categoria
uridică de ager privatum iure Quiritum nu a
existat2. Legiunilor şi unităţilor militare
auxiliare le-au fost alocate teritorii proprii
(teritoria legionis, prata legionis). Loturi
importante şi de calitate din ager publicus au
intrat în posesia veteranilor şi a cetăţenilor
romani care le deţineau cu titlul de ager viritim
adsignatus. O altă parte din pământ a fost
atribuită peregrinilor cu titlul de ager privatus
ex iure peregrinus. Terenurile rămase libere
puteau fi arendate ca agri vectigales de către
autohtoni.
Până de curând se accepta teza că în
provincia Dacia nu este confirmată existenţa
marilor latifundii, ci doar a proprietăţilor mici
şi mijlocii3. Într-un studiu4 relativ recent, I.
Piso admite prezenţa unor mari proprietăţi
funciare disparate, aflate în teritoriul unor oraşe
care aparţineau aristocraţiei municipale.
Din a doua jumătate a secolului al IIlea p.Chr. au luat amploare proprietăţile de tip
villa rustica, unităţi economice independente în
cadrul cărora în funcţie de condiţiile
geoclimatice se desfăşurau activităţi mixte,
agro-pastorale şi chiar meşteşugăreşti5.
Noţiunea de villa rustica se adresează unui
ansamblu constructiv ridicat în mediul rural
roman alcătuit din locuinţa proprietarului,
pavilioanele personalului auxiliar şi anexe care
aveau o destinaţie condiţionată de tipul
principal de activitate pe care îl dezvolta ferma
respectivă (magazii, depozite, grajduri, etc.).
Villa rustica reprezintă o adaptare a
fortului urban în mediul rural.

became ager publicus available to the
emperor in accordance with the imperial
constitutional tradition, in the name of the
Roman people192. It was measured and
surveyed and valued in order to be divided
(adsignatio) and entailed to taxes. Mines, salt
mines, quarries, pasturelands and part of the
fertile arable lands passed to the emperor’s
property
(patrimonium Caesaris) whose
income was taken by the imperial treasury.
Towns (colonia and municipia) had their
related territories. Unlike the space between
the Carpathians, in Southern Dacia, its two
towns that had the title of colonia (Romula
and Drobeta) did not receive ius Italicum and
neither the juridical category of ager privatum
iure Quiritum existed193. The legions and
auxiliary military units were given their own
lands (teritoria legionis, prata legionis).
Important qualitative strips of lands of ager
publicus entered the possession of old
campaigners and Roman citizens that owned
them with the title of ager viritim adsignatus.
Another part of the land was given to pilgrims
with the title of ager privatus ex iure
peregrinus. The other lands could be leased as
agri vectigales by aborigines.
Until now we have accepted the thesis
that there is no confirmation of the existence
of great landed property in Dacia province,
but only of small and middle properties194. In
a relatively recent study195, I. Piso accepts the
presence of some dissimilar great landed
properties, in some towns that belonged to the
town aristocracy.
Starting with the second half of the 2nd
century A.C. villa rustica type properties
began to increase, independent economic units
where, depending on the geoclimatic
conditions, mixed activities were developed,
agricultural and pastoral and even artisan’s
handmade activities196. The notion of villa
rustica addresses to a high constructive group
within the Roman rural environment,
consisting of the landlord’s house, auxiliary
personnel’s pavilions and outbuildings whose
existence was conditioned by the main type of
activity that the farm was developing
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Din punct de vedere al dimensiunilor6
proprietăţii, villae-le rusticae se încadrează în
categoria fermelor mici (10-80 jugera),
mijlocii (80-500 jugera) şi mari (peste 500
jugera).
Plecând de la regimul administrativ şi
organizarea interioară se grupează în villae
rusticae rezidenţiale, coordonate direct de
către proprietar, villae rusticae administrate
prin intermediari, sclavi sau liberţi şi villae
rusticae atribuite în arendă unor particulari,
mai ales liberţilor7.
De asemenea, din punct de vedere
structural şi arhitectural, villae-le rusticae
aparţin următoarelor tipuri: ferme care aveau
curte interioară, ferma ale căror camere erau
dispuse pe marginile unui coridor şi ferme cu
incintă şi clădiri răspândite în interiorul
acesteia8.
Realităţile geo-climatice au impus şi
tipul principal de activitate economică pe
care se concentra villa rustica: cultivarea
plantelor, creşterea animalelor sau producţia
meşteşugărească. Însă, chiar dacă în lumea
romană se întâlnesc ferme care au dezvoltat
doar o anumită latură economică, în
principiu, activitatea acestora era mixtă.
În spaţiul intracarpatic s-au descoperit
şi investigat pe parcursul mai multor
campanii arheologice numeroase villae
rusticae ce au constituit obiectul unor
interesante studii9.

(warehouses, storage facilities, stables, etc.).
Villa rustica is an adjustment of urban
comfort in the rural environment.
From the point of view of property’s
197
sizes , villae rusticae can be included in the
category of small farms (10-80 jugera),
middle (80-500 jugera) and large (over 500
jugera).
Starting from the administrative status
and interior organization, they are grouped
into residential villae rusticae directly
coordinated by the landlord, villae rusticae
administered through intermediaries, slaves or
affranchised Roman slaves and villae rusticae
leased to private persons, especially to
affranchised Roman slaves198.
Also, from the structural and
architectural point of view, villae rusticae
belong to the following types: farms with
interior courtyard, farms whose rooms were
located on the sides of a corridor and farms
with houses and buildings spread inside
them199.
Geo-climatic realities also established
the main type of economic activity that villa
rustica was focused on: plant growing, animal
breeding or handmade production. But, even
if in the Roman world we can meet farms that
developed a certain economic aspect, their
activity was mainly mixed.
Numerous
villae
rusticae
were
discovered and investigated in the space
between the Carpathians during several
archaeological campaigns, villae rusticae that
În Dacia meridională, în stadiul actual were the subject of interesting studies200.
al cercetărilor, doar ferma de la Gârla Mare10
este cercetată sistematic. În rest, pentru
identificarea acestui tip de aşezare s-a apelat
In Southern Dacia, in the current stage
la informaţii epigrafice al căror conţinut doar of researches, only the farm from Gârla
sugerează
existenţa
lor,
descoperiri Mare201 is systematically investigated. For the
întâmplătoare
şi
cercetări
de
teren rest of them, for identifying this type of
preliminare. Acestea au scos la lumină settlement, epigraphic information was used
structuri de zidărie, elemente de arhitectură and its content suggests only their existence,
(coloane, capiteluri, arhitrave etc.), ceramică, incidental discoveries and preliminary field
monede, materiale de construcţie etc.
researches. They have revealed masonry
În paginile următoare vom prezenta un structures, architectural elements (columns,
repertoriu al villae-lor rusticae identificate capitals, architraves etc.), ceramic, coins,
building materials etc.
până în prezent în Dacia meridională (pl. I):
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1. Afumaţi (com. Afumaţi, jud. Dolj).
La sfârşitul veacului al XIX-lea s-a
descoperit într-un mormânt din necropola
tumulară situată în vecinătatea gării o
inscripţie11 funerară dedicată de C. Quintinius
fiului său, C. Quintinius Iunior. Probabil, în
zonă a existat o villa rustica.
2. Amărăştii de Sus (com. Amărăştii de
Sus, jud. Dolj).
Pe teritoriul acestei localităţi au fost
sesizate urmele a două aşezări de tip villa
rustica.
În zona sediului fostei C.A.P. s-au
identificat fragmente de ziduri, ceramică,
monede şi o statuetă din marmură care îl
înfăţişează pe Iupiter Dolichenus12.
Din punctul Siliştea Veche13 s-a recuperat, la
sfârşitul veacului al XIX-lea, o cantitate mare
de cărămidă folosită la ridicarea casei
parohiale.
3. Baloteşti (com. Izvoru Bârzii, jud
Mehedinţi).
Către sfârşitul veacului al XIX-lea, în
punctul Martalogi14, situat pe malul drept al
pârâului Topolniţa, au fost sesizate elemente
de zidărie romană, ceramică fragmentară,
monede şi morminte. Aici s-au executat şi
„săpături” arheologice descoperindu-se, se
pare, urmele unui templu şi câteva morminte
realizate din cărămidă. Probabil, din acest
punct provine
inscripţia funerară care
aminteşte de Iulius Herculanus precum şi alte
monumente care se află la schitul Topolniţa.
4. Barza (com. Dăneşti, jud. Gorj).
În punctul La Bădeşti15 s-au identificat
urmele unei construcţii compartimentate,
unelte din bronz şi fier, topoare de fier şi
tuburi mari din ceramică. În vecinătatea
pârâului Şasa care trece prin satul Barza s-a
descoperit un tezaur monetar imperial.
Clădirea aparţine unei villa rustica.
5. Băbiciu (com. Băbiciu, jud. Olt).
În teritoriul acestei localităţi, lângă râul Olt,
s-au observat urme de ziduri16 care nu este
exclus să fi aparţinut unei villa rustica.
6. Bechet (com. Bechet, jud. Dolj).
„Cercetări” ilegale întreprinse în perioada
interbelică au scos la lumină vase

The following pages are a repertoire of
the villae rusticate identified up to now in
Southern Dacia (pl. I):
1. Afumaţi (Afumaţi commune, Dolj
county).
At the end of the 19th century in a
grave a funerary inscription was found from
the tumular necropolis located near the train
station202 dedicated by C. Quintinius to his
son, C. Quintinius Iunior. Probably there was
a villae rusticae in the area.
2. Amărăştii de Sus (Amărăştii de Sus
commune, Dolj county).
In this locality, they found the traces of
two settlements similar to villa rustica.
In the area of the former C.A.P. they
found fragments of walls, ceramics, coins and
a marble statue representing Iupiter
Dolichenus203.
At the point Siliştea Veche204 at the end of the
19th century, a large amount of brick was
recovered, used for building the parish house.
3. Baloteşti (Izvoru Bârzii commune,
Mehedinţi county).
Towards the end of the 19th century, in
Martalogi205, located on the right side of
Topolniţa brook, they found elements of
Roman masonry, fragmentary ceramics, coins
and graves. In this place, archaeological
diggings were made and they apparently
discovered the traces of a temple a several
graves made of brick. This is probably the
point where the funerary inscription comes
from, which reminds us of Iulius Herculanus
as well as other monuments from Topolniţa
hermitage.
4. Barza (Dăneşti commune, Gorj
county).
In La Bădeşti206 they identified the traces of
a divided building, bronze and iron tools, iron
axes and big ceramic tubes. Near Sasa brook,
through Barza village, an imperial monetary
treasury was found. The building belongs to a
villa rustica.
5. Băbiciu (Băbiciu commune, Olt
county).
In this locality, near Olt river, there were
traces of walls207 which is not excluded to
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ceramice,
monede
şi
fragmente
sculpturale17.
7. Bistreţ (com. Burila Mare, jud.
Mehedinţi).
În apropierea podului de peste Pârâul lui
Niţu au fost observate urme de mortar şi
numeroase fragmente ceramice provenind de
la vase, cărămizi, ţigle şi tuburi.18
8. Bistriţa (com. Hinova, jud.
hedinţi)
În punctul Şoava19, situat în apropierea
pârâului Mojia s-au descoperit urmele unui
zid, monede, cărămizi, ţigle, olane şi vase
ceramice fragmentare. Tot de aici, provine şi
un relief votiv al Cavalerului trac închinat de
Aurelius Gratinianus. În această zonă,
probabil, a existat o villa rustica care se afla
în vecinătatea Drobetei.
9. Bobu (com. Scoarţa, jud. Gorj).
În punctul Gheţăria lui Berbec situat în
apropierea pârâului Blahniţa s-au descoperit
o stelă funerară şi monede de bronz20.
10. Borăscu (com. Borăscu, jud. Gorj).
În punctul Seliştea au fost semnalate
urme de ziduri, cărămizi şi emisiuni
monetare de la Traianus şi Antoninus
Pius.21
11. Botoşeşti-Paia (com. Botoşeşti, jud.
)
În punctul Faţa Poştei22 la 3 km nord de
valea râului Baia a fost observată o cantitate
mare de ceramică romană, fragmentară care
provenea de la materiale de construcţie şi
vase de diferite forme. În aceeaşi zonă s-a
descoperit o statuetă de bronz a zeului
Mercur şi un fragment de relief votiv din
marmură închinat lui Mithras de un anume
Val(erius). Tot aici s-a găsit şi un edificiu
pavat cu mozaic23. D. Tudor considera că
Admutrium-ul de pe Tabula Peutingeriana
este identic cu localitatea Botoşeşti-Paia de
astăzi24.
12. Brastavăţu (com. Brastavăţu, jud.
Olt)
În zona de nord a satului, în vecinătatea
bălţii Cruşov şi a drumului roman s-au
descoperit urme de ziduri, doi lei sculptaţi în
rocă de calcar şi un basorelief care înfăţişează

