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PRODUC IA CIVIL DE MATERIALE TEGULARE DIN DACIA
Mariana Balaci Crîngu
Cuvinte cheie: producie tegular, cuptor, atelier
Mots clé: production tégulaire, four, atelier
Résumé: La production tégulaire est un élément important dans la structure
économique de la province de Dacie. Les produits tégulaires ont été réalisé dans des
ofcines civiles ou particuliers. En Dacie ont été identié 24 des fours et plus du 110
estampilles. La production tégulaire est bien connu dans la Dacie par les découverts
archéologiques. On parle d’une production réalisé dans le milieu urbaine, car la
majorité des estampilles proviennent d’ici. Aussi on obsèrve une production réalisé
dans le milieu rurale, mais elle est inferieure.

Imediat dup cucerirea Daciei de ctre romani, acetia vor trece la implementarea
sistemului roman pentru ridicarea unei noi civilizaii, anume cea roman. Pentru
construirea i impunerea unei civilizaii specice romanilor în Dacia, înc din primii
ani de guvernare roman va începe un proces edilitar care s-a concretizat atât prin
arhitectura militar, cât i prin cea civil ori religioas.
Pentru demararea acestui proces a fost nevoie de implicarea unei fore de
munc important asigurat în mare parte de ctre segmentul militar, de prezena
arhitecilor i constructorilor i pe lâng acestea, dar nu în ultimul rând a fost nevoie
de punerea la dispoziie a materialului de construcie, e el din piatr, lut sau lemn.
Producia de materiale ceramice de construcie a fost asigurat atât de ocinele
militare, cât i de ctre cele civile. Identicarea acestor ocine se poate realiza pe
dou ci: cea direct prin existena cuptorului de ars materialul de construcie i cea
indirect prin prezena pe materialele tegulare a tampilei proprietarului de astfel de
ocin.
Materialele de construcie fac parte din categoria celor mai numeroase i mai
rspândite artefacte din Dacia roman. Acest lucru se datoreaz i factorilor geologici
din Dacia, cci ei sunt printre cei care in ueneaz tipul de material de construcie
folosit pentru ridicarea de locuine, edicii publice etc1.
1
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În perioada dacic materialele tegulare nu au fost folosite, îns cucerirea
roman a impus ca i element specic civilizaiei romane materialele de construcie
din lut (crmizi, igle, olane, conducte etc.).
Importana economic pe care o are industria materialelor de construcie
este una imens i din acest motiv este greu de cuanticat cu precizie cât anume a
reprezentat din sistemul economic2. Ne referim la rolul i locul pe care l-a ocupat
producia de materiale de construcie din lut în sistemul economic al provinciei.
Pe lâng importana economic a acestei adevrate industrii, producia de
materiale tegulare implic i aspecte legate de administrare i proprietate a atelierelor,
modul de organizare al lor, statutul social al proprietarilor i al celor care lucrau în
astfel de ateliere. Cu alte cuvinte, problema i discuia pornind de la prezena i
necesitatea acestor materiale tegulare în siturile arheologice este una complex care
nu poate  soluionat în totalitate în stadiul actual al cercetrilor arheologice din
provincia Dacia.
Sursele de informare privind aceast producie în Imperiul roman sunt:
– izvoarele istorice, în special cele de drept roman, dar i Vitruvius sau Plinius
cel Btrân.
– cercetrile arheologice care ofer informaii privind identicarea cuptoarelor
i a atelierelor de producere a materialelor tegulare;
– tampilele de pe materialele tegulare care ofer date referitoare la numele
ocinatorilor;
– analizele petrograce care ar putea furniza date referitoare la locul de
aprovizionare cu materie prim a atelierelor, date foarte importante atunci când
vorbim de prezena a mai multor ocinatori pe un areal geograc mai restrâns;
– etnoarheologia, cea care prin analiza i observarea crmidriilor moderne
ajut la reconstituirea procesului tehnologic i în organizarea acestor tipuri de
ateliere, cci din aceste puncte de vedere prea multe nu s-au schimbat de la epoca
roman la cea modern;
– inscripiile care fac referire la ofcinatores, dar i la domini;
În cazul analizei produciei de material tegular din Dacia, nu toate sursele
de informare menionate mai sus sunt accesibile, îns pe baza analogiilor i a
comparaiilor cu situaia din alte provincii ale Imperiului roman vom încerca în
msura posibilitilor s creionm anvergura i dimensiunea economic în primul
rând a industriei materialelor de construcie din lut. Poate ceea ce ne-ar  fost de
un real folos în demersul nostru i de care nu dispunem sunt analizele petrograce
realizate pe aceste materiale, mai ales atunci când vorbim de producia meterilor
itinerani.
Producia acestor materiale de construcie dintr-o provincie este dictat de
2
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anumite criterii precum nivelul de schimb, dar i cel de consum al unui anumit tip de
produs3. Cererea de produse tegulare difer chiar i în interiorul unei provincii i nu
numai de la o provincie la alta. Cercettorii Darvill i McWhirr identic în funcie
de tipul de aezare în provincia Britannia trei tipuri specice de cerere sau de nevoie
de materiale tegulare4:
– cerere ridicat în cazul oraelor; de asemenea aici identic o cantitate mare
de produse tegulare, precum i o varietate de astfel de produse;
– cerere medie în aezrile semiurbane, cerere care se caracterizeaz printr-un
numr relativ important de crmidrii, îns unde se observ o variaie a uctuaiei
vieii economice a aezrii care la rândul ei dicteaz chiar i indirect cererea pe pia
a materialelor tegulare;
– cerere sczut, în forme cât mai simple, în cazul unor villae rusticae unde
oscilaiile de nevoie de materiale de construcie se leag de fazele pe care le-a
cunoscut în timp aceast proprietate i unde identic autorii existena unor perioade
lungi caracterizate de o cerere foarte mic.
În ceea ce privete modul i tipul de producie, au fost identicate mai multe
modaliti de producie, îns întotdeauna nu trebuie pierdut din vedere nevoia vital
a sursei de materie prim, chiar în defavoarea ariei de rspândire5. Distana de la
sursa de lut la atelier se estimeaz c nu poate depi 20 de km6. Cu cât sursa de lut
într-o zon este mai rar, cu atât crmidriile se vor grupa în jurul acesteia.
Un alt aspect important pe care trebuie s îl avem în vedere este cel legat de
locul de amplasare al atelierelor ce produceau materialele tegulare. Este i normal ca
acestea s e dispuse în afara aezrii, la o distan care s asigure protecia necesar
locuitorilor (foc, miros, fum) în paralel cu protecia mediului înconjurtor7. Un astfel
de atelier, e el militar, e civil, era amplasat în exteriorul aezrii i al castrului. În
aceste condiii este destul de dicil de atribuit cuptorul unui atelier civil sau militar,
în lipsa gsirii în timpul cercetrii arheologice a unor tampile pe materialele tegulare
fragmentare care provin din interiorul cuptorului.
În arealul unui atelier de producere de materiale tegulare pe lâng cuptorul
sau cuptoarele de ardere a acestora (în funcie de tipul de industrie pe care îl avem în
diferitele cazuri), se mai gsesc bazinul de frmântare a lutului, atelierul propriu-zis
fr a putea vorbi de o organizare riguroas a interiorului unde ocinatorul pstra
tiparele (un fel de rame) din lemn de realizare a materialelor tegulare, signacula,
precum i alte obiecte necesare în procesul de producie. Pe lâng acestea, ceva mai
3

