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Abstract: Discovered at the end of the 19th century in the area of Babadag town, the votive altar 

dedicated to IOM for Emperor Marcus Aurelius’ health raised numerous discussions in the field 

literature regarding the localization of the mentioned settlement – v i c u s  N o v . Given that the 

restitution of  v i c  N o v ( i o d u n i )  was excluded by new epigraphic documents, we still need to 

locate this v i c u s . This article presents the archaeological investigation at the southwestern limit of 

the town of Babadag, where a large Roman settlement was identified, which could correspond to the 

settlement mentioned in the fragmentary inscription. 
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Zona oraşului Babadag se remarcă prin numeroasele vestigii arheologice descoperite în 

urma cercetărilor arheologice sistematice sau în cursul lucrărilor edilitare. Fără îndoială, situl 

halstattian aflat pe malul lacului Babadag este emblematic pentru descoperirile arheologice ale 

zonei, fără a uita să menţionăm o serie de urme aparţinând altor perioade istorice – epocii 

elenistice, romane, romane târzii şi perioadei medievale (Pl. 1). 

Dintre descoperirile romane care fac obiectul acestui articol trebuie semnalate 

materialele din zona aşezării fortificate hallstattiene situată la 2 km NE de oraş. Cercetările de 

suprafaţă organizate de un subcolectiv al şantierului Histria în această zonă semnalau materiale 

romane şi „ziduri cu mortar dintr-o perioadă romană târzie”
1
. Ulterior, odată cu începerea 

cercetărilor arheologice sistematice, în 1962, au fost descoperite numeroase materiale 

aparţinând epocii elenistice (secolele IV-III a.Chr.)
2
 şi romane, de obicei sumar menţionate

3
. 

Deosebit de importantă este semnalarea unor ziduri care, corelate cu numeroasele materiale 

arheologice, au condus la ideea existenţei unei fortificaţii romane târzii care suprapune o parte 

din suprafaţa aşezării hallstattiene
4
. În vara anului 2002 a fost cercetat un edificiu roman-târziu 

de mari dimensiuni situat în zona înaltă a falezei; au fost descoperite doar fundaţiile acestuia, 

păstrate pe două asize şi aflate pe un nivel Babadag II
5
. În anul următor a fost identificat un 

drum pietruit extramuran, împreună cu numeroase fragmente ceramice romane târzii
6
. 

În NV oraşului, la aproximativ 500 m de localitate, în anul 1995, a fost cercetat un 

tumul care făcea parte dintr-un grup de 5 movile funerare în care au fost descoperite morminte 

de inhumaţie şi incineraţie datate la mijlocul secolului II p.Chr.
7
. Materialul de factură locală 

                                                           
1  Ştefan et alii 1954, 112.  
2  Jugănaru, Ailincăi, Morintz 2002, 46; Lungu 1994, 135-137. 
3  Morintz 1964, 102; Morintz 1986, 60. 
4  Morintz 1987, 44; Morintz, Jugănaru 1995, 177. Această fortificaţie a fost cercetată de către  

E. Oberländer-Târnoveanu dar rezultatele nu sunt cunoscute; ulterior, cercetările au fost reluate de 

către I. Vizauer dar nu se cunoaşte traseul exact al fortificaţiei şi nu se poate estima suprafaţa închisă 

de aceasta (vezi şi Jugănaru et alii 2005, 60).  
5  Jugănaru et alii 2003, 44. 
6  Jugănaru et alii 2004, 47. 
7  Vasiliu, Paraschiv 1999, 253-266. 
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pontică şi de import prezintă o serie de analogii cu o parte din materialele arheologice de epocă 

romană descoperite în zona aşezării hallstattiene, iar distanţa de doar 600 m între movile şi 

aceasta poate constitui o ipoteză de lucru pentru stabilirea apartenenţei acestei mici necropole 

şi a aşezării rurale căreia îi era atribuită de către autorii săpăturilor
8
.  

Spre NV şi E de localitate, zonele cu aşezări romane sunt numeroase şi deosebit de 

importante dacă ar fi să menţionăm, în afară de materialele descoperite în urma unor 

periegheze în diverse puncte, necropola daco-romană din Enisala–La Biserică
9
, aşezările 

romane fortificate din aceeaşi localitate – Peştera şi Palanca, quadriburgium-ul de la Mihai 

Bravu şi horreum-ul de la Babadag–Topraichioi.  

Cea mai importantă aşezare romană din zonă este, fără îndoială, cea de la Enisala, din 

punctul Peştera care, împreună cu micul fort din punctul Palanca situat la 500 m spre NE, 

controla intrarea dinspre mare spre regiunile septentrionale ale Doborgei. Fortul din punctul 

Palanca (Enisala 2 după Alexandru S. Ştefan) este astăzi practic distrus; pe o fotografie realizată 

în 1969, se mai pot observa, alături de o complicată reţea de tranşee, urme ale unei incinte, iar 

fotografiile de la nivelul solului relevă existenţa unor blochete fasonate provenite din incintă
10

. 

Aşezarea fortificată din punctul Peştera (Enisala 1) nu a fost cercetată, iar starea de prezervare 

este bună în pofida excavărilor pentru obţinerea pietrei de construcţie la începutul secolului XX. 

Cercetările de salvare realizate în februarie şi martie 2005 şi mai 2006 în zona extramurană de la 

E de aşezare au condus la descoperirea unui numeros material arheologic databil în secolele  

IV-VI şi a necropolei
11

, fără a lămuri însă momentul apariţiei acestei aşezări
12

.  

Situl de la Babadag–Topraichioi este bine cunoscut în literatura de specialitate
13

. 

