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SIGILLIA PENTRU DECORAREA CERAMICII 
DIN PROVINCIA DACIA

Simona Regep Vlascici

Cuvinte cheie: sigillia, atelier local, ceramic�.
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Abstract: The instruments for the decoration of the ceramics play a 
very important part in the identi� cation of the pottery workshops. Most of these 
instruments are sigillia. They were discovered in the urban environment, at Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa (1), Apulum (2), Napoca (1), Potaissa (1), Porolissum (5), 
Romula (3). Such pieces are also present in civilian settlements near camps, such 
as Acidava-Eno�e�ti (2), Criste�ti (6) and in the rural settlement from Mic�sasa 
(2). Except the pieces from Ulpia Traiana Sarmizegetusa and Porolissum, the other 
ones come from pottery workshops. The pieces from Porolissum are the only ones 
showing traces of usage. Rarely, sigillia appear in camps at Buciumi (1) and Ili�ua 
(1), but with no possibility to connect them to the production activity of the military 
craftsmen. Most of the stamps were made of clay, and two pieces of bone. They are 
carefully and meticulously executed. The decoration is very different: vegetal (leaves, 
rosettes), geometrical (lines, circles, points), zoomorphic (lion) or anthropomorphic 
motifs (Apollo, Medusa). 

In the present stage of research a differentiation between the stamps for terra 
sigillata and those for stamped pottery is impossible. Most of the times, both ceramic 
categories were made in the same workshop. Chronological, there is evidence of an 
early local production of terra sigillata and stamped pottery from the � rst half of the 
II century, this production reaching its peak at the end of the same century and the 
beginning of the following one. 

Identi� carea unor o� cine ce atest� producerea ceramicii romane pe teritoriul 
provinciei Dacia este oferit� de descoperirile arheologice ale activit��ii acestor 
ateliere (cuptoare, ustensile, rebuturi etc.). Cercet�ri mai vechi �i studii recente 
asupra me�te�ugului ol�ritului atest� existen�a atelierelor locale în Dacia roman�. 
Produc�ia acestora este deosebit de variat� cuprinzând ceramic� de lux ori comun�, 
opai�e, statuete etc.
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Loc important în identi� carea atelierelor ceramice îl ocup� prezen�a 
instrumentelor pentru decorarea ceramicii. Dintre acestea num�rul mai mare este 
de�inut de poansoane, de care ne vom ocupa în continuare. 

În demersul nostru privind sigillia pentru decorarea ceramicii am avut ca baz� 
de pornire studiul asupra instrumentelor pentru decorarea ceramicii realizat în anul 
1996 de c�tre S. Coci�1 la care am ad�ugat, discutat �i analizat recentele descoperiri 
de astfel de piese, f�r� a avea îns� preten�ia de a le �  putut aduna pe toate. 

În ce prive�te tehnica de realizare a poansoanelor, trei sunt modalit��ile de 
producere a acestor instrumente: luarea impresiunii decorului de pe un tipar, copierea 
decorului direct de pe un vas � nit �i realizarea motivului poansonului de c�tre un 
me�ter olar2.

Utilizarea poansoanelor putea �  f�cut� atât la decorarea tiparelor ceramicii 
terra sigillata, cât �i pentru �tampilarea ceramicii. Din aceast� cauz� nu se poate face 
o clasi� care a poansoanelor pe anumite categorii de ceramic�.

În Dacia roman� reg�sim sigillia pentru decorarea ceramicii atât în a�ez�ri 
civile, cât �i izolat, în castre. 

Astfel, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost descoperit un poanson din 
ceramic� pe suprafa�a cl�dirii EM 21 unde se pare c� func�ionau un atelier de sticl�rie 
�i un altul de � er�rie3. Piesa prezint� dou� capete, unul în forma unui clopot cu 
marginile zim�ate, iar cel�lalt un ornament cu motive geometrice- cercuri concentrice 
�i linii incizate (catalog nr. 1). Poansonul a fost încadrat cronologic între sfâr�itul 
secolului II-începutul secolului III4. Probabil, piesa provine dintr-un atelier pentru 
producerea ceramicii decorate prin �tampilare care s� �  realizat în acela�i timp �i 
ceramic� terra sigillata, o� cin� ce func�iona la Ulpia Traiana5. 