Darvill, McWhirr 1984, p. 242.
Ibidem.
5
Peacock 1979, passim.
6
Darvill, McWhirr 1984, p. 252.
7
Ibidem, p. 247.
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departe ar trebui identicate gropile de extragere a lutului i de deeuri. Lutul nu poate
 de orice calitate, cci acesta in ueneaz calitatea crmizilor i a altor materiale
tegulare. Astfel trebuie cutat cu atenie, iar cel de o calitate superioar este cel ce are
în componena sa cret alb, nisip sau rubrica8. De asemenea Plinius se pronun ca
i Vitruvius pentru confecionarea crmizilor „din pmânt alb argilos”, „din argil
roie” i doar în cazuri în care nu se gsesc astfel de resurse s se foloseasc „pmânt
moale”9.
Referitor la perioada optim de extragere a lutului, arhitectul roman este
de prere c aceast operaiune ar trebui s se desfoare în primvar i chiar în
toamn.
De asemenea nu trebuie s pierdem din vedere locul de depozitare al crmizilor
crude care în procesul de fabricare sunt lsate câtva timp pentru ca evaporarea apei s
se realizeze treptat pentru a îndeprta pericolul crprii crmizilor în timpul arderii,
dar i al crmizilor arse, ori a lemnului necesar în procesul de ardere. Plinius susine
c ar  necesari doi ani pân când crmizile pot  folosite la construcii10.
Acestea sunt elementele principale alturi de datele oferite de etnoarheologie
pe care le considerm absolut necesare în identicarea unui atelier de producere a
materialelor tegulare. Este îns o situaie în care în cercetarea arheologic este foarte
dicil s identicm toate aceste elemente. Tocmai de aceea, chiar i identicarea
doar a unui element sau a mai multora ne pot conduce la posibilitatea de a presupune
existena în jurul unei aezri a unui atelier care s acopere necesarul de materiale
tegulare pe piaa local i nu numai.
În ceea ce privete numrul de lucrtori într-un astfel de atelier, se presupune
c într-o crmidrie mic în care se realiza o producie sezonier lucrau 1-2 oameni
efectiv la realizarea crmizilor i la supravegherea întregului proces de fabricaie
i înc în jur de 10 persoane erau angajate sezonier pentru exploatarea lutului,
frmântarea lui, alimentarea i aprovizionarea cu lemne etc.11.
Producia de materiale tegulare se derula în general între lunile martie-octombrie, dar trebuie s inem cont i de condiiile climatice existente într-o provincie12.
Exista temerea c dac aceste crmizi sunt realizate în perioada solstiiului, acestea
puteau s se crape i astfel producia s e compromis13.
Pornind de la cercetrile arheologice coroborate cu cele etnoarheologice
efectuate în provincia Britannia, au fost identicate mai multe modaliti de producere
8