Materialele de perioadă romană timpurie sunt rare atât în interiorul fortificaţiei, cât şi în zona 

aşezării din jurul acesteia. Descoperirile de perioadă romană sunt numeroase în zona localităţii 

Mihai Bravu. Cercetările efectuate de A. Opaiţ au condus la descoperirea unui quadriburgium 

dar şi a unor inscripţii de perioadă timpurie, printre care se remarcă cea care menţionează pe 

„v(eterani) et c(ives) R(omani) consist(entes) vico Bad...”
14

 alături de o serie de inscripţii 

refolosite la construirea incintei, astăzi dispărute. Ceramică romană timpurie a fost descoperită 

în zona Mihai Bravu cu ocazia cercetărilor preventive din anul 2000 în puncte din E satului 

Turda spre Mihai Bravu
15

. Totuşi, nu există o menţiune clară a marii aşezări romane – „large 

fortress” – identificată de Gh. Ştefan pe valea Taiţei, între Turda şi Mihai Bravu, şi asociată de 

acesta cu Nονώ, menţionat de Procopius
16

. 

                                                           
8  Vasiliu, Paraschiv 1999, 263. 
9  Babeş 1971, 19-45; Mănucu-Adameşteanu 1984, 31-39, 435-444. 
10  Ştefan 1977, 19, fig. 8-9, 20, fig. 10-11. 
11  Paraschiv, Nuţu 2005, 339-349; Iacob, Nuţu, Paraschiv 2006, 154; Iacob, Nuţu, Paraschiv 2007, 146-147. 
12  Ştefan 1977, 21; Ionescu, Papuc 2005, 116-118. 
13  Opaiţ 1980a, 415-436; Opaiţ et alii 1991, 183-353. 
14  Bărbulescu 2001, 94, 179. 
15  Micu, Paraschiv, Vizauer 2001, 144-145. 
16  Ştefan 1958, 317. Această fortificaţie nu a fost precizată pe teren iar burgus-ului de la Mihai Bravu nu 

i se poate aplica termenul de „large fortress” nici în cazul unor observaţii perieghetice sumare. Cu 

titlu de ipoteză, putem propune identificarea aşezării menţionate de Gh. Ştefan cu vicus Bad amintit 

de inscripţia fragmentară de la Mihai Bravu dar şi cu materialele de perioadă romană timpurie 

descoperite în zonă (vezi nota 15).  
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Vicus Nov(us) 

Descoperit la sfârşitul secolului XIX în zona localităţii Babadag, altarul votiv dedicat lui 

IOM pentru sănătatea împăratului Marcus Aurelius a suscitat numeroase discuţii în literatura de 

specialitate cu privire la localizarea aşezării menţionate
17

. Dacă întregirea vico Nov(ioduni) 

propusă de Th. Mommsen, J. Weiss şi E. Doruţiu Boilă a fost exclusă de noi documente 

epigrafice
18

, rămâne de stabilit localizarea acestui vicus Nov(us) – întregire acceptată de  

Gr. Tocilescu, V. Pârvan
19

, R. Vulpe
20

 şi încetăţenită în literatura ulterioară
21

.  

Au fost propuse diferite puncte pentru localizarea acestuia în zona oraşului Babadag, 

dacă acceptăm a prióri faptul că inscripţia provine de la Babadag sau din zona imediată a 

localităţii deşi, aşa cum s-a demonstrat, multe dintre inscripţiile prezentate de Gr. Tocilescu au 

locul de provenienţă nesigur
22

. Pentru localizarea la Babadag s-au pronunţat E. Popescu
23

 şi  

Al. Suceveanu
24

; M. Bărbulescu propune, de asemenea, zona Babadag pentru localizarea 

acestui vicus
25

, în timp ce O. Bounegru consideră incertă această ipoteză
26

. Enisala, situată la 

numai 7 km de Babadag, prin numeroasele urme de perioadă romană timpurie din vatra satului 

şi punctul La Biserică, constituie un punct care nu poate fi exclus din discuţiile privind 

localizarea acestui vicus. Aici consideră, mai recent, Al. Barnea că ar putea fi localizat acest 

vicus, în vecinătatea satului, aducând drept argument continuitatea remarcabilă a toponimului
27

 

– vicus Nov(us) – Nονώ – Novoe Selo – Yeni Sale – Enisala. Ipoteza pare atrăgătoare, iar 

paralela cu vicus Petra – Camena, situat la 7 km de (L)Ibida, constituie un argument în plus, 

fără a mai menţiona alte cazuri similare. Totuşi, trebuie atrasă atenţia asupra hiatus-ului de 

locuire în ambele zone menţionate, lucru care face improbabilă (dacă nu imposibilă) această 

apropiere de toponime. Situaţia este sesizabilă, mai pregnant, mai ales în cazul continuităţii 

vicus Nov(us) – Enisala; în timp ce continuitatea vicus Petra – Camena poate constitui o 

dovadă susţinută de un sistem de referinţă care are la bază realităţile geo-morfologice ale zonei, 

termenul „satul nou” este mult prea ubícuu pentru a fi considerat un argument. 