O situa�ie asem�n�toare întâlnim �i la Apulum unde se poate constata existen�a 
unui atelier specializat în produc�ia de terra sigillata local� �i cea a ceramicii 
�tampilate6. De la Apulum provin dou� sigillia din ceramic�. Unul a fost descoperit 
fortuit de pe teritoriul ora�ului Apulum-Parto�7. Piesa realizat� îngrijit, prezint� dou� 
capete, unul cu motiv geometric de form� patrulater�, iar cel�lalt are decorul în forma 
unei frunze (catalog nr. 2).

Cel�lalt poanson a fost descoperit recent în atelierele ceramice din zona 
sanctuarului lui Liber Pater, care produceau ceramic� terra sigillata8. Poansonul 

1 Coci� 1996, p. 109-118.
2 Rusu-Bolinde� 2007, p. 42.
3 Alicu, Pop, Coci� 1989-1993, p. 448.
4 Coci� 1996, p. 111.
5 Isac 1985, p. 82; Rusu-Bolinde� 2007, p. 239.
6 Christescu 1929, p. 65-66, pl. 1/3; Isac 1985, p. 74-76.
7 Moga 2003, p. 225, nr. 1, � g. 1.
8 Ciau�escu 2005, p. 322, � g. 9.
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prezint� partea activ� decorat� cu planta pedis (catalog nr. 3). Tot la Apulum, lâng� 
unul dintre cuptoarele de la Parto� au fost semnalate fragmente de sigillia, ast�zi 
disp�rute9.

La Napoca a fost descoperit un sigillum realizat din ceramic� pentru decorarea 
tiparelor de terra sigillata10. Poansonul prezint� ca decor reprezentarea unui leu ce 
alearg� spre partea stâng� (catalog nr. 5). Piesa provine dintr-un atelier ceramic 
în care se producea ceramic� terra sigillata la Napoca, � ind realizat� în perioada 
împ�ra�ilor Traian- Hadrian11. 

Un centru de produc�ie al ceramicii �tampilate este considerat Potaissa12. În 
ora�ul roman a fost descoperit un sigillum al�turi de alte obiecte ceramice provenind 
probabil dintr-un atelier13. Piesa s-a p�strat doar într-un desen la I. Téglás. Poansonul 
prezint� dou� capete, la un cap�t decorul este o frunz�, iar la cel�lalt în form� de 
semicerc (catalog nr. 4). Cronologic, acest sigillum a fost încadrat în prima jum�tate 
a secolului al II-lea p. Chr.14.

Un important centru pentru realizarea ceramicii decorat� prin �tampilare este 
considerat Porolissum datorit� speci� cului local15. Materialul descoperit a fost 
încadrat cronologic între sfâr�itul secolului al II-lea- secolul al III-lea p. Chr., îns� la 
Porolissum ceramica �tampilat� a fost produs� pân� la sfâr�itul secolului al IV-lea, 
sau chiar într-o perioad� mai târzie16.

Din acest centru ceramic provin un num�r de cinci sigillia c�rora nu li se 
cunoa�te cu exactitate locul descoperirii.

Numai la Porolissum au fost descoperite pân� în prezent, instrumente pentru 
decorarea ceramicii realizate din os. Prima pies� (catalog nr. 24) prezint� dou� capete- 
cel mai gros se sub�iaz� spre vârf, a fost � nisat cu grij� �i este decorat cu caneluri 
incizate17. Capul mai sub�ire are un ori� ciu central. Cea de-a doua pies� (catalog nr. 
25) prezint� partea activ� decorat� cu o adâncitur� central� �i trei incizii circulare18. 
Ambele poansoane au fost încadrate cronologic în intervalul larg al secolelor II-III 
p. Chr.19.

