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Abstract: The subject of the present study had as a starting point the need to establish 
chronological references, as precisely as it could, concerning the beginning of the Roman life at 
Noviodunum. Thus, the author uses as a reference the ceramic category known under the name of  
t e r r a  s i g i l l a t a ,  representing a precise instrument of dating and also an informative source upon 
the economic activities developed at Noviodunum during the Early Roman Age. 

The most part of the sigillar resource taken into account results from the area of the big tower 
belonging to the Roman-Byzantine fortress. The phenomenon is due to the archeological researches of 
vast proportion that led to the discovery of this monument, which superposes the remains of the first 
Roman fortress from Noviodunum – the land  c a s t r u m  – and was covered by a thick level of soil 
during the Byzantine period, resulting from the Early Roman living levels. 

During the twelve campaigns of archeological researches carried out at Noviodunum (between 
the years 1995 and 2007) there were discovered 101 ceramic fragments of   t e r r a  s i g i l l a t a ,  from 
which 75 typical fragments belong to the two typological groups known by researchers: TS with ornament 
and smooth or strip TS. 

The sigillar material studied at present reflects the main penetrating courses of these imports: 
coming from the Roman West, the North-Pontic area and South-Moesian region. 

The first TS imports belong to the Arretin ceramic category characterized by smooth walls and 
dating back in the first half of the 1st century A.D., most of them representing cups provided by the 
Romans coming from West. But there are also TS imports of South-Gallic origin, products of the 
Graufesenque’s officinae (Condatomagus) dated in the time of the imperial Flavians. The 2nd century 
A.D. is dominated by ceramics imported from the Central Gaul, produced especially in the workshops of 
Lezoux (Ledosus); starting with the 2nd half of the century the number of the Rhenanian products 
increases: the main centers are Rheinzabern, from the Eastern Gaul and Westerndorf, from the Upper 
Germany. Instead, a lack of products of Pannonian origin may be noticed.        

The author regards the presence of TS products of North-Pontic (salvers and plates produced in 
the ceramic workshops from Mirmekion and Olbia) and South-Moesian origin (salvers coming from the 
pottery of Butovo) as an understandable phenomenon in the context of the traditional relations, already 
existing in the moment of the Roman occupation in this geographical-historical area of the West and 
North-Pontic seashore. 

The study of sigillar artifacts from Noviodunum includes also the local production of TS imitations, 
the workshops present in the area of this fortress starting to produce from the middle of the 2nd century and 
to impose their products during the 3rd century A.D. Thus, the phenomenon is reflected also by the TS 
discoveries from the   v i l l a e  r u s t i c a t e  inside the fortress, especially those studied at Niculiţel. 

Key words: terra sigillata, archaeological site, Noviodunum, Big Tower, Roman Age, 
manufacture centres 

Cuvinte cheie: terra sigillata, zonă arheologică, Noviodunum, Turnul Mare, epocă romană, 
centre de producţie. 

 
0.0. Noviodunum defineşte una dintre cele mai valoroase zone arheologice ale 

Dobrogei. Cetatea romană şi aşezarea civilă din vecinătatea de sud-est, fortificaţia romano-
bizantină şi medievală, până în sec. al XV-lea, necropolele din apropiere, valurile de pământ 
înconjurătoare, toate reflectă importanţa strategică, economică şi culturală a acestui loc 
excepţional, udat de apele ultimului mare vad al Dunării, înainte de vărsarea acesteia în Marea 
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Neagră. Cercetări arheologice desfăşurate la Noviodunum de-a lungul anilor şi nenumărate 
descoperiri fortuite au îmbogăţit patrimoniul arheologic şi cultural naţional cu mii de artefacte 
şi cu zeci de mii de piese numismatice, multe dintre ele de valoare inestimabilă1. 

În ultimii, ani efortul arheologic s-a concentrat asupra sectorului de sud-est al cetăţii, 
efectuându-se sondaje şi săpături de salvare în aşezarea civilă şi săpături arheologice 
sistematice în zona segmentului de SE al fortificaţiei de piatră. Acestea din urmă au scos la 
lumină trei turnuri avansate, de dimensiuni şi forme diferite: un mare turn rectangular (TM), a 
cărui structură internă este evidenţiată de patru piloni dreptunghiulari construiţi pe un stilobat 
transversal; un turn cu frontul rotunjit, în formă de U (TA) şi un turn de colţ în formă de 
potcoavă (TC), cu laturile de E şi de V deschise în evantai. 

 Ca şi în alte situri unde s-au semnalat locuiri succesive, şi în acest mare spaţiu arheologic 
se întâlnesc numeroase nivelări de teren, provocate de anumite incidente din istoria locală. Uneori 
spectaculoase, acestea au fost executate prin acoperirea unor dărâmături sau a unor structuri 
perimate cu straturi de pământ adus din apropiere. Marcând de fiecare dată un nou început, 
depunerile respective constituie adevărate depozite de materiale arheologice, ilustrând, de multe 
ori, etape cronologice la care cercetarea arheologică nu a ajuns încă. Este cazul Turnului Mare de 
la Noviodunum care, în epoca medie bizantină, a fost acoperit cu un strat gros de pământ provenit 
din nivelurile de locuire romană timpurie. Recent, de o parte şi de cealaltă a acestuia au fost 
descoperite resturi ale berma-ei şi fossa-ei castrului de pământ care adăpostise, probabil, la 
începutul sec. I p.Chr., prima garnizoană romană de la Noviodunum2. După stabilirea classici-lor 
şi construirea sediului de garnizoană pe terasa din apropierea Dunării, evenimente care au avut 
loc în vremea împăraţilor din dinastia Flavia, vechiul castru a fost părăsit, iar fossa a început să 
fie astupată cu pământ adus din apropiere. În  umplutura fosei au fost descoperite mai multe 
artefacte şi o monedă de la Nero, care marchează cronologic începutul perioadei  în care s-a 
desfăşurat acţiunea de dezafectare a primului sistem defensiv roman3. 

Am făcut trimitere la situaţia arheologică din zona Turnului Mare, adevărat monument 
de arhitectură militară romano-bizantină, întrucât problema care face obiectul prezentei lucrări 
a avut ca punct de plecare stabilirea unor repere cronologice cât mai precise asupra 
începuturilor vieţii romane la Noviodunum, iar straturile de nivelare care, realmente, au astupat 
turnul cel mare al cetăţii, ne-au furnizat elemente arheologice deosebite.  

0.1. Cantitatea mare de ceramică romană recoltată din săpăturile arheologice ne-a permis 
ca, dintre numeroasele importuri constatate la Noviodunum, să facem apel la o categorie de 
excepţie a ceramicii de lux, aceea a sigillatelor. Este cunoscut faptul că, alături de inscripţii, 
monede, fibule, amfore şi opaiţe, ceramica terra sigillata reprezintă un instrument precis de 
datare, care furnizează şi informaţii preţioase asupra intensităţii activităţilor economice derulate 
într-un anumit timp şi într-un spaţiu geo-istoric dat4. Materialul sigilar de la Noviodunum 
provine, în marea sa majoritate, din zona Turnului Mare, fenomenul datorându-se, aşa cum am 
menţionat mai sus, atât săpăturilor de amploare, care au dus la degajarea  monumentului, cât şi 
faptului că, acesta, a suprapus în mare parte castrul de pământ care marchează începuturile 

 
1  Vezi, în acest sens, istoricul cercetărilor de la Noviodunum şi bibliografia de bază, până în anul 1973, 

la Ştefan 1973, 3-14. Adaugă articolul nostru din 2004 – Baumann 2004, 113-132. 
2  Baumann et alii 2006, 186-190. 
3  Despre începuturile vieţii romane la Noviodunum, vezi articolul nostru, în prezentul volum. 
4  Isac, Rusu, Băluţă 1979, 225. 
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romanităţii la Noviodunum. Cantitatea apreciabilă de sigillate descoperite la Noviodunum 
evidenţiază şi direcţiile de pătrundere a acestor importuri: dinspre Occidentul roman, din zona 
nord-pontică şi din spaţiul sud-moesic. Ca atare, am grupat descoperirile de ceramică terra 
sigillata, în funcţie de spaţiul de provenienţă, de centrele de producţie şi de atelierele romane 
cunoscute în literatura de specialitate. În cele douăsprezece campanii de cercetări arheologice 
efectuate la Noviodunum, până în prezent (anii l995-2007), au fost descoperite 101 fragmente 
ceramice terra sigilatta, din care, 75 aparţin celor două grupe tipologice de ceramică, cu decor şi 
netedă sau lisă, şi 26 fragmente atipice (vezi Tabelele nr.1 şi nr.2 ). 

 
 

Tabelul 1. Grupe tipologice 
 

Nr. 
crt. 

Grupa 
tipologică 

Spaţiul de 
provenienţă 

Nr. 
fragmente Procentaj Total lot 

categorial 

Total 
procentaj 
categorial 

netedă 30 40 % 
1. 

cu decor 
TS 

occidentală         30      40 % 60 80 % 

cu decor TS nord-
pontică 7 9,33 % 

2. 
cu decor TS moesică 8 10,66% 

15 20 % 

 / /       75    100 % 75    100 % 
   

 
 Repartizate pe ani şi categorii, aceste descoperiri de ceramică TS sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 
 

                                   Tabelul 2. Descoperiri  TS la Noviodunum 
 
 

Anul 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

Total 
frag. 

Nr. de 
fragmente 
TS cu decor 

 8 3  2  11 2 5  2 6 5 45 

Nr. de 
fragmente TS 
netedă 

1 1 5 1   5 2 4  2 5 4 30 

Ceramică 
atipică TS   5    4  5  1 6 5 26 

Total  1 9 13 1 2 / 19 4 14 / 5 17 16 101 
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Pentru o mai bună înţelegere şi interpretare a descoperirilor TS de la Noviodunum, am 
considerat necesar să facem, în continuare, o prezentare separată a acestora pe ani şi loc de 
descoperire, precizând contextul arheologic şi numărul de fragmente descoperite. Am alcătuit 
astfel patru tabele: Tabelul nr. 3 cu fragmente atipice de TS occidentală; Tabelul nr. 4 – 
fragmente tipice de TS occidentală, cu pereţii netezi sau lisă; Tabelul nr. 5 – fragmente tipice 
de ceramică occidentală, decorată în tehnica TS; Tabelul nr. 6 a – fragmente tipice de TS nord-
pontică (TSP) şi b - TS moesică (TSM). 
 

 
Tabelul 3. TS occidentală – fragmente atipice 

 

Anul Locul descoperirii Context arheologic Nr. 
fragmente 

1997 aşezare SE passim 5 
2001 turnul mare CT 1-6, c. 4 1 
2001 TM CT 9, c. 5-6 1 
2001 TM CT 2, c. 1. gr. 1 
2001 cetate CT 1, cas. E, c. 8 1 
2003 aşezare SE S 3, c. 66 1 
2003 cetate E S 4, c. 33, niv. II 1 
2003 turn de colţ TC 4, c. 5 1 
2003 TM CT 9-3, c. 5 1 
2005 TM CT 8, c. 4 1 
2006 TC TC 4, c. 3 1 
2006 TM CT 8, cas. 4, gr. 1 1 
2006 TM CT 8, ext. V, c. 5 2 
2006 faleză N passim 2 
2007 TM CT 10, c. 4 1 
2007 TM CT 10, c. 2 1 
TOTAL 26 

 
 
 

Tabelul  4. TS occidentală lisă – fragmente tipice 
 

Anul Locul descoperirii Context arheologic Nr. 
fragmente 

1995 aşezare SE passim 1 
1996 TM CT1, c. 3, nivelare    1 
1997 TM CT2, c. 1, -2,40 m 2 
1997 aşezare SE passim 1 
1997 aşezare SE S 1, Loc. 13 (med.), vatră 2 
1998 TM CT 3, nivelare 1 
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2001 TM  CT 1-6, c. 4, nivelare  1 
2001 TM CT 6, c. 5, -1,10, nivelare 1 
2001 TM CT 1-6, nivelare 1 
2001 TM CT 9, c. 5, nivelare 1 
2002 TM CT 9, c. 5, -1,90 m, nivelare 2 
2003 cetate E  S 4, c. 35, -1,05 m, niv. II 1 
2003 cetate E S 4, c. 32, -1,10 m, niv. II 1 
2003 aşezare SE S 4, c. 56, -1,85 m, niv. rom. 1 
2001 TM CT 7, c. 5 1 
2003 aşezare SE S 3, c. 65, -1,20 m, niv. rom. 1 
2005 TC TC 2, c. 3 1 
2005 cetate SE  SA 1-2, c.12, -0,80m 1 
2006 TM  CT 8, cas. V, -5,90 m 1 
2006  TM CT 8, cas. V, passim 1 
2006 TA TA 3, c. 4, -3,60 m 1 
2006 TM CT 10, c. 5 1 
2006 TM CT 10, c. 4, -3,20 m 1 
2007 TA TA 4, c. 2, -0,60 m 1 
2007 TM CT 10, c. 4, 3,90 m, nivelare 1 
2007 TM CT 9-3, c. 3, nivelare 1 
2007 TM CT 10, c. 2-3, -5,15 m, nivelare 1 
TOTAL  30 