Acceptând zona oraşului Babadag ca posibil punct pentru localizarea acestui vicus, 

rămâne de precizat, măcar cu titlu de ipoteză, aria unde ar putea fi amplasamentul aşezării 

antice. Relativ recent, un studiu asupra unei părţi a colecţiei numismatice B. Costin din 

Babadag a adus în discuţie un lot de monede provenite dintr-o aşezare situată la limita de SV a 

oraşului, pe un platou paralel cu şoseaua Babadag–Două Cantoane (E87) din imediata 

vecinătate a Pădurii Babadag
28

 (Pl. 2/1, 3). Aşezarea, identificată deja de V. H. Baumann
29

, a 

furnizat un lot de 23 de monede eşalonate de la Tiberius I până în secolul IV p.Chr. pentru ca 

                                                           
17  ISM V, 233 cu bibliografia şi discuţiile privind diferitele interpretări aduse până la acea dată acestui 

document epigrafic. 
18  Barnea 1988, 53-60; Barnea 1991, 81-84. 
19  ISM V, 233. 
20  Vulpe 1938, 181, 195. 
21  TIR L 35, s.v. Babadag; DID II, 163, 172; Suceveanu 1977, 71-72; Suceveanu 1991, 54; Suceveanu 

1998, 150.  
22  Doruţiu 1964, 131-135. 
23  TIR L 35, s.v. Babadag. 
24  Suceveanu 1977, 71-72; Suceveanu 1991, 54. 
25  Bărbulescu 2001, 179.  
26  Bounegru 1991, 96-97. 
27  Barnea 1998, 215, nota 6.  
28  Iacob, Velter, Mănucu-Adameşteanu 2002, 44-45. 
29  Baumann 1983, 45, nota 76. 
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un folles Mauriciu Tiberius, descoperire singulară pentru secolele VI p.Chr., să încheie seria 

descoperirilor numismatice în zonă
30

. În afară de monedele semnalate cu această ocazie, autorii 

menţionează existenţa, în numeroase colecţii particulare din Babadag, a unor loturi importante 

de monede provenind din această aşezare
31

.  

Din punct de vedere topografic, aşezarea se află situată pe două planuri distincte: un platou 

cu frontul estic lung de cca. 200 m şi cel nordic de 190 m, delimitate de restul câmpului prin râpe 

adânci de cca. 2-5 m; o zonă de deal deschisă, cu pante line şi numeroase urme de edificii care se 

întind pe o suprafaţă de 600 m de-a lungul şoselei Babadag–Două Cantoane şi pe aproximativ 800 

m în lungul şoselei Babadag-Slava Rusă, inclusiv în profunzimea terenului. Dacă suprafaţa aşezării 

a fost estimată anterior la cca. 50 ha
32

 credem că o putem aproxima mai exact la 20 ha. 

O cercetare arheologică preventivă ne-a oferit posibilitatea, în octombrie 2009, să 

verificăm printr-o serie de sondaje stratigrafia aşezării, cel puţin în zona platoului înalt, situat 

în zona pădurii. Astfel, pe două proprietăţi, situate la liziera pădurii, au fost executate 5 sondaje 

cu dimensiuni cuprinse între 4 × 1 m şi 6 × 1 m
33

. În sondajele menţionate a fost surprinsă 

următoarea stratigrafie: 0,20-0,25 m – vegetal; 0,25-0,75 m – pământ negru cu rare depuneri de 

materiale arheologice; 0,75-1,10 m pământ galben compact (steril). Materiale arheologice au 

apărut numai pe proprietatea Secuianu, situată în zona estică a platoului, în secţiunile I şi II.  

Prima secţiune (S I) a fost orientată N–S şi are dimensiunile de 4,5 × 1 m. Materialele 

arheologice descoperite sunt: un fragment de la o amforă de masă de secol IV p.Chr. (cat. nr. 

13) şi un fragment de ulcior cu gură pâlniformă de secol II-III p.Chr. (cat. nr. 22). În aceeaşi 

secţiune a fost identificată o groapă (G1) conţinând materiale de secol IV p.Chr. (cat. nr. 25-28, 

32). În S II (Pl. 2/2) au fost descoperite câteva fragmente ceramice din secolele II-IV p.Chr. în 

afara unui context stratigrafic bine definit (cat. nr. 8, 9, 15-18).  

Cu ocazia cercetărilor arheologice au fost făcute şi o serie de periegheze în zona 

menţionată fiind descoperite mai multe edificii distruse de arături. La suprafaţa terenului se 

puteau observa blochete fasonate, teguale, olane şi fragmente arhitectonice împreună cu un 

numeros material ceramic. Edificiile observate se află la 100-300 m unul de altul (Pl. 2/1, 3) 

fără să se poată defini un anumit tipar, latitudinea şi longitudinea fiecărui edificiu fiind luată cu 

un GPS Garmin eTrex Vista HCx. Deoarece a fost recuperat un numeros material ceramic 

provenit din zona acestora, prezentăm pe scurt, înainte de catalogul descoperirilor, dispunerea 

lor în teren, împreună cu fragmentele vitrice şi ceramice tipice, urmând ca ulterior, poate în 

cadrul unor noi cercetări arheologice preventive, să aducem mai multe date privind geneza şi 

evoluţia cronologică a edificiilor menţionate. 

 Edificiul I (E I ) a fost identificat în colţul de NE al proprietăţii Secuianu, în zona unui 

drum de acces forestier; este de dimensiuni mari (cca. 10 × 20 m) – Lat. 44°8741151299;  

Long. 28°6859469675. Materiale arheologice: un cercel din bronz în bandă simplă, circulară, datat 

în secolul IV p.Chr. (cat. nr. 1) şi un fragment dintr-un bol de sticlă de secol II-III p.Chr. (cat. nr. 2). 

                                                           
30  Iacob, Velter, Mănucu-Adameşteanu 2002, 44-45. 
31  Iacob, Velter, Mănucu-Adameşteanu 2002, 44, nota 24; în colecţiile ICEM există peste 300 de 

monede achiziţionate din zona aşezării menţionate (informaţie dr. M. Iacob). 
32  Baumann 1983, 45, nota 76. 
33  Sondajele au fost executate pe proprietăţile Secuianu P. şi Dermina P., responsabil de şantier  

dr. Fl. Topoleanu; documentaţia este în arhiva ICEM, nr. 45/11.05.2009. 
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 Edificiul II (E II) se află situat la 200 m NV de proprietatea menţionată (folosită drept 

reper). Este puternic afectat de lucrările agricole, la suprafaţa terenului observându-se numeroase 

blochete fasonate, cărămizi, dar şi bucăţi de chirpici provenite din elevaţia pereţilor – Lat. 