have belonged to a villa rustica.
6. Bechet Bechet commune, Dolj
county).
Illegal “researches” made during the
interwar period revealed ceramic vessels,
coins and sculptural fragments208.
7. Bistreţ (Burila Mare commune,
Mehedinţi county).
Near the bridge over Niţu’s Brook they
noticed traces of mortar and numerous
ceramic fragments coming from vessels,
bricks, tiles and tubes.209
8. Bistriţa (Hinova commune,
Mehedinţi county)
In Şoava210, located near Mojia brook,
they discovered the traces of a wall, coins,
bricks, tiles, and fragmentary ceramic vessels.
This is also the place of a votive portrait of
the Thracian Knight dedicated by Aurelius
Gratinianus. In this area, there was probably
villa rustica which was near Drobeta.
Bobu (Scoarţa commune, Gorj
county).
In Gheţăria lui Berbec located near
Blahniţa brook, they discovered a funerary
stele and bronze coins211.
10.
Borăscu (Borăscu commune,
Gorj county).
In Seliştea they found traces of walls, bricks
and monetary emissions from Traianus and
Antoninus Pius.212
11.
Botoşeşti-Paia
(Botoşeşti
commune, Dolj county)
In Faţa Poştei213 3 km north from Baia
river valley a large amount of Roman
fragmentary ceramics was found, coming
from building materials and vessels of various
shapes. In the same area, a bronze statue of
god Mercur was found along with a votive
relief fragment made of marble dedicated to
Mithras by a certain Val(erius). An edifice
paved with mosaic was found here as well214.
D. Tudor considered that the Admutrium from
Tabula Peutingeriana is identical with
today’s Botoşeşti-Paia215.
12.
Brastavăţu
(Brastavăţu
commune, Olt county)
In the north of the village, near Crusov
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capul unui taur.25 Din teritoriul acestei
localităţi provin mai multe monede romane
care se păstrau într-o colecţie particulară.
13. Brâncoveni (com, Brâncoveni, jud.
La vest de şoseaua Caracal – Găneasa, pe
o suprafaţă de cca. 1 ha s-a observat o
cantitate mare de ceramică provenind de la
cărămizi şi vase26.
14. Brezuica (com. Gostavăţu, jud. Olt).
În partea de sud a satului, datorită
eroziunii râului Olt au ieşit la lumină
fundaţiile unui edificiu27 roman care avea în
componenţa sa coloane, baze, sculpturi şi
inscripţii. Au fost salvate un fragment de
arhitravă sculptată în piatră de calcar cu flori
de acant şi astragale (pl. 9/3), un prag de uşă
şi o balama. În această zonă a fost o villa
rustica situat în apropierea drumului roman
Romula-Islaz.
15. Bucovicior (com. Vela, jud. Dolj)
În partea de nord a satului în punctul
La Ududoaie28 s-a reperat multă ceramică de
epocă romană. În aceeaşi zonă s-a găsit şi un
relief fragmentar din marmură care îl
înfăţişează pe zeul Silvanus.
16. Caracal (oraş Caracal, jud. Olt)
În zona unde se află fosta staţiune de
cercetări viticole, lângă drumul roman
Romula-Sucidava s-au sesizat urmele unei
villa rustica29. De aici s-au recuperat
fragmente de cărămizi, ţigle, vase ceramice şi
piese din bronz.
17. Cartiu (com. Turcineşti, jud. Gorj)
În teritoriul acestei localităţi s-au
observat urme de ziduri şi monede30.
18. Celei (oraş Corabia jud. Olt)
Existenţa cu certitudine a unei villa
rustica în
teritoriul Sucidavei este
documentată de o inscripţie funerară, din
nefericire fragmentară, prin care defunctul
lasă ca moştenire o suprafaţă de 2 iugăre
cultivată cu vie şi o clădire, condiţionându-le
de îngrijirea mormântului său31.
Tot de la Sucidava provine o altă
inscripţie32 funerară ridicată de Caius
Crispinus Firmus, veteran al Legiunii I
Italica, soţiei sale, Aurelia Severa şi

pond and the Roman road, they found traces
of wall, two lions sculpted in limestone rock
and a bas-relief with the face of a bull.216 This
is the origin territory of several Roman coins
preserved in a private collection.
13. Brâncoveni (com, Brâncoveni, Olt
county)
West from Caracal – Găneasa road, on
a surface of approximately 1 ha a large
amount of ceramics was noticed coming from
bricks and vessels217.
14. Brezuica (Gostavăţu commune,
Olt county).
In the southern part of the village,
because of Olt river erosion, the foundations
of a Roman edifice were revealed218
consisting of columns, bases, sculptures and
inscriptions. They saved a fragment of
architrave sculpted in limestone rock (pl. 9/3),
a doorstep and a hinge. In this area there was
a villa rustica located near the Roman road
Romula-Islaz.
15. Bucovicior (Vela commune, Dolj
county)
In the northern side of the village at La
Ududoaie219 a lot of ceramics from the
Roman age was found. In the same area there
was a fragmentary relief made of marble
portraying god Silvanus.
16. Caracal (Caracal, Olt county)
In the area where there is the former
station of viticultural researches, near the
Roman road Romula-Sucidava they found the
traces of a villa rustica220. They recovered
fragments of bricks, tiles, ceramic vessels and
bronze pieces.
17. Cartiu (Turcineşti commune, Gorj
county)
Traces of walls and coins were
found in this locality221.
18. Celei (Corabia Olt county)
The certain existence of a villa rustica
in the territory of Sucidava is documented by
a
funerary
inscription,
unfortunately
fragmentary, through which the dead man left
an inheritance of surface cultivated with
vineyard and a building conditioning them by
the care of his grave222.
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nepoţilor, Aurelius şi Primilla. Originar din
provincia Pamphylia, C.Crispinus Firmus,
după lăsarea la vatră s-a retras de la Novae la
Sucidava unde, probabil, era proprietarul unei
villa rustica. De altfel, D. Tudor33 opina că o
mare parte a veteranilor menţionaţi în
inscripţii erau proprietari de villa rustica.
La circa 1 km vest de fortificaţia romanobizantină s-au observat urme de ziduri şi
fragmente ceramice34.
19. Cerneţi (com. Şimian, jud.
hedinţi)
În punctul Moara Mănescului35 s-au
depistat urme de zidărie şi ceramică romană
fragmentară. De aici, se pare, provine şi o
inscripţie funerară care aminteşte de Varius
Maro36. Acesta era, probabil, proprietarul
villa-ei rustica. Nu este exclus ca un alt
monument funerar care o menţionează pe
Antonia Calliste37 să aibă aceeaşi origine.
20. Cilieni (com. Cilieni, jud. Olt).
Pe teritoriul acestei localităţi s-au
zat urme a două villae rusticae.
Astfel, la 6 km vest de sat, către
Vişina Veche, au fost observate urme de
ziduri38 care ar fi putut aparţine unei ferme
romane.
În apropierea şoselei care leagă
Corabia de Cilieni s-au descoperit cu ocazia
unor lucrări agricole urme de ziduri,
cărămizi, ţigle fragmentare şi un cuptor
pentru ars ceramica39.
21. Ciovârnăşani (com. Siseşti, jud.
hedinţi)
Pe raza acestei localităţi s-a descoperit
un mormânt realizat din cărămizi care a
conţinut un bogat inventar funerar40. Din
acelaşi loc provine şi un monument funerar
care avea sculptat pe fronton o coroană.
22. Corabia (oraş Corabia, jud. Olt)
În nordul oraşului Corabia, în punctul
Valea Seacă41 s-au descoperit cărămizi şi
ţigle romane precum şi o cantitate mare de
vase ceramice fragmentare remarcându-se un
gât de amforă cu titulus pictus. Probabil, aici
a existat o villa rustica.
23. Covei (com. Afumaţi, jud. Dolj).
În partea de sud a grajdurilor fostei

Another funerary inscription comes
also from Sucidava223 made by Caius
Crispinus Firmus, an old campaigner from
the 1st Legion Italica, to his wife veteran,
Aurelia Severa and his grandchildren,
Aurelius and Primilla. Originating from the
province of Pamphylia, C.Crispinus Firmus,
after his retirement went to Novae la
Sucidava where he probably owned a villa
rustica. As a matter of fact, D. Tudor224
thought that a large part of the old
campaigners mentioned in inscriptions were
owners of villa rustica.
Approximately 1 km west from the
Roman – Byzantine fortification, traces of
walls and ceramic fragments could be seen225.
19. Cerneţi (Şimian commune,
Mehedinţi county)
In point Moara Mănescului226 there
were found traces of masonry and
fragmentary Roman ceramics. This is
apparently the originating place of a funerary
inscription which reminds us of Varius
Maro227. He was probably the owner of the
villa rustica. It is not excluded that another
funerary monument mentioning Antonia
Calliste228 have the same origin.
20. Cilieni (Cilieni commune, Olt
county).
Traces of two villa rustica were found
in this place.
Therefore, 6 km west from the village,
towards Vişina Veche, traces of walls were
seen229 that could have belonged to a Roman
farm.
Near the road that connects Corabia
and Cilieni, as a result of agricultural works,
they found traces of walls, bricks,
fragmentary tiles and an oven for burning
ceramics230.
21. Ciovârnăşani (Siseşti commune,
Mehedinţi county)
In this locality there was a grave made
of bricks which contained a rich funerary
inventory231. This is also the place of a
funerary monument which had a crown
sculpted on the front side.
22. Corabia (town of Corabia, Olt
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C.A.P. au fost sesizate la suprafaţă fragmente
de cărămizi şi vase ceramice pe o arie
considerabilă42. Tot de aici provin şi câteva
monede romane.
24. Crăguieşti (com. Crăguieşti, jud.
hedinţi).
Cercetările arheologice întreprinse în
punctul La Curele43 (pl. II) situat în zona
sudică a satului, pe malul stâng al pârâului
Coşuştiţa au evidenţiat existenţa unei clădiri
cu fundaţie din piatră de râu legată cu pământ
şi prevăzută cu o anexă. În interiorul anexei,
care era adosată clădirii, pe o arie de 5m2 s-a
găsit o cantitate apreciabilă de seminţe
carbonizate. Materialul arheologic recuperat
este reprezentat de numeroase cărămizi, ţigle,
olane şi vase ceramice fragmentare. De altfel,
în această zonă a localităţii s-au observat
foarte multe materiale de construcţii şi
fragmente de vase ceramice. Fără îndoială că
aici a fost o villa rustica.
25. Dâlma (com. Bala, jud. Mehedinţi).
În punctul Vârful Popii44 situat în
dealul Vâlculeştilor s-au depistat urme de
ziduri, monede şi o necropolă de unde
provine un monument funerar care a aparţinut
lui Dasas Capito (pl. VIII/4).
26. Devesel (com. Devesel, jud. Olt).
În apropiere de gara Devesel s-au
găsit încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea
urme de ziduri, cărămizi şi o statuetă din
bronz a lui Priapus45. În perioada interbelică
s-a depistat un canal de scurgere a apei
realizat din cărămizi46. Cu prilejul unor
excavaţii efectuate în curtea unui depozit
situat în faţa gării s-au descoperit un capitel
fragmentar şi câteva bucăţi de coloană47.
Capitelul care aparţine celei de-a doua
jumătăţi a secolului al II-lea p.Chr. este
corintic având abacul concav, decorat pe
laturi cu câte o floare cu lujer (pl.VII/3). Nu
se mai observă decât vârfurile frunzelor de
acant.
27. Drobeta (oraş Drobeta -Turnu
erin, jud. Mehedinţi).
O inscripţie48 descoperită în zona
castrului de la Pontes, situat în dreapta
Dunării menţionează pe Marini(-us sau –nus)