9 Moga 1978, p. 161-167.
10 Rusu-Bolinde� 2004, p. 324-325, pl. IV/1 a,b; Eadem 2007, p. 41-43, nr. 155, pl. 

XXXIV.
11 Rusu-Bolinde� 2007, p. 192-193.
12 B�rbulescu 1994, p. 111; C�tina� 1995, p. 462-471, pl. 10/1.
13 C�tina� 1995, p. 462-471.
14 Coci� 1996, p. 111.
15 Gudea 1989, p. 196, p. 247-251, p. 338.
16 Gudea 1996, p. 50.
17 Gudea 1989, p. 829, nr. 4, pl. CCLXVII, 4; Coci� 1996, p. 112, nr. 19, pl. IV, 19.
18 Gudea 1989, p. 829, nr. 5, pl. CCLXVII, 5; Coci� 1996, p. 112, nr. 18, pl. IV, 18.
19 Coci� 1996, p. 112.
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Celelalte trei sigillia descoperite la Porolissum au fost realizate din ceramic�. 
Prima pies� (catalog nr. 9), fragmentar, p�streaz� o parte din mâner �i partea activ�20. 
Capul prezint� ca decor un cerc concentric în mijlocul c�ruia se observ� un motiv 
puternic aplatizat.

Cea de-a doua pies� (catalog nr. 10) prezint� mâner, iar partea activ� are form� 
neregulat�, cu patru lobi21. Decorul prezint� un motiv vegetal cu patru ovale realizate 
prin incizii duble cu câte un cercule�. 

Al treilea poanson (catalog nr. 11) prezint� mâner, dar decorul este tocit încât 
nu i se pot distinge elementele care îl compuneau22. Ultimele dou� piese nu se mai 
p�streaz�. Cronologic, poansoanele din ceramic� descoperite la Porolissum au fost 
încadrate între sfâr�itul secolului al II-lea – începutul secolului al III-lea23. 

De la Romula, un alt centru ceramic important al Daciei romane provin trei 
sigillia. Piesele au fost realizate din ceramic�. Un poanson provine din descoperirile 
f�cute în anul 1965 în sectorul Poart� (catalog nr. 6)24. Piesa prezint� mâner, iar 
partea activ� are forma literei X, � ind decorat� cu linii �i cercule�e. Poansonul a fost 
încadrat cronologic în intervalul larg al secolelor II-III p. Chr.25.

O a doua pies� a fost descoperit� în villa suburbana de la Romula (catalog nr. 
7)26. Poansonul fragmentar, de form� elipsoidal� prezint� ca decor pe zeul Apollo. 

Al treilea poanson (catalog nr. 8)27 a fost descoperit la Romula în zona celui 
de-al patrulea atelier ceramic. Piesa prezint� de asemenea mâner �i are partea activ� 
decorat� cu � gura Meduzei. 

Unul dintre centrele ceramice recent descoperite ale Daciei Inferior este 
a�ezarea civil� de la Acidava-Eno�e�ti28. Acest centru producea terra sigillata local� 
al�turi de alte categorii ceramice, probabil �i ceramic� �tampilat�29. 

De la Acidava provin dou� sigillia realizate din ceramic�. Una dintre piese 
(catalog nr. 12) prezint� la cele dou� capete decorul unei rozete30. 

Cea de a doua pies�, cu o singur� parte activ� are ca decor cercule�e (catalog nr. 

20 Gudea 1989, p. 510, nr. 13, pl. CV, 13; Coci� 1996, p. 111, nr. 6, pl. II, 6.
21 Gudea 1989, p. 509-510, nr. 12, pl. CV, 12; Coci� 1996, p. 111, nr. 5, pl. II, 5.
22 Gudea 1989, p. 509, nr. 11, pl. CV, 11; Coci� 1996, p. 111, nr. 4, pl. II, 4.
23 Coci� 1996, p. 111.
24 Popilian 1976, p. 175, nr. 261, pl. XXIII, 261; T�tulea 1994, p. 92, � g. 24/2; Coci� 

1996, p. 111, nr. 13, pl. III, 13.
25 Coci� 1996, p. 111.
26 Popilian 1976, p. 175, pl. XXIII, 262; T�tulea 1994, p. 92, � g. 24/7.
27 Popilian 1997, p. 13, � g. 15/4; Bondoc 2005, p. 17, nr. 10.
28 Popilian, Ciuc� 1992, p. 19-26.
29 Popilian 1997, p. 16.
30 Grosu 2006, p. 31, nr. 12.
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13)31. Ambele poansoane au fost încadrate cronologic în intervalul larg al secolelor 
II-III32. 