44°8755655345; Long. 28°6850298196. Materiale arheologice: două fragmente de la aşa-

numitele „stemmed goblets” Isings form 111, secolul IV p.Chr. (cat. nr. 4-5) şi un mâner 

torsionat de la o amforă de masă, secolele III-IV p.Chr. (cat. nr. 19). 

 Edificiul III (E III), extrem de afectat de arături, se află situat la 250 m NV de 

proprietatea menţionată şi 90 m de E II. Au fost observate urme de mortar – Lat. 

44°8763753939; Long. 28°6855769902. Materiale arheologice: un bol Isings form 96, secolele 

II-III p.Chr. (cat. 3) şi un fragment de la un ulcior cu disc din acelaşi interval cronologic  

(cat. nr. 20). 

 Edificiul IV (E IV) a fost identificat în apropiere de E III, la 70 m NV de acesta, pe 

panta unui deal – Lat. 44°8767514899; Long. 28°6842489615. Materiale arheologice: un 

fragment de oenochoe secolele II-III p.Chr. (cat. nr. 21). 

 Edificiul V (E V) se află situat la 300 m N-NV de proprietatea Secuianu – Lat. 

44°8768742010; Long. 28°6865564156. Materiale arheologice: o pansă de amforă LR 2, 

secolul IV. p.Chr. (cat. nr. 12), o bază de cană din secolele II-III p.Chr. (cat. nr. 24) şi o bază de 

căţuie (cat. nr. 30).  

 Edificiul VI (E VI) a fost reperat la 300 m N de proprietatea menţionată şi la 50 m E 

de E V. Este un edificiu de dimensiuni apreciabile şi puternic afectat de lucrările agricole. 

Urme de mortar, un mare număr de blochete şi fragmente arhitectonice (o plintă şi un fragment 

de coloană), dar şi ceramică sugerează existenţa unei clădiri importante – Lat. 44°8765879590; 

Long. 28°6872560531. Materiale arheologice: un fragment de la o amforă de masă, secolele 

III-IV p.Chr. (cat. nr. 14), un fragment de gură de la o oală de bucătărie  

(cat. nr. 27) şi o buză de dolium (cat. nr. 29) datate în secolul IV p.Chr.  

 Edificiul VII (E VII) se află situat în linie dreaptă spre E faţă de E VI, la 70 m. Este un 

edificiu cu o suprafaţă apropiată de E VI, distrus în mare parte de lucrări agricole şi de o 

locuinţă contemporană care îl suprapune în parte – Lat. 44°8764104303; Long. 

28°6882123444. Materiale arheologice: un fragment de vas-borcan de tradiţie getică (cat. nr. 

31) şi un fragment de coloană spartă longitudinal (stîlp miliar?). 

 Edificiul VIII (E VIII) este cel mai avansat, la 350 m N de proprietate – Lat. 

44°8771233112; Long. 28°6870056856. Materiale arheologice: două fragmente de amfore Zeest 

84-85, secolele II-III p.Chr. (cat. nr. 6-7), un fragment de amforă neidentificată (cat. nr. 11), o bază 

de la un ulcior amforoidal de secol II-III p.Chr. (cat. 23) şi un proiectil de praştie (cat. nr. 33). 

 

Cu menţiunea că nu am putut face repertorierea tuturor zonelor cu materiale arheologic, 

din motive lesne de înţeles – vegetaţie, proprietăţi îngrădite, eroziune accentuată – sperăm ca 

această succintă enumerare să contribuie, alături de materialul arheologic prezentat în 

continuare, la lămurirea intervalului cronologic în care putem încadra aşezarea. Nu în ultimul 

rând, atragem atenţia asupra potenţialului sitului arheologice, cât şi a factorilor puternici 

antropici şi naturali care contribuie la distrugerea acesteia şi sperăm să constituie un semnal de 

alarmă pentru protejarea acestei zone. 
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Catalogul materialelor 

 

 

I. Obiecte din metal 
 

1. Cercel din bronz, în bandă simplă, circulară, cu unul din capete mai subţire (Pl. 3/1). 

Dimensiuni: dm. max. = 1,7 cm; gros. =  0,3-0,5 cm. 

Context: E I. 

Analogii: pentru acest tip de cercel există numeorase analogii în contexte de perioadă romană târzie şi 

paleobizantină, la Corinth34, Intercisa35, Viminacium36, Seuthopolis37, Nicopolis ad Istrum38, 

(L)Ibida39, Sacidava40 Beroe41 şi în Italia bizantină42. Pe limes-ul danubian este o formă comună, larg 

folosită43, deşi încadrarea cronologică strictă, în lipsa unui context stratigrafic, este dificil de realizat 

datorită genezei acestui tip care îşi are începuturile încă din epoca bronzului44.  

Datare: sec. IV p.Chr.  

 

II. Sticlă 
 

2. Bol semisferic – Bucovală tip X (Pl. 3/2). 

Dimensiuni: Dm = 12 cm; H = 3,2 cm; L = 5,1 cm. 

Context: E I. 

Sticlă de culoare albă, mată, transparentă, cu irizaţii verzui. Se păstrează un fragment din corp şi buza 

realizată sub form unui „colac” îndoit spre exterior. 