Plinius XXXV, 170.
Vitruvius II, 3 ,5.
10
Plinius XXXV, 170.
11
Ibidem, p. 250.
12
Young 1968, p. 320, apud. Darvill, McWhirr 1984, p. 249.
13
Plinius XXXV, 170.
9
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a materialelor tegulare. În primul rând, se poate vorbi de o producie militar de astfel
de materiale, alturi de cea municipal14. Acest tip de producie s-a desfurat într-un
cadru administrativ i în acelai timp birocratic foarte bine controlat de ctre autoriti
i de asemenea, o astfel de producie apare ca ind una stabil. În aceste condiii i
arealul de desfacere al materialelor tegulare cu tampile militare sau municipale este bine
delimitat, de regul acest areal coincide teritoriului a at sub controlul autoritii militare
sau administrative. Probabil la fel ar trebui privit situaia i în cazul Daciei romane.
Al doilea tip de producie este cea districtual (numit astfel de cei doi
cercettori, mai degrab decât s foloseasc termenul de crmidrie rural)15. În
acest caz avem o producie mic, cci i capitalul investit este redus, iar tehnologia
utilizat este modest. În aceste condiii existena unui singur cuptor este sucient.
Crmidriile grupate, constituiau al treilea tip de producie posibil de
identicat într-o provincie sau într-un areal geograc. Ele se întâlnesc atunci când
sursa de lut este destul de rar, dar cererea de materiale este destul de mare16. Ceea
ce caracterizeaz acest tip de producie este calitatea superioar a produselor, alturi
de cantitatea important pe care o realizeaz meteugarii pe baza cererii mari i
continue. În cazul provinciei Dacia considerm c acest tip de producie îl întâlnim
în preajma unor aezri importante, ca de exemplul în preajma unor orae unde au
fost identicate mai multe tampile de ocine civile, ceea ce denot o cerere crescut
i continu de materiale tegulare (ca exemplu amintim Tibiscum, Apulum, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa).
Cele trei tipuri de producii menionate mai sus presupun existena unor
ateliere i meteri stabili. Pe lâng acestea, mai pot  observate i alte dou tipuri de
producii unde vorbim mai degrab de prezena unor meteri voiajori i implicit de
existena unei producii ocazionale.
Producia peripatetic se bazeaz pe crmidarii itinerani care se deplaseaz
în interiorul unei provincii i se stabilesc pentru perioade scurte de timp acolo unde
exist cerere i bineîneles surs de materie prim17.
Un ultim tip de producie de materiale tegulare este cea realizat pe domeniul
unui proprietar pentru a acoperi nevoile personale ale acestuia, avem în vedere în
special pe proprietarii de villae rusticae. În acest caz investiia este minim. Exist
ideea c astfel de cuptoare de mici dimensiuni sunt ale acestor proprietari, iar
producia este realizat de ctre acetia18.
Nu tim în ce msur putem accepta ideea ca un proprietar de villa rustica
14

Darvill, McWhirr 1984, p. 247-249.
Darvill, McWhirr 1984, p. 250.
16
Ibidem, p. 251-252.
17
Ibidem, p. 254-255.
18
Ibidem, p. 255.
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s dispun de cunotinele necesare realizrii unei producii proprii pe care s o
foloseasc în repararea sau ridicarea unor anexe pe domeniul su, cci atât Plinius,
cât i Vitruvius nu prezint aceast operaie de ridicare a cuptorului i de prezentare
a tehnologiei necesare ca ind ceva destul de uor de realizat. i de asemenea s nu
pierdem din vedere cunotinele necesare identicrii materiei prime pentru a realiza
chiar i nite crmizi. Acesta este cel puin punctul nostru de vedere. Mai degrab
avem cazuri în care proprietarul cuptorului i al locului de exploatare a lutului este
proprietarul villae-i rusticae, dar de producerea efectiv a materialelor tegulare se
ocup un meter itinerant.
În continuare, dup prezentarea acestor aspecte mai mult teoretice, dar
identicate cu precdere la nivelul provinciei Britannia, vom trece în revist i vom
discuta aspectele specice produciei tegulare civile din Dacia, pe baza cercetrilor
arheologice i atunci când va  posibil i pe baza analogiilor cu alte provincii ale
Imperiului.
În provincia Dacia au fost identicate arheologic mai multe cuptoare pentru
ars materiale de construcie în arealul unor orae i aezri importante. În asemenea
cuptoare se ardeau produse tegulare atât de necesare, precum crmizi, igle, olane,
olane de ventilaie, conducte etc.
În analiza produciei tegulare dintr-o provincie se cuvine a analiza cu deosebit
atenie tipurile de cuptoare pentru ars astfel de obiecte, precum i arealul lor de
dispunere în cadrul aezrilor i al provinciei, dar în paralel este necesar studierea
tampilelor prezente pe astfel de materiale, cci exist posibilitatea de a identica aria
de rspândire a unei tampile, care conduce la reconstituirea arealului de desfacere a
produselor unei ocine a unui anumit meter.
Atât la nivelul provinciei Dacia19 cât i al altor provincii20 au fost realizate
tipologii ale cuptoarelor de ars materiale de construcie. Indiferent de maniera de
clasicare a acestora, se pot observa aceleai tipuri de cuptoare, de form patrulater,
în general. De fapt clasicarea lor pornete în cele mai multe cazuri de la prezena
unui element constitutiv, cum ar  zidul median, a canalului sau a bolilor în camera
de alimentare a cuptoarelor.
La nivelul provinciei Dacia avem cunotin de existena mai multor astfel de
cuptoare, îns nu întotdeauna ne sunt prezente descrierile acestora. Nu de puine ori
exist doar meniunea c într-o anumit localitate a fost sesizat arheologic un cuptor.
În aceste situaii, nu vom putea s le atribuim ca aparinând unui tip sau altuia, îns
acolo unde datele sunt suciente, iar descrierea corespunztoare a acestora se va
analiza descoperirea respectiv.
Clasicarea cuptoarelor de ars materiale de construcie din Dacia pornete de
19
20