Cele mai multe instrumente pentru decorarea ceramicii au fost descoperite 
pân� în prezent în a�ezarea de la Criste�ti. De aici provin �ase poansoane, toate 
realizate din ceramic�.

Trei dintre piese provin din atelierul ceramic de la Criste�ti. Primul poanson 
(catalog nr. 18) prezint� dou� capete rotunde, ambele decorate cu linii �i puncte33. 

Al doilea sigillum (catalog nr. 19) prezint� mâner, iar partea activ� are decor 
în form� de semilun� cu ha�uri34. 

Cel de-al treilea poanson (catalog nr. 20), tot cu mâner are cap�tul alungit cu 
decor în form� de frunz�35. Cronologic, cele trei sigillia pentru decorarea ceramicii 
descoperite în atelierul de la Criste�ti au fost încadrate între a doua jum�tate a 
secolului al II-lea- începutul secolului al III-lea36. 

Alte trei poansoane provin din a�ezarea civil� de la Criste�ti. Prima pies�, de 
form� oval� (catalog nr. 21) prezint� ca decor o rozet� înconjurat� de o cunun� de 
ace de brad37. Celelalte dou� instrumente au form� dreptunghiular�, unul prezint� ca 
decor un leu alergând spre partea dreapt� (catalog nr. 22), iar al doilea un lupt�tor 
sau o zeitate �ezând (catalog nr. 23)38. Niciuna dintre aceste piese nu a fost încadrat� 
cronologic.

În mediul rural al provinciei Dacia, în a�ezarea de la Mic�sasa au fost 
descoperite în apropierea cuptoarelor dou� poansoane pentru decorarea ceramicii. 
Ambele piese prezint� mâner, iar decorul capetelor active au motiv vegetal: una 
prezint� pe margini un chenar format din X-uri, sugerând o rozet� (catalog nr. 16), 
acela�i decor, rozeta este reprezentat� �i pe cealalt� pies� (catalog nr. 17)39. Ca datare, 
piesele au fost încadrate în a doua jum�tate a secolului al II-lea – începutul secolului 
al III-lea40. Probabil cele dou� poansoane au fost utilizate la decorarea tiparelor de 
ceramic� terra sigillata descoperite în num�r mare la Mic�sasa.

31 Grosu 2006, p. 31-32, nr. 13.
32 Grosu 2006, p. 31-32.
33 Zrinyi 1977, p. 96, pl. XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 8, pl. II, 8; Man 2000, p. 

323, nr. 2, pl. I, 2.
34 Zrinyi 1977, p. 96, pl. XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 7, pl. II, 7; Man 2000, p. 

323, nr. 4, pl. II, 4.
35 Zrinyi 1977, p. 96, pl. XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 9, pl. II, 9; Man 2000, p. 

323-324, nr. 5, pl. II, 5.
36 Coci� 1996, p. 111; Man 2000, p. 323-326.
37 Man 2000, p. 323, nr. 1, pl. I, 1.
38 Man 2000, p. 323-324, nr. 3, nr. 6, pl. I, 3, II, 6.
39 Mitrofan 1995, p. 186, pl. 5/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 10-11, pl. III, 10, 11.
40 Coci� 1996, p. 111.
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Instrumente pentru decorarea ceramicii au fost descoperite �i în dou� castre 
din Dacia Porolissensis.