 
 

Tabelul  5. TS occidentală cu decor  
 

1996 TM CT 1, c. 1, -0,90 m 1 
1996  aşezare SE  S 1, c.7, gr. -1,60 m 1 
1996 aşezare SE passim 2 
1997  TM  CT 1, c.1, niv. fundaţie 1 
1996 TM CT 1, c. 4, nivelare                     1 
1997 aşezare SE  passim 1 
1996 TM CT 1, c. 5, nivelare 1 
1999 TM  CT 1, c. 4, nivelare 1 
2001 TM CT 6, c. 5, nivelare 1 
2001 TM passim 1 
2001  TM CT 1-6, c. 5-6, nivelare                     2 
2001 TM CT 6, nivelare 2 
2001  TM CT 6, c. 4, vegetal 1 
2003  aşezare SE S 3, c. 22, -1,00 m 2 
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2003 aşezare SE passim 1 
2003 aşezare SE S 3, c. 47, -1,40 m 1 
2005 TC  TC 1, c. 1-2, niv. roman 1 
2006 TM  CT 8, cas. V, -3,65 m 1 
2006  TM  CT 8, cas. V, gr.1, -6,20 m  1 
2006 TM CT 8, cas. V, passim 1 
2005 TM  CT 8, c. 4, -5,50 m  1 
1999 TM CT 3, c. 4, nivelare 1 
2007 TM CT 10, c. 4, -3,60 m 1 
2007 TM CT 9-3, c. 5, nivelare 1 
2007 TM CT 10, c. 4, nivelare romană 1 
2007 TM CT 10, c. 2, -5,10 m, loc. rom. 1 
TOTAL                  30 

 
 

Tabelul  6 a - TS nord-pontică 
 

2001 TM CT 3, c.4, nivelare 2 
2002 TM CT 7, c.2, -0,45 m 1 
2003 faleză N passim 1 
2006 TM CT 10, c.4, -1,00 m  1 
1996 TM CT 1, c.4, nivelare 1 
1997 aşezare SE S 1, c.29, Loc. 13, vatră                  1         

 
 

Tabelul  6 b - TS moesică 
 

1996 TM CT 1, c. 5, nivelare                       1 
2001 TM CT 6, c. 5, nivelare                       1 
2001 TM CT 1-6, nivelare                        1 
2001 TM CT 6, c. 5, -1,30 m, nivelare                       1 
2006 TC TC 4, c. 3, -1,20 m                       1 
2006 TM CT 8, passim                       1 
2002 TM CT 8, C. 6, -2,00 m                       1 
2007 TC passim                       1 
TOTAL                     15 
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1.1. În scopul evidenţierii corecte a etapelor de pătrundere a importurilor terra sigillata 
la Noviodunum, materialul luat în studiu, respectiv lotul de 75 de fragmente ceramice, a fost 
repartizat pe şase grupe cronologice. Pentru secolul I p.Chr. am stabilit două grupe, respectiv, 
pentru prima şi pentru cea de-a doua jumătate a secolului. Secolul al II-lea , în care se înscriu 
cele mai multe exemplare de TS, a fost împărţit în trei grupe cronologice, corespunzătoare 
primului sfert, mijlocului şi ultimului sfert al secolului. În sfârşit, am stabilit o singură grupă 
cronologică pentru importurile, şi, în general, pentru ceramica TS din secolul al III-lea. 
Ceramica terra sigillata descoperită la Noviodunum provine din mai multe centre de 
producţie5. Astfel, din cele 75 de fragmente ceramice tipice, 60 provin din centre occidentale, 
ceea ce reprezintă, în procente, 80 %. Cea mai mare cantitate de ceramică TS a fost importată 
la Noviodunum din Occidentul roman în secolul al II-lea, fenomen evidenţiat de 38 de 
fragmente, procentaj 50,66 %. Produsele din Gallia centrală, în special cele din officinae-le din 
Lezoux, deţin locul întâi, cu 18 fragmente din 52, respectiv, cu 34,62 % din totalul importurilor 
occidentale din secolul al II-lea. Din acest punct de vedere, situaţia este asemănătoare celei din 
Dacia meridională6, dar uşor diferită faţă de ceea ce se constată în oraşele romane din sudul 
Moesiei Inferior. La Durostorum7, spre exemplu, ca de altfel şi la Novae8, procentele diferă, în 
primul caz, în favoarea centrelor rhenane (Rheinzabern şi Westerndorf), în cel de-al doilea, în 
favoarea celor est-gallice care, în secolul al II-lea şi în cel următor sunt principalele furnizoare 
de ceramică de lux terra sigillata. La Noviodunum constatăm aceeaşi situaţie abia la sfârşitul 
secolului al II-lea şi în prima jumătate a secolului al III-lea, când numărul importurilor din 
centrele est-gallice şi sud-germanice reprezintă aproape jumătate din numărul total al 
sigillatelor cuprinse în cele două grupe cronologice – 12 fragmente din 25, ceea ce reprezintă 
48%. Trebuie să menţionăm, totodată, că, la Noviodunum se remarcă lipsa produselor TS din 
centrele pannonice (Brigetio, Aquincum, Gorsium şi Margum) şi, din acest punct de vedere, 
situaţia prezintă asemănări la Novae, unde aceste importuri sunt nesemnificative9. Credem că, 
cel puţin în cazul nostru, fenomenul se datorează importurilor din centrele nord-pontice şi 
producţiei de ceramică TS din centrele nicopolitane, din sudul Moesiei. Avem de-a face, 
totodata, cu lansarea unei veritabile producţii locale de imitaţii TS, care acoperă o parte 
importantă a cerinţelor de ceramică de lux a populaţiei din teritoriul noviodunens10 (Tabelul nr. 
7). Se conturează, astfel, un aspect extrem de interesant al comerţului de tranzit efectuat prin 
centrul roman de la Noviodunum care, până la sfârşitul secolului al IV-lea p.Chr., contribuie la 
menţinerea unei romanităţi viguroase la Gurile Dunării. 

1.2. Primele importuri TS aparţin categoriei de ceramică arretină cu pereţii netezi sau 
lisă11, din prima jumătate a secolului I p.Chr., prezentă la Noviodunum prin patru fragmente: 
două de cupă, forma Goudineau 13/18, unul de platou, forma Goudineau 23, din epoca lui 

 
5  Vezi, în continuarea expunerii, Tabelul nr. 7. 
6  Popilian 1976, 26. 
7  Muşeţeanu, Elefterescu 1990, 237; Muşeţeanu 1992. 
8  Dimitrova-Milceva 2000, 43- 66. 
9  Muşeţeanu 1992. 
10  Popilian 1976, 34. În perioada la care ne referim, s-au înregistrat la Noviodunum şase fragmente 

provenite din spaţiul nord-pontic (Olbia şi Mirmekion – cf. Knipovici 1952; Krapivina 1993), trei din 
sudul Moesiei (în special Butovo şi Pavlikeni – cf. Sultov 1985; Kabakceva, Sultova, Vladkova 1988) 
şi cinci provenite din atelierele noviodunense. 

11  Pentru tipologia sigillatelor de provenienţă italică, vezi: Dragendorf 1980 şi Goudineau 1968.  
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Tiberius, cel de-al patrulea, de bol, forma Goudineau 21, din epoca Tiberius – Claudius12. 
Acestora li se adaugă un fragment de cupă, forma Conspectus 49, din categoria ceramicii 
transpadane13. 

Aceste fragmente fac parte din prima grupă cronologică de la Noviodunum, 
reprezentând 6,66% din întregul lot al sigillatelor şi ni se pare interesant să menţionăm că, trei 
din cele cinci fragmente, aparţin unor cupe. Atât raritatea produselor timpurii TS de factură 
italică, cât şi prezenţa cupei ca formă preferată de recipient, sunt elemente care pot fi puse pe 
seama militarilor romani veniţi din Occident14. Ceramica arretină este întâlnită la Dunărea de 
Jos numai în centrele care au găzduit garnizoane romane încă de la începutul secolului I p.Chr., 
şi Noviodunm este unul dintre ele15, sau, în cazul celor de la Novae şi Oescus, au intrat de 
timpuriu în orbita influenţelor romane16. 
 
 
 

Tabelul  7. TS repartizată pe grupe cronologice 
 

Grupa 
cronologică It
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T
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un
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Nr. 
frag-

mente 
% 

1.  - 1/2 sec. I 5 - - - - - - - 5 6,70 
2.  - 2/4 sec. I  - 8 - - - - - - 8 12,00 
3.  - 1/4 sec. II - 7 1 - - - - - 8 9,20 
4.  - 1/2 sec. II - 4 16 7 - 1 - 1 29 38,70 
5.  - 3/4 sec. II - - 1 7 1 3 2 1 15 20,00 
6.  - 1/2 sec. III - - - 2 2 2 1 3 10 13,40 

TOTAL 5 19 18 16 3 6 3 5 75 100 
Procentaj (%) 6,66 25,33 24 21,33 4 8 4 6,66   % 

    
 

Cea de-a doua grupă cronologică reflectă pătrunderea produselor TS din Gallia 
meridională, în a doua jumătate a sec. I p.Chr. Sunt prezente officinae-le de la Graufesenque, 
Montans, Espalion şi Banasac, din epoca Flavilor. Cinci exemplare diferite de cupă: 
Dragendorf 29 b – carenată, Ritterling 14 b (2 frag.), Dragendorf 27 şi Dragendorf 35, reflectă 
încă o dată, după părerea noastră, prezenţa la Noviodunum a militarilor romani. Acestor 
importuri li se adaugă două boluri Dragendorf 37 şi o strachină Ritterling 12. În total, opt 
sigillate sud-gallice din epoca Flavilor, care reprezintă 12% din întregul lot. Acest prim 

                                                           
12  Lavizzari Pedrazzini 1979, 136-169. 
13  Schindler 1976, 127-137; Zabehlichy-Scheffenegger 1991, 95-104 (129, pl. 5/1-7). 
14  Vezi: Popilian 1976, 35, nota 6; Isac, Rusu, Băluţă 1979, 226; Muşeţeanu 1992.  
15  Despre începuturile vieţii romane la Noviodunum, vezi articolul nostru, în prezentul volum, p. 189. 
16   Dimitrova-Milceva 2000, 43-49. 
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eşantion de ceramică terra sigillata adusă din sudul Galliei trebuie pus în relaţie cu noua 
configuraţie militară, după stabilirea la Noviodunum a comandamentului flotei dunărene. În 
secolul I şi la începutul secolului al II-lea, importurile terra sigillata din Italia şi Gallia 
meridională au dominat piaţa produselor de lux de la Noviodunum. O atenţie specială trebuie 
acordată centrului de la Graufesenque (anticul Condatomagus), ale cărui produse au penetrat 
provinciile răsăritene ale Imperiului roman, folosind Dunărea ca principală arteră comercială. 
În prima jumătate a secolului al II-lea, când se produce o creştere spectaculoasă a importurilor 
de TS din Gallia centrală, Lezoux din Clermont-Ferrand, anticul Ledosus, devine principalul 
furnizor. Produsele din Ledosus au izbutit să se impună pe piaţa danubiană, înlăturând 
concurenţa celor din sudul Galliei, dominând la mijlocul sec. al II-lea producţia şi comerţul 
ceramicii de lux din întreg spaţiul provinciilor de nord ale Imperiului17. Fără a excela printr-o 
diversitate a formelor tipologice la Noviodunum, ceramica TS produsă în atelierele din Gallia 
centrală şi, în special, în cele din Ledosus, se face simţită prin farfurii cu pereţii netezi, 
formele Curle 23 şi Curle 21, bol Dragendorf 41 şi ceaşcă Dragendorf 35, de asemenea cu 
pereţii netezi. Cele mai numeroase (11 din 16) sunt bolurile Dragendorf 37, cu decor realizat 
în tipar, provenite din officinae-le unor celebri ceramişti, ca Paternus, Cinnamus, Advocisus şi 
Iustus, din perioada anilor 140-190 p.Chr.18. După încetarea activităţii officinae-lor din 
Ledosus, în ultimii ani ai secolului al II-lea19, atelierele occidentale rămân prezente pe piaţa 
noviodunensă prin produse din spaţiul est-gallic, cu precădere de la Rheinzabern, atribuite unor 
meşteri ca B.F. Attoni, Cobnertus, Laxtucissa, Reginus I şi II şi Comitialis, ultimii doi din 
epoca Severilor20. Datorită preluării modelelor şi tehnicilor de prelucrare a ceramicii TS de la 
meşterii din Lezoux, ceramică cunoscută deja în provinciile romane, sigillatele de Rheinzabern 
înlocuiesc cu succes, pentru o vreme, produsele acestora, şi-n acest sens menţionăm prezenţa la 
Noviodunum a produselor TS cu decor excizat21. 