Analogii: Tomis, în context funerar45, Nicopolis ad Istrum46. 

Datare: secolul II-III p.Chr. 

 

3. Bol semisferic sau cupă – Isings form 96a (Pl. 3/3). 

Dimensiuni: H = 2,7 cm; L =  6,6 cm. 

Context: E III. 

Sticlă de culoare alb-verzuie, transparentă, cu irizaţii albastre. Se păstrează un fragment din corp şi buza 

îngroşată şi mult evazată spre exterior. 

Analogii: Isings form 96 (exemplar ilustrat fără precizarea locului descoperirii)47, Nicopolis ad Istrum48. 

Datare: secolul II-III p.Chr. 

                                                           
34  Davidson 1952, 249, nr. 2003, pl. 107/2003. 
35  Alföldi et alii 1957, 430-432, pl. 79/11-14. 
36  Milovanović 2003, 3, tip. 1, pl. 3/tip 1. 
37  Ognenova-Marinova 1984, 177-178, fig. 3/101-105. 
38  Poulter 2007, 22-23, fig. 2.4/2.47-2.48. 
39  Opaiţ 1991, 49, nr. 64, fig. 20/64. 
40  Scorpan 1978, 172, nr. 61, pl. 12/61. 
41  Petre 1987, 22, pl. 40/55c. 
42  Baldini Lippolis 1999, 89, tip 2.II.1/1e, fig. 1e/1; Cavallari 2005, 175, fig. 183.  
43  Ruseva-Slokoska 1991, 24-25, tip I; Ruseva-Slokoska 1999, 281. 
44  Warden 1990, 32, nr. 191, pl. 22/191; Waldbaum 1983, 123, nr. 723-726, pl. 45/723-726. 
45  Bucovală 1968, 40, nr. 33, fig. 33. 
46   Shepherd 1999, 328, nr. 157-158, pl. 11.8/157-158. 
47  Isings 1957, 113. 
48   Shepherd 1999, 313-314, nr. 5-6, pl. 11.1/5-6. 
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4. Stemmed goblet – Isings form 11149 (Pl. 3/4). 

Dimensiuni: Dm. = 4,6 cm; gros. =  0,3-0,6 cm. 

Context: E II. 

Sticlă groasă de culoare verde opacă. Se păstrează un fragment din baza terminată printr-un inel gros. 

Analogii: Histria50, Nicopolis ad Istrum51.  

Datare: secolele IV-V p.Chr. 

 

5. Stemmed goblet – Isings form 111 (Pl. 3/5). 

Dimensiuni: L = 4,6 cm; gros. = 0,2-0,4 cm. 

Context: E II. 

Sticlă subţire, de culoare verde deschis. Se păstrează un fragment din baza terminată printr-un inel 

răsfrânt spre interior. 

Analogii: similar cu numărul anterior. 

 

III. Ceramica 

I. Amfore – Amphorae 

A. Amfore de transport  

6. Bază de amforă – Zeest 84-8552 (Pl. 3/6). 

Dimensiuni: H = 11,2 cm. 

Context: E VIII. 

Pastă roşie-cărămizie, mai închisă la interior cu multe particule negre şi albe în compoziţie. 

Analogii: acest tip este atestat în bazinul nord şi vest pontic în contexte datate, cu câteva excepţii53, în 

secolele II-III p.Chr. În siturile din nordul Dobrogei amfore de acest tip au fost descoperite în centre 

precum Orgame/Argamum, Noviodunum, Aegyssus, Arrubium şi Troesmis, dar şi în teritoriul 

acestora54. În primul oraş menţionat, amforele de acest tip sunt cele mai răspândite recipiente de 

transport de producţie pontică – 44,7 %, şi 22,7 % din totalul amforelor descoperite55. Zonele de 

producţie se află în Crimeea deşi nu poate fi exclusă şi o producţie locală a tipului, în centrul de olari 

de la Teliţa-Valea Morilor56. Conţinutul amforelor Zeest 84-85 a fost cu siguranţă peştele, unul dintre 

principalele, chiar dacă prea puţin documentat, produse de export ale bazinului circumpontic şi mai 

ales a coastei nord şi vest pontice57. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

 

                                                           
49  Isings 1957, 139-140. 
50  Suceveanu 1982, 121, pl. 19/II A/1. 
51   Shepherd 1999, 337-339, nr. 271-277, pl. 11.12/271-277. 
52  Zeest 1960, 116, pl. 25/84-85. 
53  În afară de limitele cronologice menţionate, pentru secolul I a.Chr. – începutul secolului I p.Chr. 

avem o amforă descoperită la Poiana-Piroboridava, vezi Opaiţ 1987, 247-248, fig. 2/2; contra 

Paraschiv 2006, 25-26. La Olbia sunt menţionate cele mai târzii amfore de acest tip, descoperite în 

niveluri de secol IV p.Chr., vezi Krapivina 1993, 98.   
54  Pentru o analiză exhaustivă a descoperirilor la Dunărea de Jos vezi Paraschiv 2006a, 25-26; de 

asemenea, Paraschiv 2006b, 292-294. 
55  Paraschiv 2006b, 319. 
56  Paraschiv 2006a, 26. 
57  Asupra comerţului cu peşte a zonei vest-pontice vezi Opaiţ, Baumann 2006, 397-405; Opaiţ 2007, 

106-120; Bounegru 2006, 81-83; recent, producţia şi comerţul cu peşte din zona pontică au constituit 

obiectul unui simpozion, vezi Bekker-Nielsen 2005, passim. 



130 GEORGE NUŢU 

 
7. Mâner de amforă – Zeest 84-85 (Pl. 3/7). 

Dimensiuni: L = 15,3 cm. 