Popilian 1973, p. 143 i bibliograa.
Federhofer 2007, p. 119-120, abb. 32.
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la clasicarea realizat de Henning21 care ia în discuie prezena bolilor sau absena
acestora pentru a le împri în dou mari grupe cu posibilitatea de a stabili subvariante
ale acestora (g. 2).
Pentru provincia Dacia putem vorbi de urmtoarea clasicare a cuptoarelor de
ars materiale tegulare:
A. Cuptor cu canal median i canale mai mici perpendiculare pe acesta.
B. Cuptor cu perete median care împarte camera de alimentare în dou spaii
boltite la intrare.
B1.Cuptor cu perete median i canale perpendiculare pe acesta.
B2. Cuptor cu picior de sprijin pe mijlocul camerei de alimentare.
C. Cuptor cu un singur spaiu de ardere boltit la intrare.
În clasicarea pe care o propunem includem cuptoarele de ars materiale de
construcii astfel:
Tipul A: Micia, (cuptorul nr.1)22 (g. 3); Ulpia Traiana Sarmizegetusa23 (g.
4); Ulpia Traiana Sarmizegetusa24; Gornea25; Buridava- Stolniceni26 (g. 5).
Tipul B: Micia, cuptoarele nr. 2-427 (g. 3, 6, 7); Romula, (cuptorul nr. 2)28;
Drobeta, (cuptoarele 1-2)29 (g. 9);
Tipul B1: Romula, (cuptorul nr. 1)30 (g. 8); Orheiul Bistriei31 (g. 10);
Acidava32;
Tipul B2: Ulpia Traiana Sarmizegetusa33 (g. 11).
Tipul C: Cristeti34.
Din cele 24 de cuptoare identicate de noi, aa cum reiese din cercetrile
arheologice i din informaiile din literatura de specialitate (g. 1), doar în cazul a
16 dintre acestea considerm c am dispus de suciente date pentru a le atribui unui
tip de cuptor din clasicarea propus de noi. Tipului A, cuptoare cu canal median i
canale perpendiculare pe acesta i-am atribuit un numr de 5 cuptoare din Dacia. Cele
21

Henning 1977, apud Federhofer 2007, abb. 32.
Floca, Ferenczi, Mrghitan 1970, p. 16-23; Mrghitan 1971, p. 531-533.
23
Alicu 1984, p. 466, apoi trece la tipul B1 dup reparaiile pe care le suport (p. 468).
24
Floca 1941-1942, p. 431-440.
25
Cf. Alicu 1984, p. 469, nota 6 pe baza unei informaii de la Lazarovici.
26
Bichir 1989, p. 53-55.
27
Floca, Ferenczi, Mrghitan 1970, p. 23-34.
28
Ttulea 1994, p. 87.
29
Stîng 1998, p. 71-72.
30
Ttulea 1994, p. 86-87.
31
Protase, Dnil 1965, p. 557-561; Protase 2008, p. 26-29.
32
Grosu 2006, p. 67.
33
Alicu 1984, p. 468.
34
Floca, Ferenczi, Mrghitan 1970, cf. notele 29, 58.
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mai numeroase cuptoare, în numr de 6, aparin tipului B, adic tipului de cuptor
cu perete median i boli la intrarea în camera de alimentare. Doar 3 cuptoare le-am
inclus în tipul B1 i câte un singur cuptor celorlalte dou tipuri (B2 i C). Faptul c
cele mai numeroase dintre cuptoarele de ars materiale de construcii aparin tipului
de cuptor cu perete median i dou spaii boltite la intrare este un lucru cunoscut35.
Cum reiese din luarea în considerare a dispunerii în teritoriul provinciei a
cuptoarelor de ars materiale tegulare se poate observa faptul c aceste cuptoare le
întâlnim în apropierea unor orae (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Romula, Drobeta),
a unor aezri de tip pagus (Micia), vicus (Acidava, Buridava, Cristeti, Orheiul
Bistriei) i alte aezri rurale (Gornea).
Numrul acestora la nivelul Daciei este destul de mare, dac lum în calcul
i cuptoarele care nu au fost cercetate sistematic, ci doar sesizate în lucrrile de
specialitate i pe care din cauza prea puinelor indicii nu le-am încadrat tipologic.
Astfel vorbim de un numr de 24 de astfel de cuptoare, de departe se remarc Ulpia
Traiana Sarmizegetusa cu 8 cuptoare36, Micia- 437, Drobeta- 338, Romula -239, câte
un cuptor în localitile Buridava, Gornea, Orheiul Bistriei, Acidava, Cristeti,
Ramna40, ibot41.
Aa cum spuneam deja, toate cuptoarele amintite se gsesc la distane
apreciabile de peste 400 de metri de aezare, dar amplasate în funcie de sursa de ap,
de lut dar i de direcia circulaiei aerului, pentru ca noxele s nu afecteze calitatea
vieii în aezri.
În urma cercetrilor arheologice se cunosc un numr de 11 signaculae din er
sau bronz. Aceste instrumente necesare în tampilarea materialelor tegulare susin i
ele dimensiunea produciei acestora din provincia Dacia42. Nu toate pot  considerate
ca ind mrci ale unor crmidari civili.
Prin numrul mare de cuptoare identicate arheologic la o oarecare distan
de aezare, aa cum este i resc se distinge, de departe capitala provinciei, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Aici au fost cercetate arheologic un numr de ase cuptoare
i alte dou au fost identicate pe teren43. Ele se grupeaz în partea de sud-est a
oraului, la o distan rezonabil pentru a respecta condiiile de trai ale populaiei,
unde pe câteva hectare probabil c s-a constituit un adevrat cartier al olarilor.
35