Astfel, în castrul de la Buciumi, în baraca nr. 5 unde func�iona o fabrica a fost 
g�sit �i un poanson pentru decorarea ceramicii. Piesa are dou� capete, unul de form� 
oval� cu decor- o frunz�-, iar cel�lalt rotund- o rozet� (catalog nr. 14)41. Poansonul a 
fost încadrat� cronologic în prima jum�tate a secolului al II-lea42.

Tot dintr-un castru, cel de la Ili�ua, provine un sigillum cu ambele capete 
decorate cu motive vegetale, anume o rozet�, iar cel�lalt o frunz� (catalog nr. 15), 
datat în prima jum�tate a secolului al II-lea p. Chr.43. Cercet�rile arheologice efectuate 
în a�ezarea de la Ili�ua prin descoperirea unor cuptoare demonstreaz� existen�a 
unui atelier ceramic ce producea �i ceramic� �tampilat�44. Probabil poansoanele 
descoperite aici au fost utilizate la decorarea ceramicii prin �tampilare.

În analiza de fa�� am omis o pies� identi� cat� la Uioara de c�tre S. Coci� 
ca � ind un poanson pentru decorarea ceramicii45 deoarece autorii descoperirii o 
men�ioneaz� ca apar�inând altei epoci decât cea roman�46.

Poansoanele ocup� locul cel mai important în cadrul instrumentelor pentru 
decorarea ceramicii. Astfel, de pe teritoriul Daciei romane provin 25 de asemenea 
instrumente din centre ceramice consacrate. 

Sigillia pentru decorarea ceramicii au fost descoperite în mediul urban la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1), Apulum (2), Napoca (1), Potaissa (1), Porolissum 
(5), Romula (3). De asemenea, poansoane se întâlnesc în a�ez�rile civile de pe lâng� 
castre la Acidava-Eno�e�ti (2), Criste�ti (6) �i în a�ezarea rural� de la Mic�sasa (2). 
Cu excep�ia celor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa �i Porolissum (unde nu se 
cunoa�te cu exactitate locul descoperirii pieselor), celelalte piese provin din ateliere 
de ceramic�. Piesele de la Porolissum sunt singurele în cazul c�rora se men�ioneaz� 
prezen�a urmelor de uzur�. Izolat apar astfel de piese în castre la Buciumi (1) �i Ili�ua 
(1), f�r� a le putea pune în leg�tur� cu activitatea de realizare a ceramicii de c�tre 
me�teri militari. Exist� opinia potrivit c�reia poansoanele au fost utilizate în alte 
domenii decât decorarea ceramicii, pentru ornamentarea pr�jiturilor47.

Majoritatea poansoanelor au fost realizate din ceramic�, doar dou� piese � ind 
realizate din os. Execu�ia lor este atent� �i meticuloas�. Motivele decorative sunt 
diverse sub aspectul reprezent�rilor: vegetale (rozete, frunze), geometrice (linii, 

41 Chiril�, Gudea, Luc�cel, Pop 1972, p. 53, pl. XXXIX, a-b; Coci� 1996, p. 111, nr. 
15, pl. III, 15.

42 Coci� 1996, p. 111.
43 Coci� 1996, p. 111, nr. 14, pl. III, 14.
44 Gaiu 2002, p. 161-197.
45 Coci� 1996, p. 111, nr. 16, pl. III, 16.
46 Lazarovici, Cristea 1979, p. 435, � g. 3/9.
47 Coci� 1996, p. 110.
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cercuri, puncte), zoomorfe (leu) sau antropomorfe (Apollo, Meduza). În realizarea 
lor se poate constata o in
 uen�� pannonic� sau moesic�48.

Analiza cronologic� a sigillia demonstreaz� existen�a unei produc�ii ceramice 
locale timpurii de terra sigillata �i a celei �tampilate înc� din prima jum�tate a 
secolului al II-lea, produc�ie ce va ajunge la apogeu spre sfâr�itul aceluia�i secol �i 
începutul celui urm�tor.