Context: E VIII. 

Pastă roşie-cărămizie fină, cu mica şi particule negre şi albe în compoziţie. 

Analogii: acelaşi tip de amforă ca nr. 6. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

8. Mâner de amforă – Zeest 84-85 (Pl. 3/8). 

Dimensiuni: L = 11,6 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S II, 1-2, – 0,80 m. 

Pastă roşie-cărămizie fină, cu mica şi particule negre şi albe în compoziţie, angobă maron închis. 

Analogii: acelaşi tip de amforă ca nr. 6-7. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

9. Bază de amforă – Zeest 84-85 (Pl. 3/9). 

Dimensiuni: H = 10,9 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S II, 1-2, – 0,80 m. 

Pastă cărămizie-închisă, cenuşie fină la interior, cu mica şi particule albe în compoziţie. În partea superior 

păstrează urme de smoală fină. 

Analogii: acelaşi tip de amforă ca nr. 6-8. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

10. Mâner de amforă – Zeest 7758 (Pl. 3/10). 

Dimensiuni: L = 7,3 cm. 

Context: E I. 

Pastă oranj deschis, cu mica şi particule negre şi albe (calcar) în compoziţie. La exterior se pot observa 

urmele unui strat de culoare închisă. 

Analogii: amforel de tipul Zeest 77 sunt întâlnite cu predilecţie în zona nord pontică, mai ales la Tanais şi 

Pantikapeum, Phanagoria dar şi în teritoriul acestora. Sunt amfore de dimensiuni mari, cu pasta oranj 

deschis şi multe incluziuni în compoziţie. În contexte bine datate – la Kimmerikon şi Hermonassa – 

sunt încadrate la mijlocul secolului III p.Chr. dar I. B. Zeest consideră că au circulat între secolele II-

III p.Chr.59 În zona vest-pontică, la Orgame/Argamum, a fost descoperit un important lot de amfore 

de tipul discutat (7,6% din totalul amforelor), iar autorul considera că amforele Zeest 76-77 ar putea fi 

produse şi în alte zone decât aria nord-pontică60. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

11. Gură şi gât de amforă neidentificată (Pl. 3/11). 

Dimensiuni: Dm. gurii = 8,9 cm. 

Context: E VIII. 

Pastă cărămizie-deschis, neomogenă, cu numeroase particule de calcar şi mica în compoziţie. 

Analogii: nu cunoaştem analogii pentru acest tip; gura cu prag accentuat pare sa sugereze o amforă de 

masă dar diametrul redus al gurii contrazice această ipoteză. Canelurile de pe gât sugerează, de 

asemenea, o încadrare cronologică mai târzie, dar contextul în care a fost descoperită are datarea 

asigurată prin fragmentele de amfore Zeest 84-85 descoperite aici. 

Datare: secolele II-III?. 

                                                           
58  Zeest 1960, 113-114, 32/77. 
59  Zeest 1960, 113-114. 
60  Paraschiv 2006b, 289-290, cat. 3-4, pl. 1/3-4. 
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12. Pansă de amforă LR2 (Pl. 3/12). 

Dimensiuni: H = 4,9 cm. 

Context: E V. 

Pastă roşu-cărămizie, angobă bej închis. 

Analogii: LR2 sunt împreună cu LR1 cele mai răspândite amfore în Scythia în secolele IV-VI p.Chr.61 

Datare: a doua jumătate a secolului IV p.Chr. 

 

B. Amfore de masă 

 

Acest tip special de amforă apare ca o alternativă mai uşor de produs la recipientele de 

transport. Erau folosite la transportul pe distanţe scurte şi la prezervare produselor. Deşi nu 

există un studiu complet asupra acestor amfore pentru toată perioada romană, sunt considerate 

produse locale. Caracteristicile morfologice precum gura largă, corpul globular, torţile lamelare 

sau torsionate şi baza plană sau concav-inelară sunt tipice acestui tip de amforă. Sunt 

documentate în toate siturile de epocă romană iar în unele ocupă procentual un loc important în 

cadrul descoperirilor precum la Orgame/Argamum, în contextele de secole I-IV p.Chr.
62

 În 

nivelurile târzii aceste amfore ocupă procente diferite de la sit la sit: la Halmyris majoritatea 

amforelor de masă provin din contexte romane-târzii
63

 deşi, analiza descoperirilor a demonstrat 

că tipul îşi are geneza încă din secolul I p.Chr. şi este în uz concomitent cu aşa-numitul 

„ulcior” amforoidal până la dispariţia acestuia la începutul secolului IV p.Chr.
64

. Variaţiile 

tipologice indică o producţie locală în diferite situri nord şi vest dobrogene în epoca romană şi 

romană-târzie precum la Capidava în secolul VI p.Chr.
65

. Pentru perioada romană timpurie, 

secolele I-III p.Chr., credem că zonele de producţie erau numeroase şi coincideau atât cu  

regiunile nord moesice cu o masivă prezenţă militară
66

 dar şi cu cele care aveau o puternică 

producţie destinată exportului, mai ales regional.   

 
13. Amforă de masă, fragment de mâner şi pansă (Pl. 3/13). 

Dimensiuni: H = 12,4 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S I, 1-2, – 0,20 m. 

Pastă cărămizie-închis, fină şi omogenă, cu mica aurie în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

 

14. Amforă de masă, fragment de mâner (Pl. 4/14). 

Dimensiuni: L = 5,4 cm. 

Context: E VI. 

Pastă cărămizie-deschis, omogenă, cu mica în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

 

15. Amforă de masă, fragment de mâner (Pl. 4/15). 

Dimensiuni: L = 9,2 cm. 