Prezenţa produselor de provenienţă nord-pontică la Gurile Dunării reprezintă un 
fenomen firesc, dacă ţinem seamă de evoluţia teritoriilor circumpontice după marea colonizare 
greacă. Să nu uităm expresia politică a acestei evoluţii: momentul Mithridates al VI-lea 
Eupator, politica pontică a marelui Burebista, încadrarea litoralului nord-pontic în sfera de 
influenţă romană22. Considerăm de aceea, că, atât existenţa unor raporturi comerciale 
avantajoase între vechile colonii greceşti din spaţiul pontic, pe de o parte, cât şi vehicularea de 
variate produse, prin intermediul negustorilor şi militarilor romani, pe de altă parte, explică 
prezenţa sigillatelor nord-pontice la Noviodunum23. Lotul nostru cuprinde şapte fragmente, 

 
17  La Gurile Dunării, ceramica TS produsă la Lezoux este întâlnită şi la Dinogetia (Ştefan 1958, 63-68) 

şi la Aegyssus (inedit). 
18  Popilian 1976, 28-29; 11, nr. 15; 2, nr. 25; 6, nr. 96; 162, nr. 57 şi 58; 164, nr. 97. 
19  Isac, Rusu, Băluţă 1979, 232.  
20  Gabler 1976, 13, nr. 83; 25, nr. 117. 
21  Tehnică de decorare a ceramicii TS folosită pentru prima oară de meşterii din Ledosus şi preluată apoi 

şi de cei din Rheinzabern (cf. Symonds 1992, 35-37, gr. 23). 
22  Zona nord-pontică era controlată de sarmaţii roxolani aflaţi în clientela Romei, încă din timpul lui 

Nero, şi de regii bosporani, dependenţi politic de Imperiu de pe vremea lui Augustus. În acest sens, 
V.F. Gaidukevici, Bosporskoe Ţarstvo, 319-348, citat în DID II, 118. 

23  În categoria sigillatelor orientale s-a constatat existenţa unui lot aparte de TS, datorat unor centre de 
difuziune aflate în bazinul pontic. Acest lot, denumit sigillata pontica, a avut un puternic impact în 
Moesia Inferior, formele şi decorurile fiind imitate de centrele nicopolitane în sud şi de cele 
noviodunense în nord. Referitor la Durostorum, a se urmări comentariul lui Muşeţeanu 2003. 
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reprezentând 9,33% din totalul sigillatelor descoperite până în prezent. Şase bucăţi de platouri 
şi de farfurii, respectiv 8%, sunt produse în atelierele ceramice din Mirmekion şi Olbia24, şi  
le-am inclus în ultimele trei grupe cronologice: la mijlocul sec. al II-lea p.Chr. (un exemplar), 
la sfârşitul sec. al II-lea (trei exemplare), în prima jumătate a sec. III p.Chr. (două exemplare). 
Cele şase fragmente se încadrează în forma Dragendorf 39, cu origini italice, încă din vremea 
Republicii, în frumoasele vase metalice din bronz şi argint2526.  Cele două variante ale formei 
Dragendorf 39, platoul oval şi farfuria rotundă cu două apucători, apar în Occidentul gallo-
roman, prima la Lezoux la sfârşitul secolului I p.Chr., cea de-a doua la Rheinzabern, în vremea 
Antoninilor27. Piesele provenite din centrele nord-pontice sunt fabricate dintr-o argilă extrem 
de fină şi foarte bine arsă, cu nuanţe de roz la Mirmekion şi de cărămiziu la Olbia. Decorul 
alcătuit din motive geometrice constă, în special, din linii concentrice sau dispuse radial, în 
relief, granule, uneori crustacee şi frunze de viţă-de-vie, alveole şi linii adâncite. Cu rare 
excepţii, vernisul obţinut, uşor lucios pe suprafaţa vizibilă, este destul de aderent. 

Din centrele nicopolitane, aflate în partea meridională a Moesiei Inferior, provin trei 
fragmente de platouri dreptunghiulare. Sunt confecţionate dintr-o pastă bine frământată şi arsă, de 
culoare cărămizie. Vernisul roşu-maroniu, cu luciu metalic, trădează provenienţa lor din atelierele 
de olărit de la Butovo28. La Noviodunum, numărul acestor recipiente, recunoscute pentru calitatea 
lor deosebită, este destul de redus. Credem că fenomenul se datorează perioadei de funcţionare a 
officina-ei din Butovo, pe care Sultov o plasează în a doua jumătate a sec. al II-lea şi în prima 
jumătate a secolului al III-lea29, aşadar, într-o perioadă în care, la Noviodunum se înregistrează 
prezenţa simultană a importurilor occidentale şi nord-pontice de terra sigillata.  

2.0. În aceeaşi perioadă asistăm şi la începuturile producţiei locale de TS, care, în prima 
jumătate a secolului al III-lea, ocupă primul loc în rândul sigillatelor descoperite la 
Noviodunum. Este important să precizăm că, o particularitate a atelierelor noviodunense constă 
în producerea de ceramică terra sigillata care imită atât produsele occidentale, cât şi pe cele 
răsăritene, nord-pontice şi sud-moesice. Sigillatele produse la Noviodunum şi în teritoriul său, 
şi ne referim, mai ales, la cele descoperite în villae-le rusticae de la Niculiţel30, se remarcă prin 
calitatea deosebită a argilei de culoare roz, şi a angobei, al cărei luciu discret şi patină imprimă 
recipientelor un aspect aparte. Decorul, realizat în tipar, prezintă elemente florale şi 
geometrice: globule, frunze, rozete, linii în relief, plasate denticular sau în chenar, în alternanţă 
cu linii adâncite. Majoritatea acestor elemente decorative se întâlnesc şi în ceramica TS 
produsă în centrele din sudul Moesiei Inferior, dar, la Noviodunum sunt dispuse într-o manieră 

 
24  Knipovici 1952; Krapivina 1993. 
25  Muşeţeanu 2003, 33 apud Radnoti 1965, 188-244. Vezi şi Baratte, Painter 1989, 73-74; 107; 138-140; 

151; 162-163. 
 

27  Oswald, Pryce-Davies 1920, 108-199; Muşeţeanu 2003, 33. 
28  Sultov 1979, 482. 
29  Sultov 1979, 486 
30  Baumann 1983, 158 (Anexa nr. 2 – Capaclia, niv. II): nr. 16 – frag. Castron Dragendorf 46, epoca 

Antoninilor (cf. Oswald, Pryce-Davies 1920, pl. 55, 22); nr. 18 – frag. Platou oval Dragendorf 39, 
buza decorată cu linii concentrice şi motive vegetale, sfârşitul sec. II p.Chr. (Popilian 1976, 26, fig. 
222; cf. Sultov 1962, 486); nr. 19 – frag. Platou cu marginea decorată cu globule în relief şi cu linii 
concentrice incizate pe buză. Două fragmente de platouri, descoperite în villa rustica – Niculiţel N, 
rămase nepublicate, au fost inserate în catalogul fragmentelor TS, care însoţeşte prezenta lucrare. 
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originală care, chiar şi în lipsa poansoanelor şi a tiparelor, nedescoperite încă, nu lasă dubii 
asupra provenienţei locale a acestora.  

Din secolul al III-lea ne-au parvenit trei fragmente, imitaţii după TS occidentală şi nord-
pontică, care aparţin tot atâtor forme de recipiente ceramice: bol Dragendorf 37, farfurie 
Dragendorf 36, platou oval Dragendorf 39. Fiecare din aceste exemplare prezintă 
particularităţi demne de prototipurile pe care le imită. Farfuria, realizată dintr-o argilă comună , 
frecvent întâlnită în ceramica utilitară de la Noviodunum, reprezintă o îmbinare a unor forme 
de vase gallice cu elemente de decor întâlnite pe ceramica africană de la începutul epocii 
romano-bizantine31. Platourile, ovale şi dreptunghiulare, constituie genul de recipient frecvent 
întâlnit în producţia locală de terra sigillata din provinciile dunărene32. În cazul celor de la 
Noviodunum avem de-a face cu imitaţii după platourile ovale de la Mirmekion33, confecţionate 
fiind dintr-o argilă caolinoasă cu particule de oxizi de fier, extrem de bine arsă, de culoare 
crem-alburie. Slipul lustruit care acoperă platoul, de culoare maronie, a căpătat prin ardere o 
duritate neobişnuită. Şi în cazul celor două variante după formele Dragendorf 36 şi 39 
remarcăm, ca o caracteristică a acestora, slipul dur care imită vernisul sau glazura produselor 
de import, fenomen constatat la Apulum, în Dacia34. Un fragment de bol Dragendorf 37, 
descoperit în curtea unui locuitor din Isaccea35, confecţionat tot din pastă caolinoasă, cu 
numeroase particule feruginoase şi extrem de fine de mică, a căpătat prin ardere culoarea gri 
(cenuşiu-deschis). Suprafaţa fragmentului este decorată cu motive florale şi cerculeţe în relief, 
şi este acoperită cu o angobă verzuie. Se pare că, în producţia locală de TS, ceramiştii 
noviodunensi întrebuinţează şi caolinul, ca şi în alte părţi unde acesta putea fi exploatat36, 
datorită caracteristicilor sale şi, în special, datorită indicelui mare de plasticitate, care-i conferă 
posibilităţi nebănuite de modelaj. În Dobrogea se găsesc depozite de argilă caolinoasă pe malul 
Dunării, în NV – lângă oraşul Măcin, anticul Arrubium, în SV – lângă Durostorum, şi pe valea 
Carasu – în zona centrală 37. Aflat la aprox. 50 km depărtare de Arrubium, oraşul Noviodunum 
se putea bucura de transportul facil al argilei caolinoase, extrasă din carierele de nord-vest. 

Dacă pentru sigillatele importate la Noviodunm ne raportăm în exclusivitate la 
descoperirile din zona cetăţii, nu putem face acelaşi lucru atunci când ne referim la producţia 
de imitaţii locale. Ni se pare oportun să totalizăm descoperirile din teritoriu care, împreună cu 
cele provenite din Isaccea şi de la cetate, se ridică la cifra de 10 exemplare, imitaţii după 
formele Dragendorf 36, 37 şi 39. Evident, jumătate din aceste exemplare provin din villae-le 
rusticae de la Niculiţel, evidenţiind adevăraţii „consumatori” ai ceramicii de lux din mediul 

 
31  Symonds 1992, 30-31, nr. 261-265 (farfurii Drag. 36, sec. III-IV p.Chr.); Hayes 1972, nr. 49-50     

(ceramică africană cu slip roşu, castron forma 70, mijlocul sec. IV p.Chr.). 
32  Mitrofan 1990, fig. 37/1 (platou oval); fig. 31/1 (platou rectangular); Popilian 1976, pl. 24-26 

(platouri ovale şi dreptunghiulare); Popilian 1997, fig. 9/1-2 (platouri ovale); Dimitrova-Milceva 
2000, pl. 29/4 (platou oval); Sultov 1985, pl. 51/1-3 (platouri ovale şi dreptunghiulare); Kabakcieva, 
Sultova-Vladkova 1988, 15/67 (platou oval); Muşeţeanu 2003, pl. 8-10. 