În stadiul actual al cercet�rii nu se poate face o delimitare clar� a poansoanelor 
care serveau la decorarea tiparelor de terra sigillata de cele care erau utilizate pentru 
decorarea ceramicii prin �tampilare. De cele mai multe ori în cadrul aceluia�i atelier 
se realizau ambele categorii ceramice.

În general, asemenea poansoane au ap�rut în centre ceramice consacrate în care 
prezen�a instrumentelor de decorat argumenteaz� înc� o dat� activitatea diversi� cat� 
a atelierelor ceramice.

Catalogul este structurat pe urm�toarea schem�:

1- denumirea piesei; 2- materialul din care a fost realizat� piesa; 3- dimensiuni: 
L= lungime, l= l��ime, d= diametru, gr= grosime, h=în�l�ime; 4- stare de conservare; 
5- descrierea piesei; 6- datarea cronologic�; 7- locul de descoperire; 8- locul de 
p�strare; 9- bibliogra� a.

A. Piese din ceramic�

1. Poanson; 2- ceramic�; 3- L= 4 cm; 4- fragmentar; 5- piesa de form� cilindric� 
prezint� dou� capete- unul dintre capete în form� de clopot are marginile crestate; 
la cel�lalt cap�t, mai îngust, decorul prezint� motive geometrice formate din cercuri 
concentrice �i linii incizate; 6- datare: sfâr�itul secolului al II-lea- începutul secolului 
al III-lea p. Chr.; 7- Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pe suprafa�a cl�dirii EM 21; 8- 
Muzeul Sarmizegetusa, f. nr. inv.; 9- Alicu, Pop, Coci� 1993, p. 448, pl. VII/3; Coci� 
1996, p. 111, nr. 12, pl. III, 12.

2. Poanson; 2- ceramic�, past� cenu�ie, cu urme de mic�; 3- h= 3, 4 cm, l max.= 
4 cm; 4- întreg; 5- pies� realizat� cu deosebit� grij�, prezint� dou� capete- unul l��it 
care are motiv geometric în form� patrulater�, cel�lalt cap mai îngust, are ca decor 
un motiv vegetal în forma unui „br�dule�”; 7- Apulum, descoperire fortuit� de pe 
teritoriul centrului urban; 8- MUAI, f. nr. inv.; 9- Moga 2003, p. 225, nr. 1, � g. 1.

3. Poanson; 2- ceramic�; 4- întreg; 5- piesa are ca decor un motiv în form� de 
planta pedis ; 7- Apulum, atelier ceramic ; 9- Ciau�escu 2005, p.322, � g.9.

48 Coci� 1996, p. 110.
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4. Poanson; 2- ceramic�; 4- întreg; 5- piesa de form� cilindric� prezint� dou� 
capete- unul cu decor în form� de semicerc, iar cel�lalt cap�t cu motiv vegetal, în 
form� de frunz�; 6- datare: prima jum�tate a secolului al II-lea p. Chr.; 7- Potaissa, 
în interiorul unei construc�ii- atelier de pe Dealul Zânelor; 8- azi pierdut�, p�strat� 
doar în desen la I. Téglás (nr. inv. 895); 9- C�tina� 1995, p. 462-471, pl. 10/1; Coci� 
1996, p. 111, nr. 17, pl. III, 17.

5. Poanson; 2- ceramic�, past� de culoare gri-alb�struie, semi� n�, poroas�, 
bine ars�, cu particule de cuar�, calcit �i mic�; 3- L= 7, 4 cm, l= 5,2 cm, gr. cuprins� 
între 0,2-1 cm; 4- fragmentar; 5- piesa are form� elipsoidal�, ca decor prezint� un 
leu în relief în alergare spre stânga, leul are gura deschis�, ochiul este marcat prin 
dou� incizii, coama este redat� prin incizii orizontale diferit pe cap �i pe mai pu�in de 
jum�tate din corpul animalului; corpul este propor�ionat; picioarele din fa��- cel din 
plan apropiat este realist redat, cel din plan îndep�rtat este foarte sub�ire; picioarele 
din spate sunt mai groase comparativ cu cele din fa��; celelalte p�r�i ale corpului, 
ca �i coada leului, ridicat� �i pu�in mai groas� c�tre cap�t au fost atent � nisate; 6- 
datare: epoca Traian- Hadrian; 7- Napoca, în zona atelierului de � bule (în exteriorul 
acestuia); 9- Rusu-Bolinde� 2007, p. 41-43, nr. 155 a-b, pl. XXXIV.