                                                           
61  Pentru frecvenţa amforelor LR2 în zona vest-pontică, o analiză exhaustivă la Paraschiv 2006a, 92-95; 

Swan 2007b, 253-255, fig. 1. 
62  Paraschiv 2006b, 317-318, 320.  
63  Topoleanu 2000, 158-159. 
64  Opaiţ 1996, 39-41; Opaiţ 2004, 4-5. 
65  Opriş 2003, 85-88. 
66  Opaiţ 1996, 39. 
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Context: Proprietatea Secuianu, S II, 1-2, – 0,20 m. 

Pastă cărămizie-deschis, omogenă, cu mica în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

16. Amforă de masă, fragment de mâner (Pl. 4/16). 

Dimensiuni: L = 9,1 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S II, 1-2, – 0,20 m. 

Pastă bej-deschis, omogenă, cu mica în compoziţie şi vopsea mată închisă la exterior. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

17. Amforă de masă, fragment de mâner (Pl. 4/17). 

Dimensiuni: L = 5,1 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S I, 1-2, – 0,20 m. 

Pastă cărămizie-închisă, omogenă, cu particule de calcar în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

18. Amforă de masă, fragment de mâner (Pl. 4/18). 

Dimensiuni: L = 5,9 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S I, 1-2, – 0,20 m. 

Pastă maron închis, omogenă, cu mica în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

19. Amforă de masă, fragment de mâner torsionat (Pl. 4/19). 

Dimensiuni: L = 8,4 cm. 

Context: E II. 

Pastă cărămizie-deschis, moale şi omogenă, cu multă mica în compoziţie. 

Datare: secolele III-IV p.Chr. 

II. Veselă de băut – vasa po(ta)toria. 

În cadrul veselei de băut am inclus patru ulcioare fragmentare şi o bază provenind de la 

o cană. Ulcioarele reprezintă fiecare în parte o variantă; tipul cu buza trilobată – oenochoe – 

este o variantă răspândită în Imperiu în perioada timpurie şi târzie în timp ce, ulcioarele cu 

disc, larg răspândite în Moesiae şi zona nord-pontică, reprezintă produse ale atelierelor locale. 

Ulciorul amforoidal, formă locală comună în primele trei secole ale stăpânirii romane în zona 

vest-pontică, dispare treptat spre sfârşitul secolului III p.Chr. pentru a fi înlocuit la începutul 

secoului următor de către amfora de masă, un recipient mai practic
67

. 

A. Ulcioare 

20. Ulcior cu disc (Pl. 4/20). 

Dimensiuni: Dm = 6 cm; H = 5,3 cm. 

Context: E III. 

Pastă fină, cărămizie-deschis, omogenă, cu multă mica şi particule de clacar în compoziţie. 

Analogii: Histria68, Gura Canliei (cu monedă Vespasianus)69, Arrubium70, Tropaeum Traiani71. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

                                                           
67  Opaiţ 1996, 39 cu bibliografia. 
68  Suceveanu 2000, 145-149, tip XLV B, cat. nr. 9-35, pl. 68-69/9-35.  
69  Papasima 1997, 312, pl. 6/3. 
70  Paraschiv 1997, 321-322, pl. 2/14-17. 
71  Bogdan-Cătăniciu, Barnea 1979, 184, fig. 152/4.1. 
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21. Ulcior cu gura trilobată – oenochoe (Pl. 4/21). 

Dimensiuni: L = 7,7 cm. 

Context: E IV. 

Pastă fină, bej-deschis, compactă, cu rare particule de mica şi de calcar în compoziţie; vopsea cu aspect 

metalic, la exterior. 

Analogii: Histria72. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

 

22. Ulcior cu gura pâlniformă (Pl. 4/22). 

Dimensiuni: H = 5,6 cm. 

Context: Proprietatea Secuianu, S I, 3-4, – 1 m.  

Pastă fină, cărămizie-deschis, omogenă, cu multă mica în compoziţie. 

Analogii: Halmyris73, Histria74, Callatis75. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

 

23. Bază de ulcior amforoidal (Pl. 5/23). 

Dimensiuni: L = 7,7 cm. 

Context: E VIII. 

Pastă maron închis, moale, cu multe particule de mica în compoziţie.  

Analogii: Histria76, Arrubium77, Sarichioi78. 

Datare: secolele II-III p.Chr. 

B. Căni 

24. Bază de cană (Pl. 5/24). 

Dimensiuni: H =  9 cm. 

Context: E V. 

Pastă cărămizie deschis, cu multe particule negre şi de mica în compoziţie.  

Datare: secolele II-III p.Chr. 

 

 

III. Vase de bucătărie – vasa conquina(to)ria. 

A. Oale 

Vesela de bucătărie este redusă numeric, fapt surprinzător dacă analizăm descoperirile 

din contextele romane. Cele trei fragmente tipice se pot împărţi în două tipuri, dificil de 

încadrat cronologic
79

. Au fost încercate diferite departajări cronologice bazate pe diferenţele 

tipologice şi de pastă, în special pentru ceramica romano-bizantină fără a se ajunge la o 

tipologie general acceptată. Pasta caolinoasă este întâlnită mai ales în contexte timpurii şi în 

zona limes-ului danubian în timp ce pasta grosieră, cu numeroase incluziuni apare ulterior, 

                                                           
72  Suceveanu 2000, 154-156, tip XLVII, cat. nr. 1-13, pl. 73-74/1-13. 
73  Topoleanu 2000, 88, cat. nr. 183, pl. 21/183. 
74  Suceveanu 2000, 157-158, tip XLIX, cat. nr. 1-4, pl. 75/1-4. 
75  Preda 1980, pl. 11/M1. 
76  Suceveanu 2000, 158-160, tip L, cat. nr. 1-10, pl. 75/1, 76/2-8, 77/3. 
77  Paraschiv 1997, 321-322, pl. 2/18-19.      
78  Baumann 1995, 211, pl. 11/2. 
79   Scorpan 1976, 172-173; Opaiţ 2004, 44-52 pentru ceramica de bucătărie din Dobrogea. 