33  Knipovici 1952, 306-307, fig. 7/ 3. 
34  Isac, Rusu, Băluţă 1979, 238. 
35  Fragmentul a fost recuperat de la dl. Mihai Manea din Isaccea, str. 24 Ianuarie nr. 24, care l-a găsit în 

curtea d-sale, la adâncimea de 2,80 m. 
36  Spre exemplificare, la Durostorum unde ceramica locală TS este confecţionată din „...argilă fină, bine 

arsă, de culoare alburie, cu varietăţi de roz sau maro deschis” – cf. Muşeţeanu 2003, 35. 
37  Pârvu et alii 1977, 10. 
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rural, posesori ai unei situaţii materiale care-i diferenţiază de restul populaţiei rurale, fenomen 
constatat şi în satul de autohtoni geţi de la Teliţa–Amza, în curs de romanizare38. Unii dintre 
aceşti fermieri deţineau şi ateliere unde, alături de ceramică utilitară, se produceau şi recipiente 
turnate în tipare. Din păcate, ştim încă puţine lucruri despre fermele care gravitau în jurul 
aşezărilor antice din teritoriu, iar în cele cercetate, din vremea romanităţii timpurii, nu au fost 
descoperite cuptoare de olar39, după cum, nici la Noviodunum cercetările efectuate până în 
prezent nu s-au soldat cu astfel de descoperiri.  

 
 
 
 

Prescurtări tehnice şi bibliografice întrebuinţate în Catalog 
 
 
Hp. – înălţime păstrată; Lp. – lungime păstrată; lp. – lăţime păstrată; g – grosime; 
D (d) – diametru; D (d) max. – diametrul maxim; dg. – diametrul gurii; db. – diametrul bazei 
TS – terra sigillata; T – Turnul Mare; TA – Turnul A; TC – Turnul de Colţ;  
S; CT; TA-1(2, 3, 4); TC-1 (2, 3, 4) – secţiuni  arheologice (travee) 
 
 
B 1983  – Baumann 1983    
Bk 1990 – Balkanska 1990    
B-V 1987  – Balsan, Vernhet 1987 
B-V-B 1987  – Bemont, Vernhet, Beck 1987  
DM 2000  – Dimitrova Milceva 2000     
DR 1980  – Dragendorf 1980   
G 1976  – Gabler 1976    
G-V 1986  – Gabler – Vaday 1986  
Ha 1996  – Haalebos 1996     
Ht 1981  – Hartmann 1981 
Hy 1972  – Hayes 1972 
I-R-B 1979  – Isac , Rusu, Băluţă 1979 
K 1952 – Knipovici 1952 
Ka 1993  – Krapivina 1993  
Kb-St-Vk 1988  – Kabakcieva, Sultova, Vladkova 

1988 
 
 

Kr 1985  – Kenrick 1985 
LP 1979  – Lavizzari Pedrazzini 1979 
M 1979  – Martin 1979 
M–E 1990  – Muşeţeanu, Elefterescu 
M.C. 2000  – Munsell R/Soil Color 2000  
Mţ 2003  – Muşeţeanu 2003 
N 1986  – Notet 1986 
O-P 1920  – Oswald, Pryce-Davies 1920 
P 1976  – Popilian 1976 
P-R 1979  – Peyron, Robert 1979 
R 1974  – Rogers 1974 
Ro 1959  – Robinson 1959 
S 1985  – Sultov 1985 
Sk 1991  – Staikova 1991 
Sv 2000  – Suceveanu 2000 
Sy 1992  – Symonds 1992 
 

 

 
38  Baumann 1995, 100, nr. 22 şi pl. 58/2 (fragment de bol TS, forma Dragendorf 37, Rheinzabern – 

mijlocul sec. II p.Chr. – cf. Oswald, Pryce-Davies 1920, 21). 
39  Baumann 1983, 93-107 



Ceramica te r ra  s ig i l la ta  de la Noviodunum 219 
 

Catalogul descoperirilor de ceramică terra sigillata de la Noviodunum 
 

Sigillata cu pereţii netezi 
 

A. Ceramică TS italică  (Pl. 1/ 1-4) 
 
1. Platou; fragment profil perete superior; forma Goudineau 25. Pastă fină, densă, roz, vernis 

portocaliu de bună calitate, (M.C.2000. HUE 10R. 4/6), lucios, uşor marmorat. Marginile 
exterioare decorate cu liniuţe în relief. Produs italic din epoca lui Tiberius (LP1979, 158, pl. 
I,5 – ceramică arretină de Luni). Import TS din sec. I p.Chr.; exemplar asemănător întâlnit 
la Oescus, inclus în Conspectus.18.2/20.3 (DM 2000, 43/4, pl.1,4). Hayes 1973, Form 4; 
Kenrick 1985, grupa B/205, 5, fig.26.  
Lp.= 3  cm; lp. = 1,8  cm; g = 0,4  cm. Nov. 2001, TM / CT-9, c.5, nivelare turn. 

2. Bol, fragment de bază; forma Goudineau 21. Argilă fină, densă, rozie, vernis roşu, lucios, de 
bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Produs italic din epoca Tiberius – Claudius I, 
întâlnit în ceramica arretină de Luni (LP 1979, 157, pl. 10,1). 
Db. = 7,2  cm; hp.= 4  cm. Nov. 2001, TM / CT-1-6, c.5, nivelare turn. 

3. Cupă, fragment pansă; forma Conspectus 49. Argilă roşu-maronie, fină, densă, vernis la 
culoare, cu luciu slab (M.C.2000. HUE 2,5 YR.4/6). TS italică, produs din sec. I p.Chr. al 
atelierelor transpadane, cu circulaţie în zona Dunării de Jos (DM 2000, 49, nr. 91 – 
necropola de la Smočan). 
Hp. = 4,2  cm; g = 0,3-0,4  cm. Nov. 1998, TM / CT-3, nivelare turn. 

4. Cupă, fragment din buză; forma Goudineau 13/18. Argilă brun-cărămizie, fină, densă, 
vernis roşu-brun (M.C.2000. HUE 2,5 YR. 4/8), lucios, cu bună aderenţă. Produs italic de 
TS din prima jumătate a sec. I p.Chr. (LP 1979, pl. 9,1). 
Dg. = 16  cm; hp. = 2,6  cm; Lp. = 4,8  cm; g = 0,2-0,5  cm. Nov. 2003, aşezare extramuros 
– S-4, c.56, -1,85 m. 

 
 
B. TS din Gallia meridională (Pl. 1/ 5-8; Pl. 2; Pl. 3/19) 
 

5. Cupă, fragment din buză; forma Ritterling 14b. Argilă fină, densă, brun-cărămizie, vernis 
brun-roşcat, de bună calitate, lucios pe ambele feţe (M.C.2000. HUE. 10R. 4/6). Decor 
organic, în tehnica barbotinei, pe marginea interioară a buzei: frunzuliţă. Grupa ceramicii 
sigilare lise de la Graufesenque, din epoca Flavilor (anii 50-80 p.Chr.) (B-V 1987, 10-21). 
Dg. = 10 cm; Nov. 1997, aşezare extramuros – S-1, L-13. 

6. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 35. Argilă fină, densă, vineţie, cu fine particule 
calcaroase, vernis roşu lucios,de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor organic în 
tehnica barbotinei: frunză. Grupa ceramicii sigilare lise de la Graufesenque, din epoca 
Flavilor (anii 60-80 p.Chr.). (B-V 1987,15). 
Lp. = 1,7 cm; lp. = 1,6 cm; g = 0,4 cm. Nov. 2006, TM / CT-10, c. 4, -3,20 m, strat 
medieval de demolare. 
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7. Farfurie, fragment din buză; forma Dragendorf 36. Argilă fină, densă, vineţie, vernis brun-

roşcat, lucios pe ambele feţe, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor organic în 
tehnica barbotinei: codiţă de frunză. Grupa ceramicii sigilare lise din sudul Galliei, probabil 
atelierele din Graufesenque, sec. II p.Chr. (B-V 1987, 14). Lp. = 2,8 cm; lp. = 1,5 cm;  
g = 0,3-0,5 cm. Nov. 1997, aşezare extramuros, passim. 

8. Cupă, fragment de picior; forma Ritterling 14b. Argilă fină, densă, brun-cărămizie, vernis 
roşu, cu luciu intens, de bună calitate, pe ambele feţe (M.C.2000. HUE. 10R. 4/6). Grupa 
ceramicii sigilare lise de la Graufesenque; epoca Flavilor, anii 50-80 p.Chr. (B-V 1987, 15).     
Db. = 9 cm; hp. = 1,4 cm. Nov. 1996, aşezare extramuros, passim. 

9. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 35. Argilă fină, densă, bej-cărămizie,vernis 
roşu, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor organic în tehnica barbotinei: 
codiţă de frunzuliţă. Grupa ceramicii sigilare lise, produsă în atelierele din sudul Galliei la 
începutul sec. al II-lea p.Chr. (B-V 1987; DM 2000, 51/136, pl. 8,136). 
Lp. = 3,5  cm; lp.= 1,3  cm; g = 0,5 cm. Nov. 2005, TC-2, c.3. 

10. Strachină (catinus), fragment din pansă; forma Ritterling 12. Argilă fină, bej-cărămizie, 
vernis roşu, cu luciu intens, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Produs sud-gallic 
din prima jumătate a sec. I p.Chr., din epoca neroniană (B-V 1987, 15 – anii 40-70 p.Chr.). 
În  zona Dunării de Jos, trei exemplare întâlnite la Novae (DM 2000, 52, nr. 141-143, pl. 8).    
Hp. = 4,1 cm; lp. = 3,5 cm; g = 0,5 cm. Nov.1995, aşezare extramuros, passim. 

11. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 27. Argilă fină, brun-cărămizie, vernis roşu, 
cu luciu intens, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Produs sud-gallic din a doua 
jumătate a sec. I p.Chr. – începutul sec. al II-lea, până spre anul 125 p.Chr. (B-V 1987, 13). 
Descoperiri similare, piese întregi şi fragmentare, se întâlnesc pe linia Dunării, la Ratiaria şi 
la Novae, produse ale atelierelor lui Paulus şi Flavius Germanus – cf. DM 2000, 51,  
nr. 120-123, pl. 6/120, 7/121-123. 
D probabil = 8,2 cm; Lp. = 2,8 cm; hp. = 2,4 cm; g = 0,5 cm.  
Nov.2001, TM / CT-9, c.5 , strat de nivelare turn. 

12. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 27. Asemănător numărului 11. 
Hp. = 2,1 cm; lp. = 2,5 cm; g = 0,4  cm. Nov.1997, aşezare extramuros, S-1, L-13. 

13. Cupă, fragment profil complet partea superioară; forma Dragendorf 33. Argilă fină, brun-
cărămizie, vernis roşu lucios, de calitate superoară (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Grupa 
ceramicii sigilare lise de la Graufesenque, probabil din prima jumătate a sec. al II-lea p.Chr. 
(B-V 1987, 13). Formă TS cu o evoluţie îndelungată, în cursul secolului al II-lea o întâlnim 
pe cursul inferior al Dunării, la Oescus şi la Novae (DM 2000, 51, 125-130, pl.7). 
Hp. = 7 cm; dg = 13,4 cm; g = 0,6 cm. Nov. 2001, TM / CT-1-6, c. 4, strat de nivelare turn.  

14. Strachină (catinus), fragment din pansă; forma Curle 12. Argilă fină, densă, vineţie, cu 
particule calcaroase; vernis roşu, cu luciu intens, calitate mediocră (M.C.2000. HUE 2.5. 4/8).    
Produs al atelierelor din sudul Galliei, din sec. al II-lea p.Chr. (DM 2000, 54, nr.179, 
pl.12/179 – Novae). Hp.= 3,5 cm; lp. = 5,3 cm; g = 0,5-0,6 cm. Nov. 2002, CT-9, c. 5, strat 
de nivelare turn.  
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15. Farfurie, fragment de picior; forma Dragendorf 15/17. Argilă densă, cărămizie, vernis roşu, 

de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5. 4/8) . Provine din atelierele ceramice din sudul Galliei, 
de la începutul sec. II p.Chr., posibil Montans (B-V 1987, 12, fig. 10 – anii 30-115). 
Hp. = 3 cm; db. = 9,6 cm; g = 0,4-0,7 cm. Nov. 1996, Faleză, passim. 

16. Strachină (catinus), fragment de bază inelară; forma Curle 11. Argilă densă, fină, cărămizie, 
vernis roşu cu luciu intens, de calitate superioară (M.C.2000. HUE 2.5. 4/8). Produs sud-gallic 
din sec. al II-lea, al atelierelor din Montans (B-V 1987, 17, anii 70-160 p.Chr.). 
Hp. = 2,6 cm; db. = 9,2 cm; g = 0,3 – 0,8 cm. Nov. 1997, TM / CT-2, c. 1, -2,40 m. 