Popilian 1976, p. 143, ele aparin dup clasicarea cercettorului craiovean tipului 4.
Alicu 1984, p. 470.
37
Floca, Ferenczi, Mrghitan 1970, p. 16-34.
38
Stîng 1998, p. 71-73.
39
Ttulea 1994, p. 86-87.
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Benea 1982, passim.
41
Lipovan 1984, p. 359.
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Isac 2001, p. 72-74; Protase 1997, pl. LXVI; Piso 1996, p. 169.
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Numrul cum spuneam destul de mare de cuptoare de ars materiale tegulare
este susinut i de un numr la fel de generos de tampile ale meterilor care au
realizat aceste produse. Acest lucru este cât se poate de normal, dac inem cont
de faptul c un ora cum este capitala provinciei se a a într-un continuu proces de
construire sau refacere a unor construcii, deci era nevoie continuu s e asigurat
o producie de astfel de materiale. Prin analogie cu alte provincii am spune c în
cazul Ulpiei Traiana Sarmizegetusa întâlnim mai multe tipuri de producii, anume
avem o producie administrativ i militar care decurgea în paralel cu o producie a
crmidriilor grupate44.
Este evident faptul c în aezrile ajunse la rangul de ora în Dacia numrul
tampilelor identicate pe materialele tegulare este mai mare, deci se respect regula
conform creia în astfel de aezri cererea este mai ridicat, la fel i oferta de produse
tegulare. De departe se remarc Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei,
cu 39 de tampile45 (g. 12-14), apoi Apulum (11- g. 15), Romula (10), Tibiscum
(9- g. 16), Sucidava (8), Napoca (5), Drobeta (2), Ampelum (2), Porolissum (1),
Dierna (1). Nu trebuie s pierdem din vedere c aceast cerere ridicat de materiale
tegulare este acoperit de producia civil, dar i de cea militar, nu întotdeauna în
procente egale.
Celelalte tampile provin din mediul rural (20), precum i din aezarea de
pe Mure – Micia (6). Oraele rmân, în continuare, cele mai mari consumatoare de
materiale tegulare, cu atât mai mult cu cât cererea, dei ridicat, este una ce nu se
limiteaz în timp, ci este constant, cci permanent se repar sau se ridic noi cldiri.

8%
18%

Orase
Pagus
Mediu rural

7%

Vicus

67%
Repartiia tampilelor dup mediul lor de provenien
44
45

Dup Darvill, McWhirr 1984, p. 247-256 pentru Britannia.
Piso 1996 passim.
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Dac coroborm descoperirile de cuptoare de ars materialele tegulare i
tampilele civile identicate pe acestea, Ulpia Traiana Sarmizegetusa reprezint, aa
i cum credem c este normal, localitatea cu producia de materiale tegulare cea mai
bine aspectat, aici sunt identicate mai multe cuptoare dar i tampile.
De remarcat este i producia centrului de la Micia, pagus cu o intens via
economic, chiar dac se a a în apropierea capitalei provinciei. Probabil c o parte
din producia realizat la Micia a completat cererea de materiale de construcie de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa dar i cea a vilelor rustice din împrejurimi.
O alt problem pe care o ridic producia de material tegular din Dacia este
cea legat de aria de distribuire a a materialelor de construcie.
Sunt identicate, pân acum, un numr de 13 tampile care au fost descoperite
în mai multe localiti atât din mediul urban cât i în mediul rural, în unele cazuri se
observ c o tampil este prezent într-un ora i în una sau mai multe aezri rurale
din apropierea oraului respectiv. Prin urmare, în situaia dat mai sus, putem constata
c aria de producere a materialului respectiv se a a în cadrul mediului urban i c aria
de desfacere se suprapunea teritoriului oraului (de exemplu tampila ASCLEPI). În
alte cazuri, o tampil este întâlnit în localiti a ate la distan apreciabil, probabil
c în aceast situaie este vorba despre meteri crmidari ce aveau „sucursale” care
executau produse sub nume similar în localiti diferite (de obicei acetia operau la
nivel interprovincial). O alt ipotez sugereaz existena unor meteri itinerani, aa
numita producie peripatetic, care ar putea explica o atare situaie46.
Credem c ar  fost mult mai greu i mai costisitor de transportat crmizi
realizate într-un loc i distribuite la cerere, la distane mari în interiorul provinciei
(ca de exemplu crmizi cu tampila MID prezente în mai multe localiti precum
Apulum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum etc. sau crmizi cu tampila Q.AP.
B prezente la Ulpia Traiana ori Romula). Se presupune c tampila MID apare pe
produse care au fost executate în dou ateliere ale aceluiai proprietar i care au
funcionat la Tibiscum i Ulpia Traiana Sarmizegetusa47.
Analize pe materialul din care sunt confecionate tampilele s-au realizat doar
pe cele cu caracter militar, anume pe tampile ale legiunii a XIII-a Gemina, i s-a
constatat c acestea au fost realizate din acelai tip de lut i transportate la distan
destul de mare de locul de ardere. În ce msur acest aspect legat de transportul unor
crmizi, prezent în mediul militar se poate identica i în mediul civil ne este greu
de menionat. Normal ni se pare în acest moment ca produse realizate de ocine
civile care sunt identicate într-un areal geograc mare s nu e confecionate
într-un singur atelier, ci s vorbim mai degrab de prezena a mai multor ocine
aparintoare aceluiai meter în mai multe puncte din interiorul provinciei.
46
47