county)
In the north of Corabia, in Valea
232
Seacă there were bricks and Roman tiles as
well as a large amount of fragmentary
ceramic vessels, of which an amphora neck
with titulus pictus. It is probable that there
was a villa rustica there.
23. Covei (Afumaţi commune, Dolj
county).
In the southern part there were
fragments of bricks and ceramic vessels on a
considerable surface233. This is also the place
for several Roman coins.
24. Crăguieşti (Crăguieşti commune,
Mehedinţi county).
The archaeological researches made at
La Curele234 (pl. II) located in the southern
part of the village on the left side of Coşuştiţa
brook have revealed the existence of a
building with a foundation made of river rock
connected to the ground and provided with an
outbidding. Inside the outbuilding on an area
of 5m2 there was a large amount of
carbonized
seeds.
The
recovered
archaeological material is represented by
numerous bricks, tiles and fragmentary
ceramic vessels. As a matter of fact, in this
area of the locality there were many building
materials and fragments of ceramic vessels.
There is no doubt that there was a villa
rustica.
25. Dâlma (Bala commune, Mehedinţi
county).
In Vârful Popii235 located on
Vâlculeştilor hill there were traces of walls,
coins and a necropole of a funerary
monument belonging to Dasas Capito (pl.
VIII/4).
26. Devesel (Devesel commune, Olt
county).
Near Devesel train station, ever since
the end of the 19th century, there were traces
of walls, bricks and a bronze statue of
Priapus236. During the interwar period they
found a drainage channel of water made of
bricks237.
While
performing
some
excavations in the courtyard of a warehouse
located in front of the train station, they found
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augustal al coloniei Drobeta care ridică pe
proprietatea sa o statuie lui IOM Montanus.
Potrivit
opiniei
unor
cercetători49
monumentul ar proveni de la Drobeta, iar
dedicantul deţinea o proprietate în sudul
Dunării.
28. Fărcaşu de Jos (com. Fărcaşele, jud.
).
În partea de sud a satului s-a observat,
cu ocazia unor lucrări de infrastructură, o
clădire de dimensiuni apreciabile construită
din cărămidă50. Probabil, aici a fost o villa
rustica.
29. Fărcaşu de Sus (com. Fărcaşele, jud.
).
În urma unu sondaj efectuat în
punctul Sălişte51 s-a descoperit o mare
construcţie pavată cu mozaic ceramic care, se
pare, a aparţinut unei villa rustica. Inventarul
arheologic scos la iveală cu acest prilej era
alcătuit din ceramică fragmentară, monede şi
o seceră de fier cu spin.
30. Galicea Mare (com. Galicea Mare,
Dolj).
În zona de sud a localităţii cu
ocazia unor lucrări agricole au ieşit la lumină
urme de ziduri şi un altar dedicat de către
Dioscorus al lui Ianuarius şi soţia sa, zeiţei
Diana52.
31. Gârla Mare (com. Gârla Mare, jud.
hedinţi).
În stadiul actual al cercetărilor, în
sudul localităţii Gârla Mare – Km fluvial 840
pe malul Dunării se cercetează sistematic
singura villa rustica cu incintă fortificată de
pe teritoriul Daciei de la sud de Carpaţi (pl.
III/1; pl. IV/1, 2).
Zidul de incintă lat de 1m a fost
construit din piatră de stâncă şi de râu legată
cu mortar. Descria o suprafaţă aproximativ
pătrată cu dimensiunile de 42,50 X 42 m.
Latura de sud, unde se pare că se afla poarta
de acces în fermă a fost consolidată prin doi
contraforţi. Colţul de sud-vest era prevăzut cu
un turn-locuinţă unde s-a descoperit o
cantitate mare de ţigle şi olane.
În interior, în zona de sud-est, s-a
dezvelit fundaţia unei clădiri de formă

a fragmentary capital and several pieces of a
column238. The capital which belongs to the
second half of the 2nd century AC is
Corinthian with a concave abacus, decorated
with a spindle flower on the sides (pl.VII/3).
Only the tips of the acanthus leaves can be
seen.
27. Drobeta (Drobeta -Turnu Severin
town, Mehedinţi county).
An inscription239 discovered in the area
of the camp from Pontes, located right from
the Danube mentions the augustal Marini(-us
or –nus) of Drobeta colony who builds a
statue of IOM Montanus on his property.
According to some researchers’ opinion240
the monument comes from Drobeta, and the
author owned a property in the south of the
Danube.
28. Fărcaşu de Jos (Fărcaşele
commune, Dolj county).
In the southern part of the village they
noticed while performing some infrastructure
works, a building made of brick241. It is
probable that there was a villa rustica.
29. Fărcaşu de Sus (Fărcaşele
commune, Dolj county).
As the result of a poll made at
Sălişte242 a building paved with ceramic
mosaic was found which apparently belonged
to a villa rustica. The archaeological
inventory revealed on this occasion consisted
of fragmentary ceramics, coins and an iron
sickle.
30. Galicea Mare (Galicea Mare
commune, Dolj county).
In the south of the locality, while
performing some agricultural works, they
found traces of walls and an altar dedicated
by Dioscorus of Ianuarius and his wife to
goddess Diana243.
31. Gârla Mare (Gârla Mare
commune, Mehedinţi county).
During this stage of researches, in the
south of Gârla Mare – Km fluvial 840 on the
Danube shore, they systematically research
the only villa rustica with fortified precincts
on the territory of Dacia south from the
Carpathians (pl. III/1; pl. IV/1, 2).
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patrulateră realizată din piatră de stâncă.
Construcţia, cu dimensiunile de 15 X 10,50 m
era compartimentată în două încăperi care
măsurau 10,50 X 9,50 m şi 10,50 X 5, 50 m.
Un pavaj de pietriş care atingea pe unele
locuri lăţimea de 1,80 m flanca laturile de
nord, sud şi vest. Materialul arheologic
rezultat este reprezentat de fragmente
ceramice care provin de la vase din import şi
de producţie locală, piese de uz gospodăresc,
accesorii vestimentare etc.
La vest de această clădire s-au profilat
zidurile altei construcţii care însă a fost doar
reperată nu şi investigată sistematic.
În exterior, la circa 20 m est de zidul
de incintă s-a descoperit un cuptor pentru ars
ceramica de formă circulară prevăzut cu
picior central. Din zona cuptorului a fost
scoasă o cantitate importantă de ceramică
care provenea de la diferite forme de vase,
tipare de opaiţe etc.
La circa 110 m est de zidul de incintă
s-a cercetat de-a lungul mai multor campanii
arheologice o clădire de dimensiuni
apreciabile compartimentată în mai multe
încăperi cu două faze de evoluţie care a
îndeplinit funcţia de magazie-depozit (pl.
IV/2) destinată produselor agro-alimentare53.
În prima fază, construcţia a cărei fundaţie a
fost realizată din piatră de stâncă legată cu
mortar măsura 23,50 m lungime şi 13,50 m
lăţime. Zidurile exterioare aveau grosimea de
0,60 m, iar cele interioare de 0,40-0,50 m.
Fundaţia care se mai păstra pe o înălţime de
0,07 – 0,75 m fusese aşezată pe un strat
compact de mortar. Spre sfârşitul secolului al
II-lea p.Chr., magazia – depozit este distrusă
datorită unui incendiu54. Nu este exclus ca
această distrugere să fie corelată cu
incursiunile sarmatice din această perioadă
care, se pare, au provocat ascunderea unor
tezaure monetare în Dacia meridională,
inclusiv pe cel descoperit întâmplător în
teritoriul localităţii Gârla Mare55. După aceste
evenimente, construcţia intră în faza a doua
de evoluţie când este extinsă spre vest cu încă
3, 50 m. În cadrul acestei faze ca liant la
legarea pietrei de stâncă s-a utilizat pământul.

The 1 m-wide precinct wall was built
of rock and river rock connected with mortar.
It described and approximately square surface
having 42,50 X 42 m. The southern side,
where it appears to have been the access door
to the farm, was consolidated with two
abutments. The south-west corner was
provided with building-tower where there
was a large amount of tiles.
Inside, in the south-east part, there was
the foundation of a quadrilateral building
made of rock. The building with the sizes of
15 X 10,50 m was divided in two rooms that
measured 10,50 X 9,50 m and 10,50 X 5, 50
ma gravel pavement that had the width of
1,80 m in some places, flanked the north,
south and east sides. The resulting
archaeological material is represented by
ceramic fragments that come from import and
local vessels, household pieces, vestimentary
accessories etc.
West from this building, there were the
walls of another building which was only
found and not systematically investigated.
Outside, approximately 20 m east from
the precincts wall there was a circular oven
for burning ceramics provided with a central
leg. A significant amount of ceramic coming
from various forms of vessels was taken from
the oven area.
Approximately 110 m east from the
precincts wall, during some archaeological
campaigns, they investigated a building with
considerable sizes divided in several rooms
with two evolution phases that had the
purpose of storage room-warehouse (pl. IV/2)
meant for agro-alimentary products244.
During the first stage, the building whose
foundation was made of rock measured 23,50
m long and 13,50 m wide. Outer walls were
0,60 m thick and inner ones 0,40-0,50 m. The
foundation remained for a height of 0,07 –
0,75 m had been placed on a compact layer of
mortar. Towards the end of the 2nd century
AC, the storage room – warehouse was
destroyed during a fire245. It is not excluded
that this was correlated with Sarmatian raids
in this period who seem to have caused the
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Inventarul arheologic furnizat de
magazia-depozit constă din material ceramic
(vase de diferite tipuri, ţigle, cărămizi, olane),
fibule, monede, obiecte de uz casnic etc. care
aparţin începutului de secol II p. Chr. –
primei jumătăţi a secolului al III-lea p. Chr56.
În apropierea acestei construcţii a fost
cercetată o locuinţă a cărei fundaţie era
realizată în cea mai mare parte din piatră de
stâncă legată cu pământ, la una din laturi
folosindu-se chirpic. În interior s-a
descoperit, dispusă central o vatră circulară
mobilă. La un moment dat această locuinţă a
fost distrusă de un incendiu fiind
transformată ulterior în groapă de rebuturi
ceramice57.
Materialul arheologic mobil recoltat
până acum ca urmare a cercetărilor
sistematice desfăşurate în cadrul fermei de la
Gârla Mare este extrem de divers, alături de
ceramică (amfore, mortaria, terra sigillata,
vase decorate în tehnica barbotinei sau in
solea, vase de uz comun, statuete etc.),
podoabe, accesorii de port, monede, obiecte
de uz gospodăresc etc. descoperindu-se şi
piese
reprezentative.
Astfel,
trebuie
menţionate în primul rând o placă votivă din
plumb a Cavalerului Danubian58, un trofeu
din bronz59, o insignă60 militară realizată din
argint, bronz aurit şi fier şi un fragment de
diplomă61 militară. De asemenea, se remarcă
şi un fragment de oală cu două torţi pe care a
fost incizat în pasta crudă antroponimul
IVLIANVS62, probabil numele meşterului olar
care a manufacturat-o.
Inventarul
arheologic
descoperit
încadrează din punct de vedere cronologic
ferma de la Gârla Mare între începutul
secolului al II-lea p. Chr. – prima jumătate a
secolului al III-lea p. Chr., ea aparţinând unui
proprietar înstărit, cel mai probabil veteran63.
Viaţa economică a acestei ferme era
deosebit de complexă fiind reliefate
cultivarea
plantelor,
activităţile
meşteşugăreşti
(prelucrarea
lutului şi
metalurgia bronzului64) şi tranzacţiile
comerciale. Dar nu trebuie omise pescuitul şi
chiar creşterea animalelor.