17. Farfurie, fragment de bază inelară; forma Hermet 28. Argilă fină, densă, cărămizie, vernis roşu 
cu luciu intens, de calitate superioară (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Produs sud-gallic, probabil al 
atelierelor din Montans, ca şi exemplarul anterior (B-V 1987, 14, anii 70-130 p.Chr.). 
Hp. = 3,2 cm; db. = 9,4 cm; g = 0,4-0,8 cm. Nov. 2002, TM / CT-9, c. 5, -1,90 m. 

18. Farfurie, fragment de bază inelară; forma Hermet 28. Asemănător cu numărul 17. 
Hp. = 2,5 cm; db = 8,4 cm; g = 0,4-1,0 cm; Nov. 2006, TM / CT-10, c. 5 (extramuros) 

19. Bol carenat, fragment de bază lată; forma Dragendorf 44. Argilă fină, bej-cărămizie, 
vernis lucios, roşu-maroniu (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Produs al atelierelor sud-gallice, 
probabil Montans, sec. II p.Chr. (M 1979, fig. 2). 
Db. = 8 cm; g = 0,3-0,5 cm. Nov. 1996, TM / CT-1, c. 3, strat de nivelare turn. 

20. Castron (acetabulum), fragment din buză; forma Dragendorf 24/25. Argilă fină, densă, 
vineţie, vernis roşu-brun cu luciu slab (M.C.2000. HUE 2.5YR. 3/6). Produs sud-gallic din 
sec. I p.Chr., cu analogii la Novae, pe cursul inferior al Dunării (DM 2000, 50/118, pl. 
6,118). 
Hp. = 2,5 cm; lp. = 2,3 cm; g = 0,5 cm. Nov.2007, TM / CT 3-9, c.5, strat de nivelare turn. 

 
C. TS din Gallia centrală  (Pl. 3/ 21-24) 
 

21. Bol, fragment de bază îngustă, plată, îngroşată; forma Dragendorf 41. Argilă fină, densă, bej-
cărămizie, vernis roşu lucios (M.C.2000. HUE 10R. 4/8 ). Produs central-gallic din sec.   
II p.Chr. (DR 1980, pl. 3,41). Db. = 3,4 cm; Lp. = 4,8 cm; hp. = 1,5 cm; g = 0,3-0,7 cm.  
Nov. 2003, aşezare extramuros, S-3, c. 65, -1,20 m. 

22. Strachină (catinus), fragment de pansă, profil carenat; forma Hermet 23. Argilă densă, cu 
particule de mică şi granulaţii de oxizi de fier, bej-cărămizie, vernis roşu deschis, cu luciu 
(M.C. 2000. HUE 2.5YR. 4/8). Tip ceramic întâlnit în TS netedă din Gallia, în perioada 
anilor 70-120 (B-V 1987, 17); Argila este diferită, evidenţiind, probabil, centre de producţie 
răsăritene. 
Hp. = 4,5 cm; d max. = 21 cm; g = 0,6 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, cas. V, -5,90 m. 

23. Farfurie, fragment din buză; forma Curle 21. Argilă fină, densă cărămizie, vernis roşu 
închis, lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Produs sigilar din Gallia 
centrală, din a doua jumătate a  sec. II p.Chr. (O-P, 44, pl.73,3). 
Lp.= 7 cm; hp. = 3 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2007, TA-4, c. 2, -0,60 m. Inv. 48514. 
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24. Cupă, fragment partea superioară, pansă cu buză; forma Dragendorf 33. Argilă fină, 

densă,vineţie, vernis roşu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R.4/6). Produs al 
atelierelor din Lezoux, din epoca Antoninilor (G.1976, 40, nr.49-54, fig. 16/4-7 – Aquincum). 
Formă răspândită, căutată şi imitată în Pannonia (G-V 1986, 19, nr. 62, fig. 91 – Kom. Szolnok). 
Hp. = 5 cm; lp. = 3,6 cm; g = 0,4-0,6 cm. Nov. 2007, TM / CT-10, c. 4, -3,96 m. 

 
 
 
D. TS din răsăritul Galliei  (Pl. 4/ 25-30) 
 
 

25. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 33. Argilă fină, cărămizie, vernis roşu 
deschis, lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Foarte probabil, produs al 
atelierelor romane din Rheinzabern, de la sfârşitul sec. II p.Chr. (DM 2000, 51, 125-130, 
pl.7; G 1976, 40, fig. 16/36, 8, 12. Hp. = 2,8 cm; lp. = 3,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-6, c. 5, 
strat de nivelare turn. 

26. Farfurie, fragment profil partea superioară; forma Curle 23. Argilă fină, densă, brun-
cărămizie, vernis roşu cu luciu slab (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Formă întâlnită în ceramica 
TS lisă de la Rheinzabern (G 1976, 45-V, 189-197, pl. 20/7-11), în a doua jumătate a sec.  
II, cu toate că argila este mai apropiată de aceea a produselor gallice de Lezoux.  
D = 20,8 cm; hp. = 3,4 cm; g = 0,5-0,7 cm. Nov. 2005, TA-2, c. 1-2, -0,80 m. 

27. Castron (acetabulum), fragment din piciorul inelar al bazei; forma Dragendorf 43 („à 
collerette”). (M 1979, fig. 4/1). Argilă densă, cu particule de mică şi granulaţii de oxizi de 
fier, bej-cărămizie, vernis roşu cu luciu slab (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Centru de 
producţie incert, de la sfârşitul sec. II p.Chr., posibil din zona rhenană. 
Db. = 8 cm; hp. = 4 cm; g = 0,8-1,1 cm. Nov. 2003, aşezare extramuros, S-4, c. 35, 1,05 m. 

28. Farfurie (catinus), fragment din partea superioară; forma Dragendorf 18/31 (B-V-B 1987, 
12, fig.10/a-f). Argilă fină,densă, cu particule de mică, roşu-cărămizie, vernis roşu lucios, 
de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Produs ceramic al atelierelor din Rheinzabern, 
din perioada Antoninilor, cu analogii la Aquincum (G 1976, 39, nr. 8, 13, fig. 15/8, 11). 
Hp. = 4,2 cm; lp. = 6 cm; g = 0,5-0,6 cm; d probabil = 17,6 cm. Nov. 2007, TM / CT-10,  
c. 2-3, -5,15 m. 

29. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 33. Argilă fină, densă, brun-cărămizie, vernis 
lucios roşu-brun (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Produs ceramic de Rheinzabern, de la sfârşitul 
sec. II  p.Chr., cu analogii în zona Dunării de Jos, la Novae (DM 2000, 51, nr. 128-129). 
Hp. = 3,1 cm; lp. = 2 cm; g = 0,5-0,6 cm. Nov. 2006, TA-3, c. 4, -3,60m. 

30. Platou rotund (phiala), fragment din bază; forma Dragendorf 32. Argilă fină,densă, 
portocalie, cu particule de mică, vernis roşu, aderent (M.C.2000. HUE 10R.4/8). Produs 
ceramic de Rheinzabern, de la sfârşitul sec. al II-lea şi începutul sec. II p.Chr., cu analogii 
în Pannonia, la Aquincum (G 1976, 43-M, pl. 19). Lp. = 3,2 cm; lp. = 2,2 cm; g = 0,6 cm. 
Nov. 2006, TM / CT-8, c. vest. 
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Sigillata cu decor 
 

A. Occidentale – Gallia meridională  (Pl. 4/ 31; Pl. 5/ 32-33) 
 

31. Bol, fragment de pansă din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă 
fină, densă, bej-cărămizie, vernis roşu-maroniu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 
10R. 4/6). Elemente de decor: luptă de gladiatori şi ghirlandă trifidă din flori de crin 
orientate spre stânga, motive decorative întâlnite pe sigilatele sud-gallice, la Espalion şi 
Banassac, la sfârşitul sec. I p.Chr. (T 1992-1994, 62, fig. 4/15 – Espalion, gr. A, perioada 
Flavilor; Karnitsch 1970, pl. 28/3,4; M – E 1990, 237, nr. 3 – Banassac, stilul lui Natalis, 
sf. sec. I p.Chr.). Exemplare asemănătoare se întâlnesc la Dunărea de Jos la începutul sec. II 
p.Chr. (DM 2000, 197, pl. 13 şi 14, nr. 187, 225, 226). 
Hp. = 4,5 cm; lp. = 5,6 cm; g = 0,7-1,0 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, cas. V, gr. 1 (-6,20 m). 
Inv. 47647 

32. Cupă carenată, fragment din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 29b. Argilă 
fină, densă, cenuşie, vernis brun, mai deschis în exterior (M.C.2000. HUE 7,5YR.5/1). 
Decor excizat, cu striuri adânci, regulate, dispuse oblic. TS sud-gallică, produs, probabil, al 
officina-ei de la Graufesenque, din perioada de început a dinastiei Flavia (B-V-B 1987, 
Dragendorf 29b; G 1976, 25, fig. 1/4 – Aquincum). Hp. = 3 cm; lp. = 3,2 cm; g = 0,3 cm. 
Nov. 2005, TM / CT-8, c. 4, -5,50 m. Inv. 48521. 

33. Bol, fragment din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, 
brun-cărămizie, vernis roşu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Decor în 
tehnica TS, stilul liber. Elemente de decor: scenă erotică dionysiacă în interiorul unui 
templu cu două coloane la faţadă, cu fronton triunghiular şi cu ciorchine de strugure pe 
fronton; coardă de viţă-de-vie cu ciorchini alungiţi. Produs TS al atelierelor sud-gallice, (La 
Graufesenque: arcatură pe două coloane – stilul lui Germanus VII, epoca traianee; ciorchini 
alungiţi – epoca Flavilor – B-V-B 1987, 37, fig. 40; DM 2000, 55, nr. 199 – Novae; 58,  
nr. 228 – Almus; P-R 1979, 278, fig. 4 şi 5 – Narbonne; Montans, epoca Hadrian-
Antoninus Pius – M 1979, 170-172). Motivul decorativ al templului cu două coloane la 
faţadă şi cu rozetă în fronton triunghiular apare la Micăsasa, în Dacia, pe o imitaţie locală 
de bol Dragendorf 37, din sec. II-III p.Chr. (Mitrofan 1990, fig. 22/1). Inv. 48522. 
Hp. = 8,5 cm; lp. = 5,8 cm; g = 0,4-0,9 cm; Nov. 2007, TM / CT-10, c. 2, -5,10 m, loc. rom. 
timpurie. 

 
B. Occidentale – Gallia centrală  (Pl. 5/ 34; Pl. 6-8; Pl. 9/ 47 ) 
 

34. Bol, fragment de bază inelară; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, roşu-maronie, 
vernis roşu cu luciu slab, pe alocuri mat, de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/6). 
Decor cu aspect de martelare la interior, în zona centrală. Produs TS din Gallia centrală, 
posibil Lezoux, a doua jumătate a sec. al II-lea p.Chr. (DM 2000, 60, nr. 253, pl.16/ 253). 
Db. = 6 cm; g = 0,7 cm. Nov. 1997, TM / CT-2, c. 1, -2,70 m. 

35. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37 (= Hermet 6). Argilă fină, densă, bej-cărămizie, 
vernis roşu-brun, cu luciu intens în zonele lipsite de decor (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor în 
tehnica TS, grupat în panouri şi medalioane mărginite de un chenar drapat. Elemente de decor: 
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Faun, Venus lângă coloană, Hercules cu şarpele. Stilul atelierelor din Lezoux, probabil al lui 
Cinnamus, din anii 145-180. (I-R-B 1979, 243, nr. 14, Apulum; P 1976, 28-29, 164, pl. 6/9; Şt. 
1958, 63-68, fig. 2 şi 3; N 1986, 168/1; DM 1979, 295 şi pl.11). 
Hp. = 7 cm; lp. = 12,7 cm; g = 0,5-0,8 cm; dmax. probabil = 25 cm. 
Nov. 1999, TM / CT-3, c. 4, strat de nivelare turn. Inv.26068. 

36. Bol, fragment din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină şi densă, 
roşu-maronie, vernis la culoare (M.C.2000. HUE 10R. 4/6.) Decor grupat în panouri şi 
medalioane, realizat cu o matriţă uzată. Elemente de decor: amoraş înaripat (Eros), îngenuncheat 
spre stânga; Diana; câine gonind spre stânga; şnur perlat. Stilul atelierelor central-gallice din a 
doua jumătate a sec. II p.Chr. (P 1976, pl. 1-5; DM 2000, pl. 15/238-252). 
Hp. = 5,9 cm; lp. = 6,2 cm; g = 0,6-1,2 cm. Nov. 1997, aşezare extramuros, passim.  
Inv. 48533. 

37. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, bej-cărămizie, vernis 
roşu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Elemente decorative grupate în 
medalion: în centru, Minerva spre stânga, con de pin la picioare; în stânga, kantharos. 
Produs al officinae-lor din Ledosus, stilul lui Paternus sau Cinnamus din sec. II p.Chr.  
(R 1974, T-20; G 1976, pl. 4,63, Aquincum; DM 2000, pl. 15/ 245, Novae; P 1976, 11, 
nr.15, 2, nr. 25, 6, nr. 96, Romula. 
Hp. = 4,3; lp. = 6,3 cm; g = 0,6-0,8 cm. Nov. 2001, TM / CT-6, c.4, strat de nivelare turn. 
Inv. 48525. 

38. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină 
şi densă, bej-cărămizie, vernis roşu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). 
Decor meandric vegetal, cu frunză mare de ferigă; deasupra - şnur perlat şi friză drapată, cu 
semiove scurte şi beţişoare torsionate pe dreapta. Produse similare provin din ateliere 
central-gallice (G 1976,56, fig. 3/43; 57, fig. 4/47; P 1976, pl. 3, 44 – sec. II p.Chr.), 
motivele decorative fiind imitate în sec. II p.Chr. la Rheinzabern, regăsindu-se în stilul lui 
BF. Attoni (G – V 1986, 12, 5/3, pl. 3, 4/3, epoca Antoninus Pius – Marcus Aurelius). 
Hp. = 5,7 cm; lp. = 7 cm; g = 0,5-0,7 cm. Nov. 1996, aşezare extramuros, passim.  
Inv. 48524. 

39. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, roşu-cărămizie, vernis 
roşu lucios (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Elemente decorative grupate în panouri despărţite de 
un şir de perle terminat în rozetă; rezervat – picioarele unui personaj masculin deasupra unor 
cercuri concentrice. Produs în atelierele din Gallia centrală, stilul lui Paternus sau al lui 
Doeccus, de la sfârşitul sec. II p.Chr. (G 1976, fig. 5, 58; P1976, pl. 3/36, 51, pl. 5/78). 
Hp. = 3,8 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,5-0,8 cm. Nov. 2003, aşezare extramuros, passim.  
Inv. 48526. 

40. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, brun-cărămizie, cu 
particule de siliciu, vernis roşu-brun lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/6). 
Elemente decorative grupate în metope şi panouri: cercuri groase, lujer de plantă; deasupra 
– brâu drapat. Ceramică TS din Gallia centrală, probabil Ledosus, stilul lui Quintilianus sau 
al lui Laxtucissa (P 1976, pl. 2/20, Stolniceni, sec. II p.Chr.). 
Hp. = 4,6 cm; lp = 5,4 cm; g = 0,7 cm. Nov. 2001, TM / CT-6, strat de nivelare turn.  
Inv. 48523. 
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41. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, cărămizie, vernis roşu 

lucios (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Elemente de decor grupate în panouri marcate prin 
şnururi perlate terminate în globule; rezervat: câine în alergare spre stânga. Ceramică TS de 
provenienţă central-gallică (DM 2000, pl. 17/261, Novae). Ledosus, stilul lui Doeccus (anii 
160-190) sau al lui Advocisus (P 1976, 162/58, pl. 4/58). 
Hp. = 2,2 cm; lp. = 3 cm; g = 0,8 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, extramuros, passim.  
Inv. 48528. 

42. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă,bej-cărămizie, vernis roşu-brun, cu luciu intens (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor 
realizat în tehnica sigilatelor central-gallice, cu elemente vegetale (G 1976, fig. 3/34 şi 56). 
Hp. = 3,2 cm; lp. = 4 cm; g = 0,7 cm. Nov.2001, TM / CT-6, strat de nivelare turn.  
Inv. 48527. 

43. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, bej-cărămizie, vernis roşu lucios, de bună calitate (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor 
drapat deasupra unui şnur subţire perlat. „Stilul liber”, element de decor: leu în alergare 
spre dreapta. Produs al officinae-lor din Ledosus, de la mijlocul sec. II-lea p.Chr. (G 1976, 
fig. 3/30 – stilul lui Attianus; mai probabil al lui Iustus – cf. P 1976, 162/57, pl. 4/57). Inv. 
48532. 
Hp. = 3,5 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,8 cm. Nov. 2003, aşezare extramuros, S-3, c. 22, -0,56  
(-0,95) m. 

44. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, cărămizie, vernis lucios roşu-brun (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Decor neclar în 
medalion; detaliu de decor – astragal. Produs central-gallic al atelierelor din Ledosus, 
probabil al officina-ei lui Cinnamus (P 1976, 164, nr. 97, pl. 6/97 – Romula). 
Hp. = 2,5 cm; lp. = 4,1 cm; g = 1 cm. Nov. 1997, TM / CT-1, c.1, vegetal.  

45. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, brun-cărămizie, cu concreţiuni calcaroase; vernis roşu-brun (M.C.2000. HUE 2.5 YR. 
4/8), cu luciu intens, de bună calitate. Decor drapat deasupra unui şnur perlat sub care, o 
coardă groasă de viţă-de-vie. Motiv vegetal întâlnit pe sigillatele din Gallia centrală şi 
preluat, într-o primă etapă, de officinae-le din Rheinzabern. Fragmentul aparţine unui 
produs de bună calitate, realizat în Gallia centrală (G 1976, fig. 3/43 şi 4/47; P 1976, 
161/44, pl. 3/44 – Ledosus, stilul lui Paternus). 
Hp. = 4 cm; lp. = 5 cm; g = 0,7 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, cas. V, extramuros, -3,65 m. 
Inv. 48531. 

46. Bol, fragment din partea superioară a recipientului, profil complet; forma Dragendorf 37. 
Argilă fină, densă, bej-cărămizie, cu particule de siliciu, vernis roşu-brun, de bună calitate 
(M.C.2000. HUE 5YR. 4/8). Decor drapat deasupra unui şir de globule minuscule. Produs, 
probabil, al officinae-lor din Gallia centrală, din sec. II p.Chr. 
Hp = 8,3 cm; lp. = 8,3 cm; d probabil = 21 cm; g = 0,5-0,7 cm. Nov. 1996, TM / CT-1, c. 5, 
strat de nivelare turn.  
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47. Bol, fragment din partea superioară, profil complet; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, 

roşu-cărămizie,vernis roşu lucios (M.C.2000 2.5 YR. 4/8). Pe umăr, fragment de decor drapat. 
Ca şi mai sus, produs, probabil, al atelierelor central-gallice din secolul II p.Chr. 
Hp.= 5,4 cm; lp.= 6,3 cm; g = 0,5 cm. Nov. 1997, passim. Inv. 47648. 

 
 
 
C. Occidentale – zona rhenană  (Pl. 9/ 48-52; Pl. 10-11) 
 

48. Pahar, fragment din partea superioară – profil complet; forma Déchelette 72 cu decor 
excizat. Argilă fină, densă, bej-cărămizie, vernis roşu-brun lucios, de calitate superioară 
(M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Produs ceramic din categoria sigillatelor de Lezoux, fabricat la 
Rheinzabern în sec. II p.Chr. (S 1992, 35-37, gr. 23; G 1976, 44-45/S, fig. 20/12,13 – 
Aquincum; DM 2000, 54/180-183, pl. 12 – Oescus, Novae). 
Hp. = 2,8 cm; lp. =3,5 cm; g = 0,3 cm. Nov. 2005, TC-1, c. 1-2, -0,50 m. Inv. 48515. 

49. Pahar, fragment pansă din zona superioară a recipientului; forma Déchelette 72 cu decor 
excizat. Ca şi în cazul exemplarului de mai sus, avem de-a face cu un produs al atelierelor 
din Rheinzabern, de la sfârşitul sec. II şi începutul sec. III p.Chr. 
Hp. = 3,1 cm; lp. = 3 cm; g = 0,2-0,3 cm. Nov. 1996, TM / CT-1, c. 1, -0,90 m. Inv. 48518. 

50. Pahar, fragment de pansă; forma Déchelette 72 cu decor excizat. Argilă fină, densă, 
pământie (ocru), vernis brun-roşcat, cu luciu mai intens la exterior (M.C.2000. HUE 10R. 
4/6). Decor romboidal în tehnica sticlei incizate. Produs al atelierelor din Rheinzabern din a 
doua jumătate a sec. II şi începutul sec. III p.Chr. (Bk 1990, 30, nr. 8-9; DM 2000, 54,  
nr. 180-184, pl. 12 – Oescus, Novae; I-R-B 1978, 258, nr. 63, pl. 6/63 – Apulum). Inv. 48517. 
Hp. = 5,5 cm; lp. = 6,9 cm; g = 0,6-0,9 cm. Nov. 2007, TM / CT 3-9, c. 5, strat de nivelare 
turn. 

51. Bol, fragment pansă, din partea superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă 
fină, densă, bej-cărămizie, micacee, vernis roşu-brun deschis la culoare, aproape mat 
(M.C.2000. HUE 2.5 YR. 4/8). Decor drapat deasupra unui şnur perlat. Produs, probabil, 
într-un atelier din răsăritul Galliei, în sec. II p.Chr. Inv. 48529. 
Hp. =  4,2 cm; lp. = 5,3 cm; g = 0,6-0,7 cm. Nov. 1996, aşezare extramuros, S-1, c. 7, -1,60 m 
(gr.). 

52. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, bej-cărămizie, cu particule de calcit şi dungi negru-cenuşii, vernis roşu-brun 
(M.C.2000. HUE 10R. 4/6). Decor: elemente de chenar drapat, grupate individual. TS  
est-gallică, produs al atelierelor din Heiligenberg sau Rheinzabern. Stilul lui Ianuarius din 
epoca Antoninilor (DM 2000, 61, nr. 273, pl. 17/273 – Novae) sau Firmus II, Reginus II, 
Lupus, Pervincus, de la începutul sec. III p.Chr. (G 1976, 15, nr. 117, pl. 8/117). Inv. 48535. 
Hp. = 4,4 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2003, aşezare extramuros, S-3, c. 47, -1,40 m. 
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53. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă densă, cu nisip fin, cărămizie, vernis 

roşu-brun (M.C.2000. HUE 2.5 YR. 4/8). Elemente de decor: leoaică şezând, orientată spre 
stânga; labe de animal – rezervat: partea inferioară. Produs al atelierelor din Rheinzabern, 
probabil stilul lui Reginus I, de la mijlocul sec. II p.Chr. (P 1976, 168, nr. 145, pl. 10/145 – 
Romula; G 1976, 12, nr. 74, 75, pl. 6/74, 75 – Aquincum). Inv. 48520. 
Hp. = 3,7 cm; lp. = 6 cm; g = 0,4-0,6 cm. Nov.2007, TM /CT 3-9, c.5, strat de nivelare turn. 

54. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, cu particule de calcit şi 
mică, bej-cărămizie, vernis roşu-cărămiziu (M.C.2000. HUE 10 R. 4/6). Elemente de decor: 
animal de pradă (panteră ?) în salt spre stânga, în asociere cu o frunză striată. Rheinzabern, 
stilul „liber”, atelierul lui Comitialis V, epoca lui Septimius Severus (G 1976, 13, nr. 83, 
fig. 6/83; 14, nr. 90, fig. 7/90). Hp. = 2,5 cm; lp. = 2,9 cm; g = 0,7 cm. Nov. 2007, TM / 
CT-10, c. 3 (gr.3). Inv. 48519. 

55. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, vineţie, vernis roşu lucios (M.C.2000. HUE 2.5 YR. 4/8). Nu păstrează nimic din 
decor. Produs, foarte probabil, la Rheinzabern, în epoca Severilor (DM 2000, 63, nr. 292, 
pl. 18/292 – Oescus). Hp. = 5,5 cm; lp. = 6,9 cm; d probabil = 23 cm; g = 0,6-0,9 cm. 
Nov. 2007, TM / CT 3-9, c. 5, strat de nivelare turn. Inv. 48536. 

56. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, roz, vernis roşu, de slabă calitate, mai lucios la interior (M.C.2000. HUE 10R. 4/6). 
Decor grupat în panouri şi medalioane, prin şnururi perlate; matriţă cu estampaj adânc, pentru 
reliefuri înalte. Elemente de decor: Hercules cu picioarele încrucişate, Venus pe un piedestal 
(altar ?), folosite iniţial în Gallia centrală şi preluate în cursul sec. II p.Chr. de atelierele 
răsăritene. Import est-gallic, probabil Rheinzabern, Gr.1 – stilul lui Cobnertus – sfârşitul sec. 
II p.Chr. (Ht 1981, 211/258-260,  pl. 68) sau al lui Laxtucissa (P 1976, 159/18, pl. 5/18). 
Hp. = 5,3 cm ; lp. = 6,1 cm ; g = 0,5-0,8 cm. Nov.2001, TM, passim. Inv. 48530. 

57. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, cărămizie, vernis bej-roşcat lucios, de calitate mediocră (M.C.2000. HUE 2.5YR. 
4/8). La baza fragmentului se mai păstrează două semiove din decorul drapat de pe umărul 
recipientului. Produs Rheinzabern sau Westerndorf, din a doua jumătate a sec. II p.Chr.  
Hp. = 5,5 cm ; lp. = 8,7 cm ; dp. = 19,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-6, strat de nivelare turn. 
Inv. 48534. 

58. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, cărămizie, cu particule 
de mică, vernis roşu de calitate mediocră (M.C.2000. HUE 10R. 4/8). Decor greu lizibil, 
datorită folosirii unei matriţe uzate. Interior medalion : frunză de acant şi personaj masculin 
ducând la gură un ulcior (silen ?). Bolul provine , foarte probabil, din Westerndorf, dintr-un 
atelier care funcţiona în epoca Severilor (G 1976, 34, fig.11/149, 150, 153 – Aquincum; M–
E 1990, 239, fig. 2/15-16, 242, nr. 15-16 – Durostorum). Inv. 48528. 
Hp. = 4,2 cm ; lp. = 4,9 cm ; g = 0,3-0,7 cm. Nov. 1999, TM / CT-1, c. 4, strat de nivelare turn. 

59. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; forma Dragendorf 37. Argilă fină, 
densă, cărămizie, vernis roşu-brun deschis, lucios (M.C.2000. HUE 5 YR. 4/8). Decor 
ilizibil, posibil  produs Westerndorf, epoca Severilor (G – V 1986, 27, fig. 36/1). 
D probabil = 17,6 cm; hp. = 5,6 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,6-0,8 cm. 
Nov. 2001, TM / CT 1-6, c. 5-6, strat de nivelare turn. Inv. 48537. 
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60. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fină, densă, vineţie, vernis mat roşu-brun 

(M.C.2000. HUE 2.5 YR. 4/8). Decor: linie în relief, încolăcită în dublu – cerc şi terminată într-
un punct central uşor îngroşat. Produs în Germania Superior, probabil în atelierul lui Comitialis 
din Westerndorf, la sfârşitul sec. al II-lea p.Chr.(DM 2000, 64, nr. 307, pl. 19/307 – Novae; P 
1976, 169, nr. 165, pl. 11/165 – Oltenia; G – V 1986, fig. 5/3, 10 – Pannonia).  
Lp. = 2,4 cm; lp. = 2,1 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2007, TM / CT-10, c. 4, -3,60 m, strat de 
dărâmături. 
 
 

 D. Sigillata nord-pontica (Pl. 12) 
 

61. Platou, fragment de buză ; tip 19(M) Knipovici, formă dreptunghiulară. Argilă fină, densă, 
culoare bej; pe suprafaţa vizibilă, urme de vernis lucios, roşu-portocaliu şi maroniu, vopsea 
asemănătoare şi pe suprafaţa exterioară (M.C.2000. HUE 10R. 5/8). Decor realizat din 
globule în relief pe margine şi din linii adânci, concentrice, care marchează zona interioară 
a recipientului. Elemente de decor: cornul abundenţei şi relief cruciform. Analogii la 
Mirmekion şi Olbia în sec. II p.Chr. (K 1952, 307, fig. 7/3, 5; 306, fig. 6/2). Lp. = 7,8 cm; 
lp. = 3,2 cm; g = 0,5-0,7 cm. Nov. 2003, Faleză-nord, passim. Inv. 48550. 

62. Farfurie, fragment de buză; tip 5 Krapivina. Argilă fină, densă, portocalie, vernis roşu-
portocaliu lucios la interior, vopsea la culoare la exterior (M.C.2000. HUE 10R. 5/8). 
Margine decorată cu alveole şi cercuri concentrice în relief. Analogii la Olbia, la sfârşitul 
sec. II şi începutul sec. III (Ka 1993, 49 şi 113, fig. 52/21, 53/5-9) şi la Histria (Sv 2000, 
56/17, pl. 19/17-19 – tip 14). Lp. = 4,5 cm ; l = 2,6 cm; g = 0,6 cm. Nov. 1996, TM / CT-1, 
c. 4, strat de nivelare turn. 
Inv. 48545. 

63. Farfurie, fragment din partea superioară a recipientului, profil complet; tip 5 Krapivina. 
Argilă fină, densă, cărămizie, vernis bej-cărămiziu, cu luciu pe suprafaţa vizibilă şi mat la 
exterior (M.C.2000. HUE 2.5R. 5/6). Marginea buzei decorată cu globule, şanţuri şi cercuri 
concentrice în relief; interiorul recipientului decorat cu relief canelat: „coaste” dispuse 
longitudinal. Analogii la Olbia şi la Histria (Ka 1993, 49 şi 113, fig. 52/21, 53/5-9; Sv 2000, 
tip14). 
Hp. = 2 cm; Lp. = 5 cm; g = 0,2-0,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-3, c. 4, strat de nivelare turn. 
Inv. 48544. 

64. Farfurie, fragment din partea inferioară a recipientului; tip 5 Krapivina. Argilă fină, densă, 
cărămizie, vernis roşu-maroniu cu luciu la interior şi mat în exterior (M.C.2000. HUE 10R. 
5/6). Interior decorat cu „coaste” dispuse oblic pe cercuri concentrice cu relief adânc. 
Produs olbian de la sfârşitul sec. II şi începutul sec. III p.Chr. (Ka 1993, 49 şi 113, fig. 53/5-9). 
Lp. = 3,5 cm; lp. = 3 cm; g = 0,2-0,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-3, c. 4, strat de nivelare turn. 
Inv. 48543.  

65. Farfurie, fragment buză cu mâner; tip 19(M) Knipovici. Argilă fină,densă, portocalie, 
vernis la culoare, cu luciu pe suprafaţa expusă vederii (M.C.2000. HUE 2.5YR. 5/8). Mâner 
cu margine alveolată, buză decorată cu reliefuri: crustacee şi cercuri concentrice; suprafaţa 
interioară decorată cu dungi portocalii şi galbene Hp.= 2 cm; Lp. = 5 cm; lp. = 4,8 cm;  
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l buzei = 2,3 cm; g = 0,4 cm. Nov. 2002, TM / CT-7, c. 2, -0,45 m. Recipient produs la 
Mirmekion, la sfârşitul sec. II – începutul sec. III p.Chr. (K 1952, 306-307, fig. 7, 3).  
Inv. 48552. 

66. Farfurie, fragment profil complet partea superioară; tip 5 Krapivina, forma Hayes 45. 
Argilă fină, densă, cărămizie, vernis marmorat roşu-brun (M.C.2000. HUE 10R. 5/8), lucios 
pe suprafaţa expusă vederii, bej-maroniu mat, în rest (HUE 5YR. 5/6). Decor vegetal (viţa-
de-vie), realizat în tipar, dispus regulat între cele două şiruri perlate care marchează 
marginile buzei. Relief aplatizat  care relevă o folosire îndelungată, sau foarte frecventă, a 
tiparului. Produs nord-pontic din prima jumătate a secolului III p.Chr. (Ka 1993, 49, fig. 
52/18, 21, 53/5-7; Hy 1972, 62-65, fig. 11 – Form 45 A; Ro 1959, 60/K-3, import; Sv 2000, 
55-56, nr.16-21, tip 14). 
Hp.= 2,8 cm; Lp. = 4,3 cm; lp. = 3,6 cm; g = 0,2-0,4 cm. Nov. 2006, TM /CT-10, c. 4, -1 m. 
Inv. 48542. 

67. Cupă, fragment profil complet partea superioară; tip 15 Suceveanu. Argilă fină, densă, bej-
cărămizie, vernis roşu-portocaliu, lucios pe ambele feţe (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Decor 
în tehnica TS, realizat în tipar: liniuţe oblice şi spirala în forma literei S, dispusă între cele 
două linii de margine ale buzei recipientului. Produs pontic din a doua jumătate a sec.  II – 
prima jumătate sec. III p.Chr. (Kr 1985, 276-277 < B 387, 390>, fig. 50/387, 2, 390, 1; Sv 
2000, 58-59, pl. 21, tip 15). Dg. = 11 cm; hp. = 1,9 cm; Lp. = 4 cm; g = 0,3-0,4 cm. 
Nov. 1997, aşezare extramuros, S-1, c. 29, Loc. 13. Inv. 48553. 

 
E. Sigillata moesica  (Pl. 13/68-70) 
 

68. Platou, fragment profil complet; tip Butovo, formă dreptunghiulară. Argilă bej-cărămizie, 
vopsea roşu-maronie dispusă neuniform (M.C.2000. HUE 2.5YR. 4/8). Buza evazată, 
marcată de un chenar dublu profilat, este decorată cu trei şiruri de reliefuri dispuse paralel: 
cercuri, rozete şi perle punctiforme. TSM, produs al atelierelor nicopolitane de la începutul 
sec. III p.Chr. (S 1985, pl. 51; Kb-St-Vk 1988, 15-17, nr. 80, 83). Analogii în Oltenia, la 
Romula (P 1976, 176/276, 279, 286, pl. 25-26). Hp. = 2,8 cm ; Lp. = 6,7 cm; lp.= 5,2 cm;  
g = 0,3-0,6 cm. 
Nov. 2002, TM / CT-8, c. 6, -2 m. Inv. 45795. 

69. Farfurie, fragment de mâner; tip Butovo. Argilă bej-cărămizie, vernis la culoare (M.C.2000. 
HUE 2.5YR. 5/8). Decor din elemente vegetale : lujeri meandrici şi fructe gobulare. Produs al 
atelierelor nicopolitane din a doua jumătate a sec. II – începutul sec. III p.Chr. (S 1985, pl. 51; 
Kb-St-Vk 1988, 17, nr. 84). Lp.= 3,8 cm; lp.= 2,5 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-6, c. 
5-6, strat de nivelare turn. Inv. 48556. 

70. Platou, fragment de mâner; tip Butovo, de formă dreptunghiulară. Argilă fină, portocalie, 
cu particule de oxid de fier, vernis portocaliu cu dungi maronii în spaţiile adâncite şi cu 
luciu metalic (M.C.2000. HUE 10R. 6/6). Decor realizat în tipar: dungi în relief în 
alternanţă cu negative maronii şi cu elemente solare sau florale (?). Conform tehnicii de 
realizare, produs moesic, foarte probabil, al atelierelor nicopolitane din sec. II p.Chr.  
Lp.= 4,5 cm; lp.= 2,2 cm; g = 0,3-0,6 cm. Nov. 2007, cetate SE, passim. Inv. 48549. 
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F. Imitaţii locale de terra sigillata  ( Pl. 13, 71-73; Pl. 14 ) 
 

71. Platou de formă ovală; fragment profil complet; forma Dragendorf 39, tip 19(M) Knipovici. 
Argilă densă, micacee, cu granulaţii, bej, vernis mat, bej-maroniu (M.C.2000. HUE 2.5YR. 
5/3). Mâner profilat prin decupare; buza decorată cu reliefuri: globule, cornul abundenţei, 
crustaceu, cercuri concentrice. Produs noviodunens din sec. III p.Chr., cu analogii la 
Mirmekion la sfârşitul sec. II şi începutul sec. III p.Chr. (K 1952, 306-307, fig.7/3). 
Asemănări formale în Dacia, la Micăsasa, lângă Apulum (Mitrofan 1991). Hp.= 2,8 cm;  
Lp. = 7,3 cm; lp. = 6,6 cm; g = 0,3-0,7 cm. Nov. 2006, TC-4, c. 3, -1,20 m. Inv. 48547. 

72. Platou de formă dreptunghiulară; fragment din bordură. Argilă fină, caolinoasă, densă, 
portocalie, slip la culoare, cu luciu păstrat mai bine în exterior (M.C.2000. HUE 2.5YR. 
6/6). Decor linear cu motive geometrice. Fără analogii, dar cu asemănări formale în Dacia 
Superior, la Micăsasa (Mitrofan 1991, fig. 16,3). Produs noviodunens de la sfârşitul sec. II 
p.Chr. Lp.= 3,3 cm; lp.= 3,6 cm; g = 0,4-0,8 cm. Nov. 1996, TM / CT-1, c. 5, strat de 
nivelare turn. Inv. 48554. 