Darvill, McWhirr 1984, p. 254-255
Piso 1996, p. 174.
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Poate cea mai prezent tampil pe materiale tegulare în mai multe variante (8
la numr) din Dacia roman este cea a meterului P.AEL.TER(tius?/entianus?) (g.
17). Deoarece în acest caz vorbim de prezena mai multor variante, considerm a 
posibil ca produsele acestui meter s  fost realizate în mai multe sucursale sau s 
fost imitate fr acceptul proprietarului prin intermediul unor signaculae.
La nivelul provinciei Dacia putem vorbi de existena unei producii a
crmidriilor grupate, cci cererea de materiale de construcie a fost destul de
mare, iar ceea ce caracterizeaz acest tip de producie este calitatea superioar a
produselor, alturi de cantitatea important pe care o realizau meterii pe baza cererii
mari i continue. În cazul provinciei Dacia considerm c acest tip de producie îl
întâlnim în preajma unor aezri importante, ca de exemplu în preajma unor orae
unde au fost identicate mai multe tampile de ocine civile (ca exemplu amintim
aici oraele Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Tibiscum unde se poate identica
un numr important de tampile).
Cronologic, producia tegular a început înc din primii ani ai secolului al
II-lea i va continua pe toat perioada stpânirii romane în Dacia.
Producia tegular din provincia Dacia o apreciem ca ind una foarte bine
conturat sub aspectul organizrii i distribuiei, lucru evideniat prin cercetrile
arheologice efectuate pân în prezent. Producia este o parte important a vieii
economice dintr-o provincie, lucru credem care poate  observat i pentru Dacia,
întrucât i aici avem un numr impresionant de cuptoare de ars materiale tegulare
i peste 110 tampile i variante care provin atât din mediul rural, cât i urban al
provinciei. Putem spune c aceast producie re ect într-o oarecare msur gradul
de civilizaie roman dintr-o provincie.
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ANEXA

tampile pe materiale tegulare din provincia Dacia
Nr.
crt.
1.

tampila
... AVIVI

Întregire
propus

Localitatea
Voislova

Tip tampil Bibliograe Observaii
Tudor 1968,
p. 44.
IDR II, 241.

Tabula
ansata, litere
inversate
... VLIVS [I]VLIVS
Ulpia Traiana Litere
IDR III/2,
3.
Sarmizegetusa inversate
557; Branga
1975, p. 86.
....EPI
[ASCL]EPI Valea
IDR III/3,
4
Sângeorgiului
21.
5 ...G SAB
Sucidava
IDR II, 248.
...HTICRP
Sucidava
Litere
IDR II, 247.
6
inversate
...TI IE
Napoca
Branga 1980,
7
p. 141.
[C]OR
[C]or(nelii
Ulpia Traiana
Piso 1996, p.
R[...]
Sarmizegetusa
171-172.
ANI
Apulum
Litera A este IDR, III, 6,
8
de fapt o
287.
lambda
ANT.RVFI Ant(onius)
Ulpia Traiana Cartu
Branga 1975, Duumvir
RVF(us)
Sarmizegetusa, dreptunghiu- p. 82; IDR, al
coloniei
9
Potaissa
lar
III/2, 542;
Piso 1996, p.
165-166.
APOI
APO(n)I(us) Ulpia Traiana Literele
Branga 1975,
10
Sarmizegetusa inversate
p. 83.
APONIAE
Ulpia Traiana
Branga 1975,
10a
Sarmizegetusa
p. 83; Piso
1996, p. 167.
ARF
Tibiscum
Benea, Bona
În tabula
1994, p. 92.
11
ansata i
cartu
ASCLEPI
Sântmria de
IDR III/3,
Piatr, ibot,
24, 277a;
12
Apulum
Piso 1996, p.
168-169.
... RO

2.

Sucidava
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13
14
15

16
17

AT...
ATENV(S)
AVR.MAR AVR(elius)
MAR(ianus)
sau
MAR(cianus)
A
C
B---C--CDD

18
CIV

19

20

CIV
SP.AVR
CIVA

C(aius)
D(omitius)
D(onatus)
C(aius)
I(ulius)
V(alerius)

Drobeta
Micia
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

IDR II, 111.
IDR III/3, 198.
Branga 1975,
p. 83.

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Apulum

Piso 1996, p.
165.
IDR, III, 6,
288
Branga 1975,
p. 85; Piso
1996, p. 169.
Branga 1975,
p. 87-88;
CIL V, 8075;
IDR III/2,
560; IDR,
III/3, 22;
Tudor 1968,
p. 93.
Branga 1975,
p. 156.
Branga 1975,
p. 87-88.
IDR, III/1, 50.
IDR, III, 6,
289
Ttulea
1994, p. 86;
IDR II, 388.
Branga 1975,
p. 90.

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Streisângeorgiu,
Tibiscum, valea
Sângeorgiului

Dierna

C(aius) I(ulius) Ulpia Traiana
V(alerius)
Sarmizegetusa
22 CIVSP. AVR
Orova
CPV
C(aius) P(--) Apulum
23
V(---)
CR
Romula
24
21

CVC/
PR.AV
25

26
27
28

E S…
EC AI
F E…

C(aius)
Ulpia Traiana
V(alerius)
Sarmizegetusa
C(atullinus)
PR(ocuratoris)
AV(gusti)
[A]ES(culapius) Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
FE(lix)
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

În tabula
ansata

Branga 1975,
p. 86.
IDR III/2,
570.
Branga 1975,
p. 86.
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29 FANIVS (?)
FIGLINA/
30 VICT
FORTIS
FISC
FISC(i)
31
32
33
34