concealment of some monetary treasuries in
southern Dacia, including the one discovered
by accident in Gârla Mare246. After these
events the construction entered the second
phase of evolution when it extends towards
west with another 3, 50 m.
The archaeological inventory provided
by the storage room – warehouse consists of
ceramic material (vessels of various types,
tiles, bricks), coins, household objects etc.
which belong to the beginning of the 2nd
century AC – the first half of the 3rd century
AC247.
Near this building they analyzed a
dwelling whose foundation was mostly made
of rock mixed with ground, using adobe for
one of the sides. At a certain point this
dwelling was destroyed by fire and was later
transformed into ceramic scrap pit248.
The mobile archaeological material
collected so far as a result of the systematic
researches developed at the farm from Gârla
Mare is various, along with ceramics
(amphora, mortaria, terra sigillata, decorated
vessels using, common use vessels, statues
etc.), jewels, accessories, coins, household
objects, etc. discovering also representative
pieces. Therefore, we have to mention first of
all a votive plate made of lead of the
Danubian Knight249, a bronze trophy250, a
military badge251 made of silver, golden
bronze and iron and a fragment of a military
diploma252. They also found a fragment of a
two-ring pot bearing the inscription of the
anthroponomy IVLIANVS253, probably the
name of the potter who made it.
The archaeological inventory includes
the farm from Gârla Mare from chronological
point of view at the beginning of the 2nd
century AC – first half of the 3rd century AC,
it belonging to a wealthy landlord, probably
an old campaigner254.
The economic life of this farm was
very complex, revealing plant growing,
handmade activities, (clay processing and
bronze metallurgy255) and commercial trades.
But we do not have to forget fishing and even
animal breeding.
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32. Grădinile (com. Studina, jud. Olt).
În punctul La eleşteu 65, situat în
partea vestică a satului cu ocazia unor lucrări
agricole au apărut pe o suprafaţă de cca 1 ha
urme de ziduri, fragmente ceramice etc. Gh.
Popilian afirmă că se vedeau amplasamentul
clădirii principale (locuinţa proprietarului) şi
construcţiile anexe66. S-a sesizat şi zidul de
incintă care avea o formă trapezoidală67.
O altă villa rustica68 s-a reperat pe
malul drept al pârâului Studina, în partea de
nord a satului Grădinile. În această zonă s-au
observat cărămizi, amfore, vase de uz comun,
toate în stare fragmentară.
33. Grojdibodu (com. Grojdibodu, jud.
.
Către jumătatea veacului al XIX-lea,
s-a descoperit
întâmplător o diplomă
militară69 datată la 22 martie 129 care se pare
a făcut parte din inventarul funerar al unui
mormânt. Aceasta a aparţinut veteranului
Eupator, originar din Sebastopolis, oraş din
provincia Pontus care îşi efectuase serviciul
militar în vexillatio equitum Illyricorum. Ca
veteran a primit un lot de pământ stabilinduse în nordul Dunării unde, probabil, era
proprietarul unei villa rustica. În interiorul
localităţii s-au reperat şi urme de zidărie.
34. Gura Padinii (com. Orlea, jud. Olt).
În mai multe zone amplasate în
teritoriul acestei localităţi s-au descoperit
cărămizi, monede, fragmente de vase
ceramice care aparţin secolelor II-IV p. Chr.70
Probabil, aici a fost o villa rustica.
35. Halânga (oraş Drobeta – Turnu
erin, jud. Mehedinţi).
În punctul La Poligon71 au fost
detectate foarte multe fragmente ceramice
provenind de la cărămizi, ţigle, olane şi vase.
36. Iezureni (oraş Târgu Jiu, jud Gorj).
În apropiere de drumul care leagă
localităţile Iezureni şi Bălăneşti s-a
descoperit un fragment de inscripţie72
funerară din gresie (pl. VI/3). Monumentul a
fost ridicat de către Clodius Septimius şi
Clodius Peregrinus, fiii lui Clodius
Septimius, decurion al coloniei Drobeta. Nu
este exclus ca fostul magistrat al Drobetei să

32. Grădinile (Studina commune, Olt
county).
In La eleşteu 256, located in the western
side of the village, during some agricultural
works, they found on a surface of
approximately 1 ha traces of walls, ceramic
fragments etc. Gh. Popilian said that they
could see the location of the main building
(landlord’s dwelling) and the outbuildings257.
It was noticed that the precincts wall had a
trapezoid shape258.
Another villa rustica259 was found on
the right shore of Studina brook, in the north
of Gradinile village. In this area, they found
bricks, amphora, common use vessels, all in a
fragmentary state.
33.
Grojdibodu
(Grojdibodu
commune, Olt county).
Towards the half of the 19th century,
they discovered by accident a military
diploma260 from March 22nd, 129 which
seems to have been a part of the funerary
inventory of a grave. It belonged to the old
campaigner
Eupator,
originating
in
Sebastopolis, a town from the province of
Pontus who had carried his military service in
vexillatio equitum Illyricorum. As an old
campaigner he received a batch of land and
settled in the north of the Danube where he
probably owned a villa rustica. Traces of
masonry were found in this locality.
34. Gura Padinii (Orlea commune,
Olt county).
In several areas from this locality they
discovered bricks, coins, fragments of
ceramic vessels belonging to the 2nd – 4th
centuries AC.261 It is probable that there was
a villa rustica.
35. Halânga (Drobeta – Turnu Severin
city, Mehedinţi county).
In La Poligon262 they detected many
ceramic fragments coming from bricks, tiles
and vessels.
36. Iezureni (Târgu Jiu city, Gorj
county).
Near the road that connects the
localities Iezureni and Bălăneşti they found a
fragment of a funerary inscription263 made of
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fi avut la Iezureni o villa rustica la care s-a
retras la o etate onorabilă.
37. Izimşa (com. Obârşia de Câmp, jud.
hedinţi).
În punctul Cazan73 amplasat în Valea
Fântânilor cu ocazia unor cercetări
preliminare efectuate în a doua jumătate a
veacului trecut s-au descoperit urmele unui
zid, materiale de construcţie (cărămizi, olane,
ţigle, tuburi pentru aducţiunea apei, piese de
paviment) şi fragmente de vase ceramice. În
aceeaşi zonă s-au recuperat emisiuni
monetare din argint şi bronz care au fost
bătute de împăraţi din secolele I-VI p. Chr.
38. Izvorul Aneştilor (com. Livezile, jud.
hedinţi).
În punctul Gura Văii Mojeni74 s-au sesizat
urme de zidărie şi fragmente ceramice.
39. Magheru (com. Brezniţa de Ocol,
Mehedinţi)
În punctul Dealul Viilor75 cu prilejul
unor lucrări de aducţiune a apei s-au observat
pe o arie destul de mare fragmente ceramice.
Din teritoriul satului se mai cunosc cărămizi
romane şi un con funerar.
40. Malovăţ (com. Malovăţ, jud.
hedinţi).
Din această localitate provine, se pare,
o stelă funerară fragmentară pe care se mai
observă două busturi umane76. Nu este exclus
ca ea să fi aparţinut unui proprietar de villa
rustica.
41. Ocolna (com. Amărăştii de Jos, jud.
).
În apropierea fostei ferme Ocolna s-au
reperat pe o suprafaţă destul de mare
fragmente de vase şi materiale de construcţie
din ceramică. Tot în această zonă s-a
descoperit un tezaur monetar care se
eşalonează de la împăraţii Vespasianus la
Philippus I Arabs77.
42. Oreviţa Mare (com. Oreviţa Mare,
Mehedinţi).
În punctul Grădina lui Năvligu78 situat
lângă pârâul Păuleasca au fost sesizate urme
de zidărie, cărămizi şi fragmente de la vase
ceramice.
43. Orlea (com. Orlea, jud. Olt).

sandstone (pl. VI/3). The monument was
made by Clodius Septimius and Clodius
Peregrinus, the sons of Clodius Septimius. It
is not excluded that the former magistrate of
Drobeta had a villa rustica in Iezureni where
he retired when he got old.
37. Izimşa (Obârşia de Câmp
commune, Mehedinţi county).
In Cazan264 located in Valea Fântânilor
while making some preliminary researches
during the second half of the last century,
they discovered the traces of a wall, building
materials (bricks, tiles, tubes for water
abduction, pavement pieces) and fragments of
ceramic vessels. In the same area, they
recovered silver and bronze monetary
emissions made by the emperors from the 1st
– 6th centuries AC.
38. Izvorul Aneştilor (Livezile
commune, Mehedinţi county).
In Gura Văii Mojeni265 they found
traces of masonry and ceramic fragments.
39. Magheru (Brezniţa de Ocol
commune, Mehedinţi county)
In Dealul Viilor266 while performing
water abduction works, they noticed ceramic
fragments on a relatively large area.
40. Malovăţ (Malovăţ commune,
Mehedinţi county).
This is apparently the originating place
of a fragmentary funerary star where we can
notice two human busts267. It is not excluded
that it belonged to an owner of villa rustica.
41. Ocolna (Amărăştii de Jos
commune, Dolj county).
Near the former Ocolna farm, on a
large area, they found fragments of vessels
and building materials made of ceramics. In
this area as well, they discovered a onetray
treasury coming from the emperors
Vespasianus to Philippus I Arabs268.
42. Oreviţa Mare (Oreviţa Mare
commune, Mehedinţi county).
In Grădina lui Năvligu269 located near
Păuleasca brook, they found traces of
masonry, bricks and fragments of ceramic
vessels.
43. Orlea (Orlea commune, Olt