6. Poanson; 2- ceramic�; 3- L= 3,9 cm; 4- întreg; 5- piesa de form� cilindric� 
se termin� la unul din capete (partea activ�) sub forma literei X; partea activ� are ca 
decor linii �i cercule�e incizate; 6- datare: secolele II-III p. Chr.; 7- Romula, sectorul 
Poart�; 8- Muzeul Caracal, f. nr. inv.; 9- Popilian 1976, p. 175, nr. 261, pl. XXIII, 
261; T�tulea 1994, � g. 24/2; Coci� 1996, p. 111, pl. III/13.

7. Poanson; 2- ceramic�; 3- L= 4,2 cm, l= 2,8 cm; 4- fragmentar; 5- piesa are 
form� elipsoidal�, decorul îl reprezint� pe zeul Apollo; 7- Romula, villa suburbana; 
8- Muzeul Caracal, f. nr. inv.; 9- Popilian 1976, p. 175, pl. XXIII, 262; T�tulea 1994, 
p. 92, � g. 24/7.

8. Poanson; 2- ceramic�, past� � n� de culoare brun� ; 3- d = 3,3 cm, h = 3,7 
cm; 4- întreg; 5- piesa este de form� conic�, prezint� mâner, partea activ� are ca 
decor � gura Medusei, reprezentat� cu fa�a rotund�, p�rul buclat împletit cu �erpi, 
al�i doi �erpi pornesc de sub gât spre stânga �i dreapta; 7- Romula, atelier, 1981; 
8- Muzeul Romana�iului Caracal, nr. inv. 10732; 9- Popilian 1997, p. 13, � g. 15/4; 
Bondoc 2005, p. 17, nr. 10.

9. Poanson; 2- ceramic�, past� � n� de culoare cenu�ie închis�; 3- L= 1,7 cm, 
d corp= 2,1 cm, d cap= 3,8 cm; 4- fragmentar; 5- se p�streaz� partea activ� �i o parte 
din mâner; partea activ� const� într-o aplatizare; ca decor se poate observa un cerc 
(d= 1, 8 cm) în interiorul c�ruia se v�d urmele unui motiv vegetal (un sâmbure?); 
6- datare: a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul secolului III p. Chr.; 7- 
Porolissum; 8- MIAZ, nr. inv. CC 222/1958 col. W.T; 9- Gudea 1989, p. 510, nr. 13, 
pl. CV, 13; Coci� 1996, p. 111, nr. 6, pl. II, 6.

10. Poanson; 2- ceramic�, past� � n� de culoare cenu�ie- ro�cat�; 3- L= 3, 8 
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cm, d m= 1,7 cm, d corp= 2 cm, d cap= 2, 6 cm; 4- fragmentar; 5- piesa de form� 
cilindric� prezint� mâner; capul are o form� neregulat�, prezint� patru lobi, � ecare 
lob este decorat de ovale, în incizii duble având în mijloc, spre partea interioar� a 
ovalelor câte un cercule�; 6- datare: a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul 
secolului III p. Chr.; 7- Porolissum; 8- azi pierdut; 9- Gudea 1989, p. 509-510, nr. 12, 
pl. CV, 12; Coci� 1996, p. 111, nr. 5, pl. II, 5.

11. Poanson; 2- ceramic�, past� � n� de culoare c�r�mizie deschis�; 3- L= 3, 2 
cm, d cap= 3 cm, d corp= 1 cm (în zona median�); 4- întreg; 5- piesa are forma unui 
trunchi de piramid�, prezint� mâner; partea activ� are imprimat ca decor un motiv 
în form� de rozet� sau cerc, � ind foarte tocit nu se poate distinge motivul; 6- datare: 
a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul secolului III p. Chr.; 7- Porolissum; 
8- azi pierdut; 9- Gudea 1989, p. 509, nr. 11, pl. CV, 11; Coci� 1996, p. 111, nr. 4, 
pl. II, 4.