FLOS
(sius)
FO…
GI
GIM
GREC

35
GSV
36

37

Drobeta
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Napoca
Apulum

FO(rtunatus) Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
G(aius)
Micia
I(ulius)
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
GREC(us), Romula,
GREC(inus) Sucidava
G(aius)
Ulpia Traiana
S(empronius) Sarmizegetusa
V(rbanus)

GTI

Tibiscum

GTZ

Sucidava

HERC...
--HORMVS

Micia
Apulum

I VA L

Apulum

38

39
40
41

I VAL
42
IANV
43

I(ulius)
VAL(erinus)
sau
I(--)VA(--)L(--)
IANV(arius)

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Apulum
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

IDR II, 112.
Piso 1996, p.
182.
Literele
rsturnate
Flossius este
cognomen

Branga 1980,
p. 141.
IDR, III, 6,
290.
Branga 1975,
p. 86.
IDR III/3,
199.
Piso 1996, p.
175-176.
Ttulea
1994, p. 86;
IDR II, 384.
Branga 1975, Procurator
p. 89; Piso al Daciei
1996, p. 181. în timpul
lui
Commodus
Benea, Bona
În tabula
1994, p. 92.
ansata
IDR II, 242. Dou
Tabula
variante
ansata
ale
acestei
tampile
Scriere invers IDR III/3, 200.
IDR, III, 6,
291.
V i A în
ligatur
IDR, III, 6, 292;
Tabula
Branga 1975, p.
quadrata,
88; Piso 1996,
tabula
p. 178.
ansata.
litere
Branga 1975,
inversate
p. 86-87;
în tabula
Tudor 1968,
ansata
p. 93.
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INTVR
ISP(?)

45
IV LIVS
46

47

48
49
50

IVLIVS
ALEXANDER

JRY
L OP A
L OP L
LDP

51

LS

52

M SER
DONATI
53

M TVRI
54
MARCI
55

INTVR(us)

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Romula

53

IDR III/2,
556.
Ttulea 1994,
p. 86; IDR II,
385, 388.
Ulpia Traiana
IDR, III/2,
Sarmizegetusa
557; Piso
1996, p. 173.
Branga 1975, Datare:
TERIVLLO ET Ulpia Traiana tampil
158
SACERDOTE Sarmizegetusa circular cu o p. 86; Piso
rozet
1996, p.
CONSVLIBVS/
173-174.
IVLIVS
ALEXANDER
FECIT
Micia
IDR III/3, 201
Ulpia Traiana
Piso 1996, p. Datare:
Sarmizegetusa
179.
înc. sec. II
Ulpia Traiana
Piso 1996, p. Datare:
Sarmizegetusa
179.
înc. sec. II
L(ucius)
Ulpia Traiana litere
Branga 1975,
D(omitius)
Sarmizegetusa, rsturnate i p. 85; Floca
P(rimanus) Hobia
inversate
1953, p. 476;
Piso 1996, p.
172.
Micia,
IDR III/3, 202; În camera
Apulum,
Tudor 1968, p. K a
Câlnic, Cârjii
127. IDR, V, 6, ediciului
(jud. HD)
293; IDR III, cu 10
3, 202; IDR, camere
III, 3, 202, 1;
IDR V/4, 7
M(anius)
Ulpia Traiana
Branga 1975, S-au gsit
SER(vius)
Sarmizegetusa
p. 89; Floca într-un
DONAT(us)
1941-1942, cuptor
p. 439; Piso de ars
1996, p. 180. crmizi
M(arcus)
Ulpia Traiana
Branga 1975, decurion
TVR(ran)I(us) Sarmizegetusa
p. 89; Piso
(Antoninus)
1996, p. 181.
Ulpia Traiana
Branga 1975, p.
Sarmizegetusa
88; Piso 1996,
p. 178-179.
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Martinus
Sumus

Romula

56

MCC
57
MCQ
58

M(arcus)
C(ominius)
C(elerinus)
M(arcus)
C(ominius)
Q(uintus)

MID

61

MIP
MO....
MOAD

62

M(arcus)
O(pellius)
AD(iutor)

MVP
63
64
65

66

66a

MVS
OMU
P AE T

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

Apulum,
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Criciova,
Bolvania,
Tibiscum,
Zvoi
Romula

59

60

Este
inscripionat
în pasta
crud a
crmizii

Micia
Ampelum,
In ligatura
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Porolissum

În tabula
ansata

Sucidava
P(ublius)
Apulum, Sebe AE ligatur
AE(lius)
T(erentianus)

P AEL TER P(ublius)
AEL(ius)
TER(tius)

Câlnic (jud.
Alba), Miercurea
Sibiului,
Ocna Mure,
Hunedoara,
Ortie, Apulum

Ttulea
1994, p. 86;
IDR II, 393.

Branga 1975,
p. 84; Piso
1996, p. 170.
IDR III/2,
Nu e
549.
sigur dac
ultima
liter este
Q sau C
IDR, III, 6,
295; IDR, V/1,
p. 241; IDR
III/2, 560a;
Tudor 1968, p.
44; Piso 1996,
p. 174.
Ttulea
1994, p. 86.
IDR III/3, 203.
IDR, III/3,
377; IDR V/2,
116, 117.
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
-183.
Branga 1980,
p. 152.
IDR V, 245 Pe un olan.
IDR, III,
6, 302;
Wollmann,
AMN, 7, 1970,
p. 178, nr.5
IDR, III/4, 6, În mai
11, 69; IDR multe
III/3, 258.
variante