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 4/2010

67

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 4/2010

Deşi cercetările de specialitate79 nu au
afectat decât într-o măsură extrem de redusă
teritoriul acestei localităţi totuşi, de la Orlea
s-au adunat
de-a lungul vremii un reprezentativ şi
bogat inventar de epocă romană.80
În câteva puncte de pe raza localităţii
Orlea au fost reperate vestigii materiale care
ar indica existenţa unor villae rusticae.
În punctul Grădiştea81 s-au sesizat
urme de zidărie, cărămizi, olane, ţigle, vase
ceramice, monede etc.
Materialele
arheologice
mai
consistente au fost surprinse în zona82
delimitată de clădirea şcolii şi marginea
terasei bălţii Orlea (inscripţii, sculpturi,
statuete ceramice, accesorii de port, cuptoare
pentru ars ceramica, geme etc.).
În punctul Puerniţă /Viile lui
Cumpănaşu s-au depistat ziduri, cuptoare
pentru ars ceramica, artefacte din ceramică,
os şi bronz83.
Descoperiri care sugerează prezenţa
unei villa rustica s-au înregistrat şi în punctul
La Fântâna Mioriţa 84, dar şi spre est, la
hotarul cu actuala localitate Corabia. Un
proprietar al uneia dintre aceste posibile
villae rusticae a fost P. Iulius Vitalianus85
care dedică un altar votiv lui Iupiter Optimus
Maximus.
44. Potelu (com. Ianca, jud. Olt).
Pe un grind situat în faţa localităţii
Potelu s-au descoperit urme de ziduri,
cărămizi, fragmente de vase ceramice şi un
relief al Cavalerului trac86. Probabil, aici a
existat o villa rustica.
45. Prapor (com. Amărăştii de Jos, jud.
).
În punctul La Măiag 87 situat în partea
de sud a satului s-a observat pe o arie de cca
1 ha, o cantitate mare de ceramică ce
provenea de la materiale de construcţie şi
vase.
46. Pristol (com. Pristol, jud. Mehedinţi).
În punctul Nisipul cu oase88 s-au
depistat urme de ziduri, cărămizi şi emisiuni
monetare romane.
La Km fluvial 860 89 pe o suprafaţă de

county).
Although specialized researches270
have affected the territory of this locality very
little, still Orlea is the place where they
gathered in time a representative and rich
inventory of the Roman age.271
In several points from Orlea, they
found material vestiges that indicate the
existence of some villae rusticae.
In Grădiştea272 they found traces of
masonry, bricks, tiles, ceramic vessels, coins
etc.
More
consistent
archaeological
materials were found in the area273 defined by
the school building and the edge of Orlea
pond terrace (inscriptions, sculptures, ceramic
statues accessories, ovens for burning
ceramics, gems etc.).
In Puerniţă /Viile lui Cumpănaşu they
found traces of walls, ovens for burning
ceramics, artefacts made of ceramics, bones
and bronze274.
Discoveries that suggest the presence
of a villa rustica were also recorded in La
Fântâna Mioriţa 275, and towards east, at the
border with the present Corabia city. An
owner of one of these possible villae rusticae
was P. Iulius Vitalianus276 who dedicates a
votive altar to Iupiter Optimus Maximus.
44. Potelu (Ianca commune, Olt
county).
On a grind located in front of Potelu
commune, they discovered traces of walls,
bricks, fragments of ceramic vessels and a
relief of the Thracian Knight 277. It is
possible that there was a o villa rustica.
45. Prapor (Amărăştii de Jos
commune, Dolj county).
In La Măiag 278 located in the south of
the village, on a surface of approximately 1
ha, they found a large amount of ceramics
coming from building materials and vessels.
46. Pristol (Pristol commune,
Mehedinţi county).
In Nisipul cu oase279 they found traces
of walls, bricks and Roman monetary
emissions.
At Km fluvial 860 280 on a surface of
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cca 250 m2 s-au observat cărămizi, ţigle şi
fragmente de la vase ceramice care au fost
puse în legătură cu o villa rustica.
47. Recea (com. Punghina,
jud.
hedinţi).
În zona de sud-est a satului, lângă
pârâul Drincea s-a reperat o cantitate mare de
cărămizi, ţigle, fragmente de la vase ceramice
şi urme de lutuială90.
48. Redea (com. Redea, jud. Olt).
În punctul Moşia Vlădila 91 s-au
observat foarte multe materiale de construcţie
din ceramică ce au aparţinut, probabil, unei
villa rustica.
49. Rocşoreni (com. Dumbrava, jud.
hedinţi).
În punctul Piscul Barângi92 s-au
descoperit monumente funerare, materiale de
construcţie din ceramică, monede şi vase de
lut ars.
50. Rusăneşti (com. Rusăneşti, jud. Olt).
În punctul Cetatea93 care se află la
zona de contact dintre satele Rusăneşti de Jos
şi Jieni, denumită şi Voineasa s-au depistat o
villa rustica şi o necropolă tumulară
devastată în a doua jumătate a veacului al
XIX-lea. Din necropolă s-au recuperat două
stele funerare. Prima s-a descoperit pe
Măgura Jieni 94 fiind închinată lui T.
Patulcius Severus (pl. VIII/2). A doua stelă
provine din Măgura lui Ion Ciobanul 95 şi a
fost ridicată în amintirea lui Aelius Vales, (zis
şi Esbenus) de către soţia sa, Syra şi libertul,
Fortunatus.
Fără îndoială, atât T. Patulcius
Severus, cât şi Aelius Vales (Esbenus) au fost
proprietari funciari importanţi.
51. Săcelu (com. Săcelu, jud. Gorj).
Situată într-o regiune deluroasă,
străbătută de apa pârâului Blahniţa, staţiunea
arheologică de la Săcelu a intrat în literatura
de specialitate96 încă de la sfârşitul veacului
al XIX-lea.
Evoluţia sitului a fost marcată de la
început de prezenţa izvoarelor minerale cu
ape reci cloruro-sodice şi iodurate care şi
astăzi constituie o atracţie datorită calităţilor
lor tămăduitoare97.

about 250 m2 they found bricks, tiles and
fragments of ceramic vessels related to a villa
rustica.
47. Recea (Punghina commune,
Mehedinţi county).
In the south-east part of the village,
near Drincea brook, they found a large
amount of bricks, tiles, fragments of ceramic
vessels and traces of clay works281.
48. Redea (Redea commune, Olt
county).
In Moşia Vlădila 282 they found many
building materials made of ceramics which
probably belonged to a villa rustica.
49. Rocşoreni (Dumbrava commune,
Mehedinţi county).
In Piscul Barângi283 they found
funerary monuments, building materials made
of ceramics, coins and burnt clay vessels.
50. Rusăneşti (Rusăneşti commune,
Olt county).
In Cetatea284 where there is the contact
area between Rusăneşti de Jos village and
Jieni village, also called Voineasa they found
a o villa rustica and a tumular necropole
devastated in the second half of the 19th
century. Two funerary stars were recovered
from the necropole. The first one was
discovered on Măgura Jieni 285 being
dedicated to T. Patulcius Severus (pl. VIII/2).
The second star comes from Măgura lui Ion
Ciobanul 286 and was built to the memory of
Aelius Vales, (zis şi Esbenus) by his wife,
Syra and the affranchised Roman slave,
Fortunatus.
There is no doubt that both T.
Patulcius Severus,
and Aelius Vales
(Esbenus) were significant landlords.
51. Săcelu Săcelu commune, Gorj
county).
Located in a hilly region, crossed by
the water of Blahniţa brook, the
archaeological station from Săcelu entered
the specialized literature287 at the end of the
19th century.
Site evolution was marked from the
beginning by the presence of mineral springs
with chlorine-sodium and iodide cold waters
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La Săcelu a existat cea mai însemnată
villa rustica din zona nordică a Olteniei unde
au fost depistate vestigii materiale de epocă
romană în patru puncte (pl. VI/1, 2).
Ferma a fost identificată în punctul
Turiţa98 amplasat pe malul drept al Blahniţei
unde cercetările arheologice au evidenţiat
urmele unei construcţii dotate cu instalaţie de
încălzire. Din clădire s-au mai păstrat 10,50
m din latura de nord-est şi 6,40 m din cea de
sud-vest. Avea fundaţia realizată din piatră de
râu legată cu pământ având lăţimea de 0,60
m. Inventarul arheologic recuperat era
alcătuit din material de construcţii (tuburi,
tegulae mammatae, ţigle, olane, cărămizi),
vase ceramice fragmentare, monede de argint
şi bronz care aparţin împăraţilor din secolele
II-III p.Chr99.
Ulterior, în apropierea acestei clădiri
au fost cercetate trei locuinţe patrulatere (pl.
XVIII/1) (L1 =4,60 x 3,40 m; L2 = 4,80 x 3,50
m; L3 = 6,50(5,40) x 3,85(3,10) m) cu
fundaţie din piatră de râu legată cu liant de
pământ.100 Pereţii erau din împletitură de
nuiele peste care s-a aplicat chirpic. În
apropierea locuinţei L2 s-a descoperit un
cuptor de ars ceramică de formă circulară cu
diametrul de 2,37 m101. Vestigiile arheologice
rezultate sunt reprezentate de materiale de
construcţie din ceramică, fragmente de la
vase din lut ars lucrate cu mâna şi la roată,
fragmente de terra sigillata (imitaţii locale),
piese de port, emisiuni monetare ale
împăraţilor din secolele II-III p. Chr102.
Avându-se ca elemente de reper
tehnica de construcţie şi inventarul
arheologic s-a apreciat că cele trei locuinţe au
aparţinut
populaţiei
daco-romane.103
Locuinţele trebuie corelate cu atelierul de
manufacturat ceramica, iar personalul care îl
deservea, fără îndoială că aparţinea unei
populaţii romanizate, însă nu există
certitudinea că ar fi fost daco-romană.
În punctul Grui104, situat la cca 300 m
nord de Turiţa, se presupune că a fost
necropolă, în această zone descoperindu-se
mai multe monumente funerare (stele,
coronamente). Astfel, în timpul campaniei

which are today an attraction due to their
healing qualities288.
In Săcelu there was the most important
villa rustica in the north of Oltenia, where
they found material vestiges belonging to the
Roman age in four points (pl. VI/1, 2).
The farm was identified in Turiţa289
located on the right shore of Blahnita where
archaeological researches have revealed the
traces of a building provided with heating
installation. Only 10,5 m were preserved of
the building, at its north-east side and 6,40 m
in the south-west. It had the foundation made
of river rock with a width of 0,60 m. The
recovered archaeological inventory consisted
of building material (tubes, tegulae
mammatae, tiles, bricks), fragmentary
ceramic vessels, silver and bronze coins
which belong to the emperors from the 2nd-3rd
centuries AC290.
Later on, near this building, they
investigated three quadrilateral dwellings (pl.
XVIII/1) (L1 =4,60 x 3,40 m; L2 = 4,80 x 3,50
m; L3 = 6,50(5,40) x 3,85(3,10) m) with their
foundation made of river rock.291 The walls
were made of rod knitting covered with
adobe. Near the dwelling L2 they discovered
a round oven for burning ceramics with a
diameter of 2,37 m292. Archaeological
vestiges are represented by building materials
made of ceramics, fragments of burnt clay
vessels made by hand and with the wheel,
fragments of terra sigillata (local imitations),
clothing, monetary emissions belonging to
the emperors from the 2nd-3rd centuries AC293.
Taking as reference points the building
technique and archaeological inventory they
appreciated that the three dwelling belonged
to
the
Dacian-Roman
population.294
Dwellings have to be correlated with the
ceramics processing workshop and the related
personnel belonged without any doubt to a
Romanized population, but there is no
certitude that it was Dacian-Roman.
In Grui295, located about 300 m north
from Turiţa, a necropole is supposed to have
existed, several funerary monuments being
discovered in this area (stars, crowning).
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arheologice din anul 1976 a fost găsită o stelă
funerară a cărei inscripţie este parţial
distrusă105, ridicată în onoarea lui Venusius
Rusticanus şi a Venusiei Rusticana. De
asemenea, binecunoscut este şi altarul votiv
descoperit în apa Blahniţei, închinat zeilor
medicinei, Esculap şi Hygia, de către M.
Tiberius Marcianus106.
La cca 300 m vest de Turiţa, în
punctul Fântâna Jidovilor107 au fost depistate
urme de ziduri, fragmente de cărămizi, ţigle,
olane, tuburi din lut ars pentru aducţiunea
apei, vase ceramice şi un segment de drum.
În punctele Buha108 şi La Măgura109
situate la est, respectiv vest de apa Blahniţei
s-a reperat o carieră de piatră din care se
extrăgea o rocă nisipoasă utilizată la
manufacturarea monumentelor funerare şi
votive descoperite în perimetrul staţiunii
arheologice de la Săcelu.
Cele patru puncte din teritoriul actual
al comunei Săcelu certifică existenţa unei
villa rustica unde pe lângă ocupaţiile
agrozootehnice se desfăşurau şi activităţi
meşteşugăreşti legate de prelucrarea lutului şi
a pietrei.
52. Slăveni (com. Gostavăţu, jud. Olt).
În teritoriul localităţii Slăveni, se pare,
că au existat două aşezări de tip villa rustica.
Prima s-ar situa în zona de vest110 a
cartierului Fântânele unde pe o suprafaţă de
cca 1 ha, s-a depistat o cantitate mare de
materiale de construcţie din ceramică şi vase
fragmentare din lut ars. Din acelaşi loc s-au
recoltat monede şi piese de bronz.
A doua villa rustica este amplasată la
o distanţă de cca 3 km vest de sat unde pe o
arie de aproximativ 1 ha s-au observat foarte
multe fragmente de cărămizi, ţigle, olane şi
de vase ceramice111.
53. Studina (com. Studina, jud. Olt).
În punctul Grădina de legume112 a
fostei C.A.P. situată la est de calea ferată şi în
apropierea pârâului Studina au fost reperate
urme de ziduri, fragmente de cărămizi şi de
vase
ceramice.
Printre
materialele
arheologice reprezentative se remarcă un
fragment de vas de tip terra sigillata