73. Cupă, fragment din partea inferioară a recipientului; forma Dragendorf 33,variantă locală 
(Bd-Ct-Br 1979, 180 şi 196, fig.145/2.1, fragment cu angobă roşu-intensă). Argilă comună 
micacee, portocalie, slip roşu-portocaliu (M.C.2000. HUE 2.5YR. 5/6). Decor în relief 
realizat în tipar : coaste şănţuite longitudinal, dispuse radial, de la bază în sus. Fără analogii, 
dar cu asemănări în ceramica cu vernis oranj din sec. al II-lea, din Germania Inferior, de la 
Ulpia Noviomagus (Ha 1996, 147, pl. 4). Produs noviodunens din prima jumătate a sec. II 
p.Chr. Hp.= 3.9 cm; Lp.= 6,3 cm; lp.= 5,5 cm; g = 0,3-0,5 cm. 
Nov. 2001, TM / CT-6, c. 5, strat de nivelare turn. Inv. 48551. 

74. Farfurie, fragment din bordură; forma Dragendorf 36 (?). Argilă comună, aspră, cu particule 
de mică, bej-cărămizie, slip dur, portocaliu (M.C.2000- HUE 2.5YR. 5/6). Decor floral realizat 
în tipar. Elemente de decor: floare cu şapte petale rotunjite, cu punct central în cercul interior 
şi cu capete de taenea. Produs noviodunens din sec. III p.Chr., cu asemănări în ceramica TS 
cu slip negru din centrul şi sudul Galliei, din secolele II-IV p.Chr. (Sy 1992, 14-16, grupa a 
16-a, nr. 261-265), şi în ceramica africană cu slip roşu din sec. IV p.Chr. (Hy 1972, 239, nr. 
49-50, stilurile A-II şi A-III, castron forma 70). Lp. =  4,3 cm; lp. = 4,3 cm; g = 0,2-0,4 cm. 
Nov. 2006, TM / CT-8, passim. Inv. 48555. 

75. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37 (?). Argilă fină, caolinoasă, deschisă la 
culoare, gri spre bej, insuficient frământată, cu oxizi de fier în compoziţie, angobă gri cu 
nuanţe spre verzui (M.C.2000. HUE GLEY-1 – light gray.7/1). Decor floral mărginit de 
şiruri de cerculeţe şi linii îngroşate. În  general, relief îngroşat realizat în tipar. Analogii în 
sec. II-III p.Chr. în sudul Galliei, la Graufesenque şi Millau, în Provence şi pe valea 
Rhonului, în ceramica denumită de N. Lamboglia „céramique sigillée claire B“ (B-V-B 
1987, 63-64, anii 150-250) şi în aria răsăriteană a Imperiului, în zona balcanică, unde 
centrele din Macedonia produc ceramică de culoare gri, denumită terra sigillata gri 
„macedoniană“ (Sk 1991, 275-284; Hy 1972, 405-407). În cazul de faţă, decorul, mai 
apropiat de repertoriul clasic, evidenţiază un produs local (P 1997, pl .39/1-2, Enoşeşti-
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Acidava în Dacia Inferior), iar întrebuinţarea argilei caolinoase, ca şi la Durostorum, este 
relevantă, în acest sens (Mţ 2003, 35, pl. 8/1, 2). Lp. = 3,7 cm; lp. = 3,2 cm; g = 0,5-0,7 cm. 
Isaccea 2006, str. 24 Ianuarie, nr. 24.  Inv. 48548 

76. Platou, fragment de mâner; tip Butovo. Argilă fină, caolinoasă, densă, roşu-portocalie, 
vopsea roşie, cu slabă aderenţă (M.C.2000. HUE 2.5YR. 5/8). Elemente de decor: şiruri de 
rozete şi de globule, coaste şi frunze, pe toată suprafaţa expusă. Imitaţie locală de TS, 
realizată în sec. II p.Chr. într-unul din atelierele din teritoriu, asemănătoare ceramicii din 
Butovo (Kb 1991, 218, fig. 2-3). Lp. = 5,1 cm; lp. = 2,1 cm; g = 0,4-0,6 cm. Niculiţel, villa 
rustica 1973, S-1, c. 3, -1,17 m, niv. I (mijlocul sec. II p.Chr.). (B 1983, 106). Inv. 48546. 

77. Platou, fragment din bordură; tip Butovo. Argilă fină, densă, cărămizie, vopsea roşu-
maronie, dispusă neuniform, cu luciu în zona interioară a recipientului (M.C.2000. HUE 
2.5YR. 5/6). Decor: relief înalt – două şiruri de rozete şi „coaste” în interiorul unui chenar. 
Imitaţie locală după produsele TS de la Butovo (S 1985, pl. 51 ; Kb – St – Vk 1988, 15-17; 
Kb 1991, 218). Analogii în Oltenia, la Slăveni şi la Romula (P 1976, pl. 24-25). Lp. = 6 cm; 
lp. = 3,5 cm; g = 0,4-1,1 cm. Niculiţel, villa rustica 1973, S-5, c. 8, -0,80 m, niv. II (epoca 
Severilor). Inv. 30191. 
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	29. Cupă, fragment din buză; forma Dragendorf 33. Argilă fin
	Hp. = 3,1 cm; lp. = 2 cm; g = 0,5-0,6 cm. Nov. 2006, TA-3, c
	30. Platou rotund (phiala), fragment din bază; forma Dragend
	Sigillata cu decor
	A. Occidentale – Gallia meridională  (Pl. 4/ 31; Pl. 5/ 32-3
	31. Bol, fragment de pansă din zona inferioară a recipientul
	Hp. = 4,5 cm; lp. = 5,6 cm; g = 0,7-1,0 cm. Nov. 2006, TM / 
	32. Cupă carenată, fragment din zona inferioară a recipientu
	33. Bol, fragment din zona inferioară a recipientului; forma
	Hp. = 8,5 cm; lp. = 5,8 cm; g = 0,4-0,9 cm; Nov. 2007, TM / 
	B. Occidentale – Gallia centrală  (Pl. 5/ 34; Pl. 6-8; Pl. 9
	34. Bol, fragment de bază inelară; forma Dragendorf 37. Argi
	Db. = 6 cm; g = 0,7 cm. Nov. 1997, TM / CT-2, c. 1, -2,70 m.
	35. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37 (= Hermet 6
	Hp. = 7 cm; lp. = 12,7 cm; g = 0,5-0,8 cm; dmax. probabil = 
	Nov. 1999, TM / CT-3, c. 4, strat de nivelare turn. Inv.2606
	36. Bol, fragment din zona inferioară a recipientului; forma
	Hp. = 5,9 cm; lp. = 6,2 cm; g = 0,6-1,2 cm. Nov. 1997, aşeza
	37. Bol, fragment din pansã; forma Dragen
	Hp. = 4,3; lp. = 6,3 cm; g = 0,6-0,8 cm. Nov. 2001, TM / CT-
	38. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului;
	Hp. = 5,7 cm; lp. = 7 cm; g = 0,5-0,7 cm. Nov. 1996, aşezare
	39. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	Hp. = 3,8 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,5-0,8 cm. Nov. 2003, aşeza
	40. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	Hp. = 4,6 cm; lp = 5,4 cm; g = 0,7 cm. Nov. 2001, TM / CT-6,
	41. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	Hp. = 2,2 cm; lp. = 3 cm; g = 0,8 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, 
	42. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului;
	Hp. = 3,2 cm; lp. = 4 cm; g = 0,7 cm. Nov.2001, TM / CT-6, s
	43. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului;
	Hp. = 3,5 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,8 cm. Nov. 2003, aşezare e
	44. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului;
	Hp. = 2,5 cm; lp. = 4,1 cm; g = 1 cm. Nov. 1997, TM / CT-1, 
	45. Bol, fragment pansă din zona superioară a recipientului;
	Hp. = 4 cm; lp. = 5 cm; g = 0,7 cm. Nov. 2006, TM / CT-8, ca
	46. Bol, fragment din partea superioară a recipientului, pro
	Hp = 8,3 cm; lp. = 8,3 cm; d probabil = 21 cm; g = 0,5-0,7 c
	47. Bol, fragment din partea superioară, profil complet; for
	Hp.= 5,4 cm; lp.= 6,3 cm; g = 0,5 cm. Nov. 1997, passim. Inv
	C. Occidentale – zona rhenană  (Pl. 9/ 48-52; Pl. 10-11)
	48. Pahar, fragment din partea superioară – profil complet; 
	Hp. = 2,8 cm; lp. =3,5 cm; g = 0,3 cm. Nov. 2005, TC-1, c. 1
	49. Pahar, fragment pansă din zona superioară a recipientulu
	Hp. = 3,1 cm; lp. = 3 cm; g = 0,2-0,3 cm. Nov. 1996, TM / CT
	50. Pahar, fragment de pansă; forma Déchelette 72 cu decor e
	Hp. = 5,5 cm; lp. = 6,9 cm; g = 0,6-0,9 cm. Nov. 2007, TM / 
	51. Bol, fragment pansă, din partea superioară a recipientul
	Hp. =  4,2 cm; lp. = 5,3 cm; g = 0,6-0,7 cm. Nov. 1996, aşez
	52. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; for
	Hp. = 4,4 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2003, aşezare e
	53. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă den
	Hp. = 3,7 cm; lp. = 6 cm; g = 0,4-0,6 cm. Nov.2007, TM /CT 3
	54. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	55. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; for
	Nov. 2007, TM / CT 3-9, c. 5, strat de nivelare turn. Inv. 4
	56. Bol, fragment pansă din zona inferioară a recipientului;
	Hp. = 5,3 cm ; lp. = 6,1 cm ; g = 0,5-0,8 cm. Nov.2001, TM, 
	57. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; for
	58. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	Hp. = 4,2 cm ; lp. = 4,9 cm ; g = 0,3-0,7 cm. Nov. 1999, TM 
	59. Bol, fragment din partea superioară a recipientului; for
	D probabil = 17,6 cm; hp. = 5,6 cm; lp. = 4,8 cm; g = 0,6-0,
	Nov. 2001, TM / CT 1-6, c. 5-6, strat de nivelare turn. Inv.
	60. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37. Argilă fin
	Lp. = 2,4 cm; lp. = 2,1 cm; g = 0,5 cm. Nov. 2007, TM / CT-1
	D. Sigillata nord-pontica (Pl. 12)
	61. Platou, fragment de buză ; tip 19(M) Knipovici, formă dr
	62. Farfurie, fragment de buză; tip 5 Krapivina. Argilă fină
	Inv. 48545.
	63. Farfurie, fragment din partea superioară a recipientului
	Hp. = 2 cm; Lp. = 5 cm; g = 0,2-0,5 cm. Nov. 2001, TM / CT-3
	64. Farfurie, fragment din partea inferioară a recipientului
	Lp. = 3,5 cm; lp. = 3 cm; g = 0,2-0,5 cm. Nov. 2001, TM / CT
	65. Farfurie, fragment buză cu mâner; tip 19(M) Knipovici. A
	66. Farfurie, fragment profil complet partea superioară; tip
	Hp.= 2,8 cm; Lp. = 4,3 cm; lp. = 3,6 cm; g = 0,2-0,4 cm. Nov
	67. Cupă, fragment profil complet partea superioară; tip 15 
	Nov. 1997, aşezare extramuros, S-1, c. 29, Loc. 13. Inv. 485
	E. Sigillata moesica  (Pl. 13/68-70)
	68. Platou, fragment profil complet; tip Butovo, formă drept
	Nov. 2002, TM / CT-8, c. 6, -2 m. Inv. 45795.
	69. Farfurie, fragment de mâner; tip Butovo. Argilă bej-cără
	70. Platou, fragment de mâner; tip Butovo, de formă dreptung
	F. Imitaţii locale de terra sigillata  ( Pl. 13, 71-73; Pl. 
	71. Platou de formă ovală; fragment profil complet; forma Dr
	72. Platou de formă dreptunghiulară; fragment din bordură. A
	73. Cupă, fragment din partea inferioară a recipientului; fo
	Nov. 2001, TM / CT-6, c. 5, strat de nivelare turn. Inv. 485
	74. Farfurie, fragment din bordură; forma Dragendorf 36 (?).
	Nov. 2006, TM / CT-8, passim. Inv. 48555.
	75. Bol, fragment din pansă; forma Dragendorf 37 (?). Argilă
	Isaccea 2006, str. 24 Ianuarie, nr. 24.  Inv. 48548
	76. Platou, fragment de mâner; tip Butovo. Argilă fină, caol
	77. Platou, fragment din bordură; tip Butovo. Argilă fină, d
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