134 GEORGE NUŢU 

 
fiind specifică contextelor târzii, de secol IV-VI p.Chr.

80
. Întrucât este greu de acceptat un 

import masiv al acestui tip funcţional, iar descoperirile demonstrează o mare varietate de tipuri 

de pastă, putem presupune existenţa mai multor centre de producţie. Unitatea care se poate 

observa în tipologia vaselor, are mai curând la bază rolul funcţional al acestui tip decât 

existenţa unor centre de producţie majore, cu un export masiv.    

25. Oală de bucătărie fragmentară cu buza uşor concavă şi lată – Opaiţ tip II81 (Pl. 5/25). 

      Dimensiuni: Dm = 16 cm; L= 7,6 cm. 

      Context: G1. 

Pastă bej deschis, fină, angobă alburie cu particule de calcar şi pietricele în compoziţie. 

Datare: secolul IV p.Chr. 

26. Oală de bucătărie fragmentară cu buza uşor concavă şi lată (fără desen). 

Dimensiuni: L= 7 cm. 

Context: E VI. 

Pastă cenuşie deschisă, arsă la exterior. 

Datare: secolul IV p.Chr. 

27. Oală de bucătărie fragmentară cu buza dreaptă şi rotunjită, la exterior – Opaiţ tip I82 (Pl. 5/26). 

Dimensiuni: Dm = 16,3 cm; L= 6,9 cm. 

Context: G1. 

Pastă cenuşie roşcată, arsă secundar la exterior. 

Datare: secolul IV p.Chr. 

28. Caserolă fragmentară cu proeminenţe pe torţi (Pl. 5/27). 

Dimensiuni: L= 5,1 cm. 

Context: G1. 

Pastă cenuşie dură, arsă secundar la exterior. 

Analogii: este similară cu un tip de cratiţă atestat la Troesmis, joasă şi cu două torţi, dar fără 

proeminenţe83. 

Datare: II-IV p.Chr. 

 

IV. Dolia 

 

29. Fragment de buză de la un dolium de dimensiuni mici (Pl. 5/29). 

Dimensiuni: L= 16 cm. 

Context: E VI. 

Pastă cărămizie cu multă mica şi pietricele folosite ca degresant; angobă subţire, cenuşie închis la 

exterior. 

Analogii: Babadag-Topaichioi, Histria84. 

Datare: secolele IV-VI p.Chr. 

                                                           
80   Pentru discuţiile privind pasta veselei de bucătărie vezi: Scorpan 1976, 172-173; Opaiţ 1996, 42-43; 

Opaiţ 2004, 44-52. Analiza contextelor de secol V-VI p.Chr. de la Dichin (Gradishte, N Bulgariei) a 

permis evidenţierea liniilor evolutive a ceramicii de bucătărie de producţie locală, vezi Swan 2007a, 

837, fig. 4-6. 
81   Opaiţ 2004, 45. 
82  Opaiţ 2004, 44. 
83  Opaiţ 1980b, 330, nr. 3, pl. 2/3. 
84  Opaiţ 2004, 3. 
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V. Ceramică de tradiţie Latène 

 

Ceramica de tradiţie getică rămâne o constantă a aşezărilor din perioada romană 

timpurie, în majoritatea siturilor moesice. Nordul Dobrogei nu face excepţie dacă ar fi să 

menţionăm doar ceramica din necropola de la Enisala acolo unde, în contexte închise, ceramica 

romană este asociată cu numeroase vase de tradiţie autohtonă
85

. Cercetările din zonele rurale 

din nordul şi centrul Doborgei, la Teliţa – Amza, Sarichioi – Sărătura
86

 sau Fântânele
87

, au 

evidenţiat perpetuarea acestui tip ceramic până târziu în epoca romană.  

 
30. Bază de căţuie (Pl. 5/30). 

Dimensiuni: H = 3,2 cm. 

Context: E V. 

Pastă tipică, cenuşie, compactă, cu multă mica şi pietricele folosite ca degresant; incomplet arsă. 

 

31. Bază de vas-borcan (Pl. 5/31). 

Dimensiuni: Dm = 8,9 cm. 

Context: E VII. 

Pastă grosieră, cărămizie cu multă mica şi pietricele folosite ca degresant; slip subţire, roşu-închis la 

exterior. 

 

VI. Varia 

 
32. Greutate de pescuit (Pl. 5/32). 

Dimensiuni: L = 8,5; l = 6,7 cm. 

Context: G1 . 

Pastă cărămizie-deschis. 

Datare: descoperită împreună cu ceramică de bucătărie de secol IV p.Chr. 

 

33. Proiectil (bilă de praştie) din clacar (Pl. 5/33). 

Dimensiuni: Dm = 4,2 cm. 

Context: E VIII. 

Datare: descoperit împreună cu amfore Zeest 84-85, secolele II-III p.Chr. 

 

  

 

                                                           
85  Mănucu-Adameşteanu 1984, 36-37, pl. 6, 8/1-5. 
86  Baumann 1995, 131, pl. 30/2; 188, 12/12-17 
87  Suceveanu 1998, 221, pl. 7/16-18; 224, pl. 10/57-66; 229, pl. 13/121-123; 232, pl. 15/159-161; 234, 

pl. 16/ nr. 186-187. 
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