Therefore,
during
the
archaeological
campaign from 1976 they found a funerary
star whose inscription is partially destroyed
296
, made in the honour of Venusius
Rusticanus and Venusiei Rusticana. It is also
very known the votive altar discovered in the
Blahnita water, dedicated to the gods of
medicine, Esculap and Hygia, by M. Tiberius
Marcianus297.
Approximately 300 m west from
Turiţa, in Fântâna Jidovilor298 they found
traces of walls, fragments of bricks, tiles,
burnt clay tubes for water abduction, ceramic
vessels and a segment of road.
In Buha299 and La Măgura300 located
east, respectively west from Blahnita water,
they found a stone quarry, where they got
sandy rock used for making funerary
monuments and votives discovered in the
perimeter of Sacelu archaeological station.
The four points from the current
territory of Sacelu commune certify the
existence of a villa rustica where besides
agricultural and animal breeding activities,
they also developed craftsmen activities
regarding clay and stone processing.
52. Slăveni (Gostavăţu commune, Olt
county).
In the territory of Slăveniit aapears to
have been two settlements of the type of villa
rustica.
The first one is in the west area s301 of
Fântânele district, where on a surface of about
1 ha, they found a large amount of building
materials made of ceramic and fragmentary
vessels made of burnt clay. This is also the
place where they found bronze coins and
pieces.
The second villa rustica is located
about 3 km west from the village on an area
of approximately 1 ha where there were
found many fragments of bricks, tiles and
ceramic vessels302.
53. Studina (Studina commune, Olt
county).
In Grădina de legume303 located east
from the railway and near Studina brook, they
found traces of walls, fragments of bricks and
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ceramic vessels. Among the representative
archaeological materials we notice a vessel of
the type terra sigillata made in the workshops
from Lezoux and two Greek colonial coins
emitted during Severus Alexander.
54. Tencănău (Sălcuţa commune, Dolj
county).
They found a fragment of funerary star
and two imperial coins in this place304.
55. Tia Mare (Tia Mare commune,
Olt county).
In
this
place,
archaeological
researches305 have revealed the existence of
two villae rusticae dating in the 2nd – 3rd
centuries AC.
In Fântâna de rezervă306 they found
the foundations of buildings made of
calcareous rock. Near them there is a lot of
fragmentary ceramics coming from building
materials and vessels.
In Săliştea / Măgura307, located about
6-8 km from the Fântâna de rezervă,
researches have revealed a large amount of
fragments of bricks, tiles and ceramic vessels
(including terra sigillata) and glass. In two
holes of 1,50 x 2 m and 1,20 x 3,20 m they
found a lot of ash associated with slag and
iron loops.
In Măgura Drăghinii308 they found by
accident a sarcophagus cover and other
vestiges that disappeared.
56. Târgu Jiu (Târgu Jiu city, Gorj
county).
In Ştiubeiul lui Ionicioiu309 (pl.VII/1,
2) located in the south-eastern part of Târgu
Jiu city, on the left side of Amaradia brook,
rescue archaeological investigations have
revealed the existence of walls traces made of
river stone belonging to a villa rustica. They
located several buildings, one of them being
provided with a fireplace and paved with
cross like pieces made of ceramics. This
archaeological inventory belongs to the 3rd
century AC and is represented by bricks, tiles
57. Urzica (com. Urzica, jud. Olt).
and ceramic vessels, pavement elements,
În punctul Boca120 s-au descoperit spikes and clothing accessories made of
întâmplător emisiuni monetare de la împăraţii bronze310.
Vespasianus, Traianus şi Hadrianus.
57. Urzica (Urzica commune, Olt

manufacturat în atelierele de la Lezoux şi
două monede coloniale greceşti emise în
timpul lui Severus Alexander.
54. Tencănău (com. Sălcuţa, jud. Dolj).
Aici au fost semnalate un fragment
de stelă funerară şi monede imperiale113.
55. Tia Mare (com. Tia Mare, jud. Olt).
În teritoriul acestei localităţi sondajele
arheologice114 au evidenţiat existenţa a două
villae rusticae datate în secolele II-III p. Chr.
În punctul Fântâna de rezervă115 s-au
descoperit fundaţiile unor clădiri realizate din
rocă calcaroasă. În apropierea lor se afla
multă ceramică fragmentară provenind de la
materiale de construcţie şi vase.
În punctul Săliştea / Măgura116, situat
la o distanţă de cca 6-8 km faţă de Fântâna
de rezervă, cercetările perieghetice au scos la
lumină o cantitate mare de fragmente de
cărămizi, ţigle, olane, de vase ceramice
(inclusiv terra sigillata) şi de sticlă. În două
gropi cu dimensiunile de 1,50 x 2 m şi 1,20 x
3,20 m s-a descoperit multă cenuşă asociată
cu zgură şi lupe de fier.
În punctul Măgura Drăghinii117 s-a
descoperit întâmplător un capac de sarcofag
şi alte vestigii care, însă, au dispărut.
56. Târgu Jiu (oraş Târgu Jiu, jud. Gorj).
În punctul Ştiubeiul lui Ionicioiu118
(pl.VII/1, 2) situat în zona de sud-est a
oraşului Târgu Jiu, pe malul stâng al pârâului
Amaradia investigaţiile arheologice de
salvare au relevat existenţa unor urme de
ziduri realizate din piatră de râu care au
aparţinut unei villa rustica. Au fost reperate
mai multe clădiri, una dintre ele fiind
prevăzută cu vatră pentru încălzit şi pavată cu
piese cruciforme din ceramică. Inventarul
arheologic descoperit aparţine secolului al
III-lea p.Chr. fiind reprezentat de cărămizi,
ţigle, olane, vase ceramice, elemente de
pavaj, piroane şi accesorii vestimentare din
bronz119.
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Din zona fostei C.A.P. s-a recuperat o
inscripţie funerară121 care aminteşte de
Marcus Flavius, veteran, fost ofiţer de rang
superior. Acesta era, probabil, proprietarul
unei villa rustica.
58. Vădastra (com. Vădastra, jud. Olt).
În diferite puncte de pe raza localităţii
s-au depistat materiale arheologice romane
care ar sugera existenţa unor villae rusticae.
Astfel, în punctul Malul Roşu122 situat
în partea sudică a bălţii Obârşia s-au
descoperit un sarcofag din piatră şi un opaiţ.
Într-o zonă amplasată la 300 m est de
punctul Cetate s-au observat urme de ziduri,
cărămizi şi o monedă de bronz emisă de
Philippus I Arabs123.
În vatra satului s-au descoperit urme
de zidărie, vase ceramice fragmentare, tuburi
ceramice şi monede de la Philippus I
Arabs124.
59. Vădăstriţa (com. Vădastra, jud. Olt).
În partea de sud a satului, în perioada
interbelică s-au descoperit două sarcofage din
piatră care proveneau dintr-o necropolă
tumulară125. Probabil, necropola a aparţinut
unei villa rustica.
60. Vişina Veche (com. Vişina, jud. Olt).
În partea de sud a satului a existat o
necropolă126 tumulară care trebuie corelată cu
prezenţa unei villa rustica. Într-un tumul
„căutătorii de comori” au găsit un mormânt
construit din cărămidă al cărui inventar era
alcătuit din două urcioare de lut ars şi o fibulă
de bronz.
61. Vlădila (com. Vlădila, jud. Olt).
În teritoriul acestei localităţi au fost
sesizate urmele a două villa rustica.
În punctul Moara lui Rusan127 s-au
observat urme de zidărie, iar la aproximativ 2
km vest, la periferia satului şi în apropierea
fostului sediu al C.A.P. pe o arie de 1,3 ha sau detectat numeroase fragmente de cărămizi,
ţiglă şi două capitele de coloana care aparţin
stilului corintic (pl. VII/4).
62. Voineasa (com. Voineasa, jud. Olt).
Urme de ziduri, monede şi ceramică
fragmentară s-au întâlnit şi pe teritoriul
localităţii Voineasa128.

county).
In Boca311they accidently discovered
money
emissions
from
emperors
Vespasianus, Traianus and Hadrianus.
They also recovered a funerary
inscriptions312 which reminds of Marcus
Flavius, old campaigner, former superior
officer. He was probably the owner of a villa
rustica.
58. Vădastra (Vădastra commune, Olt
county).
In various points from this locality,
they found Roman archaeological materials
that suggest the existence of villae rusticae.
Therefore, in Malul Roşu313 located
south from Obârşia pond they discovered a
sarcophagus made of stone and a rushlight.
In an area located 300 m east from
Cetate they noticed traces of walls, bricks and
a bronze coin issued by Philippus I Arabs314.
In the abode of the village they found
traces of masonry, fragmentary ceramic
vessels, ceramic tubes and coins from
Philippus I Arabs315.
59. Vădăstriţa (Vădastra commune,
Olt county).
In the south of the village, during the
interwar period, they discovered two
sarcophagi made of stone that came from a
tumular necropole316. The necropole probably
belonged to a villa rustica.
60. Vişina Veche (Vişina commune,
Olt county).
In the south of the village there is a
tumular necropole317 that has to be correlated
with the presence of a villa rustica. In a
tumulus, treasure seekers found a grave made
of brick which consisted of two broken clay
pichers and a bronze fibula.
61. Vlădila (Vlădila commune, Olt
county).
In this locality, they found the traces of
two villa rustica.
In Moara lui Rusan318 they found
traces of masonry and approximately 2 km
west, at the village outskirts on a surface of
1,3 ha they detected numerous fragments of
bricks, tile and two column capitals belonging
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În punctul Cornet129 s-a descoperit un
mormânt care avea ca inventar, printre altele,
cercei de argint şi vase ceramice. Probabil, în
zonă a fost o villa rustica.
63. Zegaia (com. Prunişor, jud.
hedinţi).
Aici s-a descoperit o stelă funerară
fragmentară, lucrată din piatră de calcar,
închinată de Ulcudius al lui Baedarus şi
Sutta a lui Epicadus, fiicei lor, interfecta a
latronibus130 (pl. VIII/1). Prezenţa acestei
inscripţii a fost asociată cu existenţa unei
villa rustica131.
Cartând pe o hartă aceste localităţi se
poate sesiza că repartiţia villae-lor rusticae
sau a eventualelor ferme din Dacia
meridională respecta recomandările lui
Columella132 şi Cato133 de a fi amplasate în
vecinătatea surselor de apă, oraşelor şi căilor
de comunicaţii.
Viaţa economică a acestor villae
rusticae avea, în general, o structură mixtă,
axată în primul rând pe cultivarea plantelor şi
creşterea
animalelor a căror întâietate
depindea de relief, climă şi sol. Pe lângă
activităţile economice principale se mai
practicau viticultura, pomicultura, pescuitul şi
unele meşteşuguri (olărit, metalurgia fierului
şi a bronzului, prelucrarea pietrei) şi chiar
tranzacţiile comerciale.
Din punct de vedere socio-juridic,
indiferent de originea etnică, documentele
epigrafice relevă că proprietarii de villae
rusticae erau atât cetăţeni romani (veterani şi
colonişti), cât şi peregrini. Astfel, Aurelius
Gratinianus (Bistriţa), Valerius…(BotoşeştiPaia), M. Tiberius Marcianus (Săcelu), C.
Quintinius Victor (Afumaţi), Clodius
Septimius şi fiii săi (Iezureni), T. Patulcius
Severus
(Rusăneşti),
Marcus
Flavius
(Urzica), Aelius Vales (zis şi Esbenus)
(Rusăneşti), P.Iulius Vitalianus (Orlea),
Eupator şi copii săi (Grojdibodu) sunt
cetăţeni romani134.
Peregrini erau ilirii Ulcudius Baedari
(Zegaia) şi Dasas Capito (Dâlma).
Unii dintre aceşti proprietari au