Producia civil de materiale tegulare din Dacia
P AEL TER

Apulum

AE în
ligatur

IDR, III, 6,
297

P AEL TER

Apulum

IDR, III, 6,
298

P AEL TER

Apulum

P AEL TER

Apulum

AE în ligatur,
toate literele
sus sunt legate
cu o linie
continu
P lipit de AEL
în ligatur,
TER lipite sus
cu o bar
AEL ligatur,
TE ligatur

P AEL TER

Apulum

66b

66c

66d

66e

66f

66g

P AEL
TEREN

P(ublius) AEL Apulum
(ius) TEREN
(tianus, tius)

P ANTS

P(ublius)
ANT(onius)
S(uper)

P. AE QVI

Publius
Napoca
Aelius
Quintus
PA(pirius)
Ulpia Traiana
VAL
Sarmizegetusa
(erianus) sau
P (ublius) A
(urelius) Val
(erianus)

67

68
PA VAL
69

Înainte de
litera P o
frunzuli,
AEL ligatur
AEL în
ligatura, la
fel i TE

Ulpia Traiana în tabula
Sarmizegetusa ansata

55
Asemntoare
cu cea de
mai sus; la
praetoriul
guvernatorului
La praetoriul
guvernatorului

IDR, III, 6,
299

IDR, III, 6,
300

Începând
cu domnia
lui
Hadrian

IDR, III, 6,
301

IDR, III, 6,
296

La praetoriul
guvernatorului
Branga 1975, Demnip. 82
tar i
preot al
cultului
împratului
Branga 1980,
p. 142.
Branga 1975,
p. 88; Piso
1996, p.
164-165.
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PATERN

PATERN(us) Salinae

PCH

Tibiscum,
Pojejena

71
PES
72
73

Sucidava
Ulpia Traiana în tabula
Sarmizegetusa ansata

Q(---)
CAE(---)
M(---)

Apulum

Q.AP.B

76

QAB
77
QCC
78

QCS
79
QLP
80
81

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa

PETCO...
PR COS

74

75

P(ublius)
(A)E(lius)
S(trenus)

QQQ

Tudor 1968,
p. 205.
Benea, Bona
1994, p. 92;
IDR, III/1, 25.
Branga 1975,
p. 85-86;
Piso 1996, p.
158-159.
IDR II, 244.
Branga 1975,
p. 90; IDR
II/2, 563.
IDR, III/6,
304.

Scriere
invers i
sinistrov ers,
AE ligatur
Branga 1975,
Q(uintus)
Ulpia Traiana în tabula
AP(onius)
Sarmizegetusa, ansata
p. 82-83; Tudor
B(assus)
Rea-Haeg,
1968, p. 108;
Tudor 1966, p.
Romula
598, g. 2/9;
Piso 1996, p.
167-168.
Romula,
Ttulea 1994,
Ulpia Traiana
p. 86; IDR
Sarmizegetusa
II, 389; Piso
1996, p. 168.
Q(uintus)
Ulpia Traiana în tabula
Branga
C(ornelius)
Sarmizegetusa; ansata
1975, p. 84;
C(ornelianus) Muzeul din
Wollmann
Sebe
1970, nr. 16;
Piso 1996, p.
170-171.
Q(uintus)
Ulpia Traiana în tabula
Branga 1975,
C(ornelius) Sarmizegetusa ansata
p. 84-85; IDR
S(ilvanus)
III/2, 551; Piso
1996, p. 171.
Romula
Ttulea
1994, p. 86;
IDR II, 386.
Ulpia Traiana
Piso 1996, p.
Sarmizegetusa
180.
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82
83
84

R P ASEC

RPABEL....

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ulpia Traiana cartu
Sarmizegetusa dreptunghiular
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Ampelum

SP(?)

Romula

R P AVAR
R.P.MAR

85

86
SQV

T F L.V

S(extus)
Ulpia Traiana
Q(uinctilius) Sarmizegetusa
V(alerianus)
Tibiscum

TID

T(iti) D(...)

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Tibiscum
Romula,
Sucidava

C. Val.
Catulinus

Napoca

87
88
89
90

TLV
TQP

91

92
93

VAL CAL
VAM

Tibiscum

VAV

Lenic, Micia

VER MAR

Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Napoca

94
95
96
97
98

VINCENTIA



Clanu Mic
Tibiscum, villa
rustica

În tabula
ansata
Pe igl
în tabula
ansata

57

IDR III/2,
548.
IDR III/2,
547.
Branga 1975,
p. 83-84
IDR III/3,
În mai
379
multe
variante
Ttulea 1994,
p. 86; IDR II,
385, 388.
Branga 1975,
p. 88; IDR
III/2, 564.
Benea, Bona Jumtatea
1994, p. 92 sec. III
Piso 1996, p.
174-175.
IDR, III/1, 264.
Ttulea
1994, p. 86;
IDR II, 386,
387, 468
Branga 1980,
p. 142.
Benea, Bona
1994, p. 92.
IDR III/3,
44.
Piso 1996, p.
182.
Branga 1980,
p. 143.
IDR V/3, 13
Benea, Bona
1994, p. 92;
IDR, III/1, p.
144-145.
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Fig. 11- Cuptorul nr. 2 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (dup Alicu 1984)
Fig. 12- tampile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (dup Piso 1996)
Fig. 13- tampile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (dup Piso 1996)
Fig. 14- tampile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (dup Piso 1996)
Fig. 15- tampile de la Apulum (dup IDR, III/6)
Fig. 16- tampile de la Tibiscum (dup IDR, III/1)
Fig. 17- Variante ale tampilei lui P. AEL. TER (dup IDR, III/6)
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