to the Corinthian style (pl. VII/4).
62. Voineasa (Voineasa commune, Olt
county).
Traces of walls, coins and fragmentary
ceramics were found also on the territory of
Voineasa319.
In Cornet320 they found a grave which
consisted among others of silver earrings abd
ceramic vessels. In this area there was
probably a villa rustica.
63. Zegaia (Prunişor commune,
Mehedinţi county).
A fragmentary funerary star was
discovered here, made of limestone,
dedicated by Ulcudius of Baedarus and Sutta
of Epicadus, to their daughter, interfecta a
latronibus321 (pl. VIII/1). The presence of this
inscription was associated with the existence
of a villa rustica322.
Classifying on a map of this place, we
notice that the distributions of villae rusticae
or possible farms from Southern Dacia
complied with the recommendations of
Columella323 and Cato324 to be located near
water sources and communications networks.
The economic life of these villae
rusticae generally had a mixed structure first
of all focused on plant growing and animal
breeding, depending on the relief, climate and
soil. Besides from the main economic
activities, they also practiced wine growing,
tree growing, fishing and some crafts (clay
works, iron and bronze metallurgy, stone
processing)
and
even
commercial
transactions.
From social and juridical point of
view, irrespective of the ethnic origin,
epigraphic documents reveal that owners of
villae rusticae were both Roman citizens (old
campaigners and colonists), and pilgrims.
Therefore, Aurelius Gratinianus (Bistriţa),
Valerius…(Botoşeşti-Paia),
M.
Tiberius
Marcianus (Săcelu), C. Quintinius Victor
(Afumaţi), Clodius Septimius and his sons
(Iezureni), T. Patulcius Severus (Rusăneşti),
Marcus Flavius (Urzica), Aelius Vales (also
called Esbenus) (Rusăneşti), P.Iulius
Vitalianus (Orlea), Eupator and his children
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îndeplinit funcţii civile (Clodius Septimius decurion al coloniei Drobeta) şi militare
(Marcus Flavius – ofiţer superior).
Informaţii privind personalul destinat
să deservească în cadrul acestor villae
rusticae sunt minime. Inscripţia de la Galicea
Mare îl menţionează pe Dioscorus Ianuari,
probabil, un villicus, care în lipsa
proprietarului supraveghea şi coordona
întreaga activitate de la fermă135. Liberţii
Fortunatus şi Syra care ridică monumentul
funerar de la Rusăneşti pentru eternizarea lui
Aelius Vales Esbenus sunt consideraţi sclavi
de casă136.
Prin analogie cu realităţile întâlnite în
Moesia Inferior137 şi Dacia intracarpatică138
se apreciază că personalul care lucra în aceste
ferme era recrutat din cadrul comunităţilor
locale, probabil, din rândul acelor autohtoni
care avea statutul de deditici. Cato139 şi
Varro140 accentuează importanţa muncii
zilierilor salariaţi deoarece prezentau
avantajul folosirii lor temporare numai în
perioada lucrărilor agricole.
Exceptând villa rustica de la Gârla
Mare, este greu de reconstituit arhitectura
fermelor depistate până acum pe teritoriul
Daciei
meridionale
datorită
absenţei
cercetărilor arheologice sistematice. Din
punct de vedere structural, ferma de la Gârla
Mare aparţine tipului de villa rustica care are
clădirile dispersate în interiorul unei incinte,
aceleaşi trăsături întrunindu-le, se pare, şi cea
de la Grădinile – Fântâna lui Lie141.
Acest tip este des întâlnit în Dacia
intracarpatică142, Moesia Inferioară143 şi
Pannonia144.
Cercetările arheologice de la Săcelu
au evidenţiat existenţa unei clădiri prevăzută
cu hypocaustum. La Izimşa s-au descoperit
tuburi pentru aducţiunea apei, iar la Brezuica,
Deveselu şi Vlădila s-au găsit elemente
arhitecturale care ilustrează dorinţa de
confort şi uneori, de lux a proprietarilor
funciari.
Implantată în mediul local norddunărean, villa rustica este un mod de
exploatare agricolă înglobat în structurile

(Grojdibodu) are Roman citizens325.
Pilgrims were Ilyrs Ulcudius Baedari
(Zegaia) and Dasas Capito (Dâlma).
Some of these landlords had civil
functions (Clodius Septimius – officer of
Drobeta colony) and military functions
(Marcus Flavius – superior officer).
Information regarding the personnel
meant to serve in these villae rusticae is very
little. The inscription from Galicea Mare
mentions Dioscorus Ianuari, probably a
villicus, who in the owner’s absence, used to
monitor and coordinate the entire activity
from the farm326. The affranchised Roman
slaves Fortunatus and Syra who built the
funerary monument from Rusăneşti for
making Aelius Vales Esbenus eternal, are
considered home slaves327.
By analogy with the realities met in
Moesia Inferior328 and Intracarpathian
Dacia329 it is thought that the personnel
working in these farms was recruited from
local communities, probably among those
aborigines that have the status of deditics.
Cato330 and Varro331 underline the importance
of day-workers because they had the
advantage of beign used for a definite period
during agricultural works.
Except for the villa rustica from Gârla
Mare, it is difficult to reconstitute the
architecture of the farms found so far on the
territory of Southern Dacia, because of the
absence of systematic archaeological
researches. From structural point of view, the
farm from Gârla Mare belongs to the type of
villa rustica which has its buildings scattered
with features similar to that from Grădinile –
Fântâna lui Lie332.
This type is often met in
Intracarpathian Dacia333, Lower Moesia334
and Pannonia335.
The archaeological researches from
Săcelu revealed the existence of a building
provided with hypocaustum. At Izimşa they
found tubes for water abduction and at
Brezuica, Deveselu and Vlădila they found
architectural
elements
that
illustrate
landlords’ desire of comfort and sometimes
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economice şi sociale ale Imperiului.
Villa rustica a reprezentat un focar de
radiere a civilizaţiei romane în mediul rural
provincial.
Agricultura a reprezentat principala
ramură a economiei. Cum era şi firesc,
cucerirea romană a impus practicarea unor
metode superioare de cultivare a terenurilor
arabile şi aclimatizarea unor noi plante145.
S-a subliniat şi faptul că majoritatea
termenilor agrari din lexicul românesc are o
sorginte latină146: arare (a ara), seminare (a
semăna), colligere (a culege), tribulare (a
treiera), ventilare (a vântura), machinari (a
măcina), cernere (a cerne), sappa (sapă),
aratrum (plug), sicilis (seceră), furca (furcă),
cos (cute), mola (moară), triticum (grâu),
hordeum
(orz),
cepa
(ceapă),
fasoleum(fasole), pepo (pepene) etc.
Izvoarele scrise, literare şi epigrafice, nu
transmit nici o informaţie despre plantele
cultivate şi consumate în provincia Dacia,
însă această realitate este compensată cu
prisosinţă
de
cercetările
arheologice
sistematice sau de descoperirile arheologice
fortuite,
de
basoreliefurile
de
pe
monumentele sculpturale şi în ultimul timp
de intensificarea analizelor paleobotanice ale
unor importante eşantioane de seminţe
carbonizate.
Deşi studiile paleobotanice s-au axat mai
mult pe loturile de seminţe recoltate din
aşezările geto-dacice147 nu au fost neglijate
nici cele descoperite în siturile de epocă
romană.
Astfel, în Dacia meridională, în
apropierea staţiunii de la Cârcea-Viaduct148 se
cultivau în secolele II-III p.Chr. grâu
(Triticum monococcum, Triticum dicoccum,
Triticum aestivum, Triticum aestivo compactum, Triticum durum), secara (Secale
cereale), orz (Hordeum vulgare), mazăre
(Avena sativa) şi mei (Panicum miliaceum).
La Sucidava149, într-un context arheologic
care aparţine secolului al IV-lea p.Chr.,
analizele au evidenţiat că secara (Secale
cereale) avea întâietate în faţa grâului
(Triticum aestivum) şi orzului (Hordeum

luxury.
Implanted in the north-Danubian local
environment, villa rustica is a way of
agricultural exploitation included in the
economic and social structures of the Empire.
Villa rustica was a factor of Roman
civilisation spreading in the provincial rural
environment.
Agriculture was the main branch of
economy. As it was natural, the Roman
conquest required the development of
superior methods for arable land cultivating
and new plants acclimatization336.
It was revealed that most of the
agricultural words of the Romanian
vocabulary are of Latin origin337: arare (to
till), seminare (to sow), colligere (to gather),
tribulare (to thresh), ventilare (to rove),
machinari (to grind), cernere (to sieve),
sappa (hoe), aratrum (plough), sicilis
(sickle), furca (fork), cos (fold), mola (mill),
triticum (wheat), hordeum (barley), cepa
(onion), fasoleum(peas), pepo (mellon) etc.
Written, literary and epigraphic
sources do not transmit any information about
cultivated plants used in the province of
Dacia, but this reality is compensated by the
systematic archaeological researches or by
incidental archaeological discoveries, by basreliefs on sculptural monuments and lately by
the intensification of paleo-botanic tests made
on significant samples of carbonized seeds.
Although paleo-botanic studies have
focused mainly in seeds collected from GetoDacian dwellings 338 they have not neglected
the seeds discovered in the sites from the
Roman age.
Therefore, in Southern Dacia, near the
station from Cârcea-Viaduct339 in the 2nd – 3rd
centuries AC they grew wheat (Triticum
monococcum, Triticum dicoccum, Triticum
aestivum, Triticum aestivo - compactum,
Triticum durum), rye (Secale cereale), barley
(Hordeum vulgare), peas (Avena sativa) and
millet (Panicum miliaceum). At Sucidava340,
in an archaeological context that belongs to
the 4th century AC, tests revealed that rye
(Secale cereale) prevailed upon wheat
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vulgare). Totodată, au mai fost depistate
seminţe de ştevie (Rumex crispus) şi neghină
(Agrostemma githago). Pentru acelaşi
segment cronologic, la Vineţi150 pe primul loc
se afla grâul (Triticum aestivum) secondat la
distanţă mare de secară (Secale cereale). Din
acelaşi lot s-au mai determinat ovăz (Avena
sativa), mei (Panicum miliaceum), bob (Vicia
faba) etc. Tot pentru secolul al IV-lea p.Chr.
informaţii interesante le-a furnizat fortificaţia
de la Hinova151 unde s-a descoperit o
cantitate importantă de seminţe carbonizate
identificându-se grâul (Triticum aestivum),
secara (Secale cereale), mazărea (Pisum
sativum), meiul (Panicum miliaceum), bobul
(Vicia faba), neghina (Agrostemma githago)
şi prunul (Prunus institia). La Crăguieşti152 sa cercetat o posibilă magazie de cereale în
interiorul căreia pe o suprafaţă de 5 m2 s-au
găsit seminţe de grâu şi mazăre. De
asemenea, în cadrul nivelului aparţinând
secolelor II-III p. Chr. din aşezarea de la
Locusteni – Peste Predeşti s-au cercetat un
hambar pentru depozitat cerealele şi un
cuptor utilizat la prepararea hranei şi
încălzit153.
Pentru Dacia intracarpatică, la
Apulum154 s-au descoperit într-un context
arheologic din secolul al II-lea p. Chr.
seminţe de grâu ( Triticum aestivum şi
Triticum dicoccum), secară (Secale cereale),
orz (Hordeum vulgare nudum, Hordeum
vulgare vulgare), şi sânziene (Galium
spurium). La Tibiscum155, din zona aşezării
civile şi a castrului mic de piatră au fost
recoltate grâu, mei, mazăre, orz şi usturoi.
La Mătăsaru, aşezare care aparţine
mediului cultural Chilia-Militari, pe lângă
seminţele de grâu şi mei s-au identificat
cânepa şi mohorul156.
Analizele paleobotanice întreprinse
asupra eşantioanelor de la Cârcea-Viaduct,
Sucidava şi, chiar, Hinova au relevat că s-a
practicat metoda alternanţei culturilor
cerealiere.
Cucerirea romană a mai adus cu sine
răspândirea
şi
generalizarea
unui
instrumentar agricol de tip provincial roman

(Triticum aestivum) and barley (Hordeum
vulgare). At the same time, they found seeds
of garden sorrel (Rumex crispus) and corn
cockle (Agrostemma githago). For the same
chronological segment, at Vineţi341 on the
first place there is wheat (Triticum aestivum)
far seconded by rye (Secale cereale). The
same batch also included oats (Avena sativa),
millet (Panicum miliaceum), grain (Vicia
faba) etc. also for the 4th century AC,
interesting information was provided by the
fortification from Hinova342 where a large
amount of carbonized seeds was discovered,
identifying wheat (Triticum aestivum), rye
(Secale cereale), peas (Pisum sativum), millet
(Panicum miliaceum), grain (Vicia faba),
corn cockle (Agrostemma githago) and plum
tree (Prunus institia). At Crăguieşti343 they
investigated a possible warehouse of grains
inside which on a surface of 5 m2 they found
seeds of wheat and peas. Also, at the level of
2nd-3rd centuries AC at the settlement from
Locusteni – Peste Predeşti they investigated a
barn for storing grains and an oven used for
preparing meals and heating344.
For the Intracarpathian Dacia, at
they
discovered
in
an
Apulum345
archaeological context from the 2nd century
AC wheat seeds ( Triticum aestivum and
Triticum dicoccum), rye (Secale cereale),
barley (Hordeum vulgare nudum, Hordeum
vulgare vulgare), and gold-haired fairies
(Galium spurium). At Tibiscum346, in the area
of the civil settlement and small stone camp
they collected wheat, millet, peas, barley and
garlic.
At Mătăsaru, a settlement which
belongs to the cultural environment ChiliaMilitari, besides wheat and millet seeds, they
identified cannabis and bristle grass347.
Paleo-botanic tests made over the
samples from Cârcea-Viaduct, Sucidava and
even Hinova revealed that they used to
alternate cereal cultures.
The Roman conquest also brought the
spreading and generalization of agricultural
tools of the Roman provincial type that
provided superior output. Therefore, during
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care asigura un randament superior. Astfel,
cu ocazia campaniilor arheologice sistematice
sau a descoperirilor întâmplătoare s-a
recuperat o cantitate însemnată şi variată de
unelte agricole din fier: brăzdare şi cuţite de
plug, cazmale, săpăligi, coase, seceri,
manşoane etc. În provincia Dacia a fost
introdus brăzdarul simetric de tip roman cu
manşon de fixare, adoptat ulterior şi de către
dacii liberi157.
Pe teritoriul Olteniei s-au găsit
brăzdare de plug la Boroşteni158 (pl. XI/1),
Bumbeşti Jiu159 (pl. XI/2), Dobrun160, Răcarii
de Jos161 (pl. XI/3), Cioroiu Nou162,
Slăveni163 (pl. XI/4), Gârla Mare164(pl. XI/5),
iar pentru o perioadă mai târzie, la Ghidici165
(pl. XIII/1-4), Locusteni166 (pl. XII/2-5),
Gropşani167 (pl. XII/6) şi dintr-o localitate
neprecizată168 care se află în colecţiile
Muzeului Olteniei din Craiova. Brăzdarele de
la Boroşteni, Bumbeşti Jiu şi Răcarii de Jos
aparţin secolelor II-III p.Chr. având manşon
îngust în formă de jgheab a cărui lungime
coincide sau o depăşeşte pe cea a lamei
triunghiulare169. Brăzdarul descoperit la
Slăveni încadrat de către D.Tudor în secolul
al III-lea p.Chr. are manşonul îngust şi lama
triunghiulară iar între acestea a fost prevăzut
cu două urechi decupate în placă şi îndoite în
partea opusă deschiderii manşonului170.
Brăzdarul găsit întâmplător la Gârla Mare,
datat în secolele III-IV p. Chr. de către I.
Stîngă, a fost lucrat dintr-o placă
triunghiulară având manşonul scurt şi lat, mai
îngust decât partea activă171. Piesele de la
Ghidici (unde s-a descoperit un depozit de
fiare de plug), Locusteni – Gropan şi cel aflat
în colecţiile Muzeului Olteniei din Craiova
datează dintr-o perioadă mai târzie, respectiv,
secolul al IV-lea p. Chr.172, iar cel descoperit
în locuinţa nr. 17 din cadrul aşezării de la
Gropşani - Gura Gurgotei aparţine secolului
al VI-lea p. Chr173.
Brăzdare de plug similare cu cele
descoperite pe teritoriul Olteniei se întâlnesc
şi în alte provincii imperiale174.
În paralel cu brăzdarul de tip roman
eficient, mai ales, în cazul solurilor de

the systematic archaeological campaigns or
incidental discoveries, a significant and
various amount of agricultural tools made of
iron was recovered: ploughs and plough
knives, spades, mattocks, scythes, sickles etc.
In the province of Dacia they introduced the
Roman symmetrical plough with a fixing
sleeve, which was later on adopted by the free
Dacians as well348.
On the territory of Oltenia, they found
ploughs at Boroşteni349 (pl. XI/1), Bumbeşti
Jiu350 (pl. XI/2), Dobrun351, Răcarii de Jos352
(pl. XI/3), Cioroiu Nou353, Slăveni354 (pl.
XI/4), Gârla Mare355(pl. XI/5), and for a later
period, at Ghidici356 (pl. XIII/1-4),
Locusteni357 (pl. XII/2-5), Gropşani358 (pl.
XII/6) and in a locality which was not
mentioned359 which are in the collections of
the Oltenian Museum from Craiova. The
ploughs from Boroşteni, Bumbeşti Jiu and
Răcarii de Jos belong to the 2nd-3rd centuries
AC with a narrow sleeve in the shape of a
pipe whose length is the same or bigger than
the triangular blade360. The plough discovered
in Slăveni assigned by D.Tudor to the 3rd
century AC has a narrow sleeve and a
triangular blade and it is provided with two
cut ears bent in the opposite side to the sleeve
opening361. The plough found by accident in
Gârla Mare, originating in the 3rd-4th centuries
AC by I. Stingă, was made from a triangular
plate with a short sleeve and wide, narrower
than the active part362. The pieces from
Ghidici (where they discovered a warehouse
of plough irons), Locusteni – Gropan and the
one from the collections of the Oltenian
Museum in Craiova, are originating in a later
period, that is in the 4th century AC363, and
the one discovered in dwelling no. 17 from
the settlement from Gropşani - Gura
Gurgotei belongs to the 6th century AC364.
Ploughs similar to those discovered on
the territory of Oltenia are also found in other
imperial provinces365.
In parallel with the efficient Roman
plough, especially for plain soils, they used
the Dacian one, mainly in sub-mountainous
areas or on recently cleared areas. In
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câmpie s-a folosit şi cel de tip dacic cu
precădere în zonele submontane sau pe
terenurile recent defrişate. În aşezarea nr. 2
de la Locusteni – Gropan175 datată la
începutul secolului al IV-lea p. Chr. s-au
descoperit laolaltă brăzdare de tip roman şi
de tip dacic (pl. XII/4-5). Un brăzdar de tip
dacic a fost găsit şi la Dobrun176.
Cultivarea cerealelor în Dacia
meridională este atestată şi de numărul mare
de râşniţe manuale, întregi sau fragmentare,
apărute întâmplător sau în urma campaniilor
arheologice. Alcătuite dintr-o parte fixă
(meta) şi alta mobilă (catillus), râşniţe
manuale s-au descoperit în numeroase situri:
Romula177, Sucidava178, Dioşti179, Cioroiu
Nou180, Apele Vii181, Desa182 ( pl. X/4),
Brabova183,
Enoşeşti184,
Stolniceni185,
Locusteni186, Jidava187 etc.
Pe lângă râşniţe s-au utilizat şi pivele
din piatră cum este piesa întreagă cu pisălog
descoperită la Sucidava188. Tot de aici provin
şi pietre mari pentru mori acţionate de forţa
apei sau a animalelor189.
Coasele (pl. IX/7-9, 11), secerile,
sapele, săpăligile190 (pl. X/3), vasele mari de
provizii,
scoase la lumină în timpul
cercetărilor arheologice constituie alte
argumente ale cultivării plantelor cerealiere
în Dacia meridională în secolele II-III p. Chr.
Informaţii certe cu privire la exportul
de cereale din provincia Dacia în alte zone
ale Imperiului nu există. Totuşi, C.C.
Petolescu191 consideră că surplusul de cereale
obţinut pe proprietăţile situate în Câmpia
Română era destinat aprovizionării oraşelor
şi garnizoanelor din Moesia Superior şi
Moesia Inferior.
BIBLIOGRAFIE
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Archaeologia, 55, 1973, p.17-23.
Alicu D., Cercetări arheologice la Cluj
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settlement no. 2 from Locusteni – Gropan366
originating at the beginning of the 4th century
AC, they discovered Roman and Dacian
ploughs together (pl. XII/4-5). A Dacian
plough was also found at Dobrun367.
Cereal growing in Southern Dacia is
certified by the large number of hand mills,
incidentally
appeared
or
during
archaeological campaigns. Made of a fixed
part (meta) and a moving one(catillus), hand
mills were also discovered at numerous sites:
Romula368, Sucidava369, Dioşti370, Cioroiu
Nou371, Apele Vii372, Desa373 ( pl. X/4),
Enoşeşti375,
Stolniceni376,
Brabova374,
Locusteni377, Jidava378 etc.
Besides hand mills, they also used
stone tools like the pestle discovered at
Sucidava379. This is also the originating place
for big stones for mills driven by water or
animal force380.
Scythes (pl. IX/7-9, 11), sickles, hoes,
mattocks381 (pl. X/3), large supplies vessel,
revealed during archaeological researches are
other arguments of cereal plant growing in
Southern Dacia during the 2nd-3rd centuries
AC.
Certain information regarding the
export of grains from the province of Dacia in
other areas of the Empire does not exist.
Nonetheless, C.C. Petolescu382 thinks that the
excess of grains from the properties located in
the Romanian Plain was meant for supplying
the towns and garrisons from Moesia
Superior and Moesia Inferior.
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