12. Poanson; 2- ceramic�, past� � n�, bine ars�, culoare c�r�miziu ro�iatic�; 
3- L= 3, 7 cm, d = 3,2 cm, d = 1,8 cm; 4- întreg; 5- piesa de form� cilindric� prezint� 
dou� capete, ambele au ca decor rozete imprimate; 6- datare: secolele II- III p. Chr.; 
7- Acidava (Eno�e�ti); 8- MJO, nr. inv. 9473; 9- Grosu 2003, p. 8, pl. II/9a; Grosu 
2006, p. 31, nr. 12.

13. Poanson; 2- ceramic�, past� � n� bine ars�, culoare c�r�miziu ro�iatic�; 
3- L= 3 cm, d = 0,7 cm; 4- întreg; 5- piesa de form� conic�, prezint� mâner, partea 
activ� are ca decor cercule�e; 6- datare: secolele II- III p. Chr.; 7- Acidava (Eno�e�ti); 
8- MJO, nr. inv. 9474; 9- Grosu 2003, p. 8, pl. II/9b; Grosu 2006, p. 31-32, nr. 13.

14. Poanson; 2- ceramic�, past� foarte � n� de culoare ro�ie, bine ars�; 3- L= 
4 cm, l capului oval= 1,7 cm, d corpului rotund= 1,2 cm; 4- întreg; 5- piesa de 
form� cilindric� se l��e�te spre unul din capete, acesta are o form� aproximativ oval� 
�i prezint� ca decor un motiv vegetal în form� de frunz�; cel�lalt cap�t de form� 
rotund� are ca decor o rozet�; 6- datare: prima jum�tate a secolului al II-lea p. Chr.; 
7- Buciumi, castru, baraca nr. 5; 8- MIAZ, f. nr. inv.; 9- Chiril�, Gudea, Luc�cel, Pop 
1972, p. 53, pl. XXXIX/a-b; Coci� 1996, p. 111, nr. 15, pl. III, 15.

15. Poanson; 2- ceramic�; 3- L= 4,5 cm; 4- întreg; 5- piesa are form� cilindric�, 
spre unul din capete se l��e�te, acest cap are form� oval� având ca decor un motiv 
vegetal în form� de frunz� („br�dule�”), iar cel�lalt cap de form� rotund� are ca 
decor o rozet�; 6- datare: prima jum�tate a secolului al II-lea p. Chr.; 7- Ili�ua, castru; 
8- Muzeul Bistri�a, f. nr. inv.; 9- Coci� 1996, p. 111, nr. 14, pl. III, 14.

16. Poanson; 2- ceramic�, past� � n�, consistent�; 3- L= 4 cm, d = 2,7 cm; 4- 
întreg; 5- piesa prezint� mâner în form� cilindric�, partea activ� are form� rotund�, 
pe margini are ca decor un chenar cu incizii în form� de X-uri; 6- datare: a doua 
jum�tate a secolului al II-lea-a începutul secolului III p. Chr.; 7- Mic�sasa, atelier 
ceramic; 8- MNIT, nr. inv. v/43913; 9- Mitrofan 1995, p. 186, pl. 5/2; Coci� 1996, p. 
111, nr. 11, pl. III, 11.
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17. Poanson; 2- ceramic�, past� � n�, consistent�; 3- L= 2,7 cm, d = 2,3 cm; 
4- întreg; 5- piesa are un mâner scurt, capul este rotund, prezint� ca decor o rozet�; 
6- datare: a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul secolului III p. Chr.; 7- 
Mic�sasa, atelier ceramic; 8- MNIT, nr. inv. v/43914; 9- Mitrofan 1995, p. 186, pl. 
5/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 10, pl. III, 10.

18. Poanson; 2- ceramic�, past� c�r�mizie; 3- L= 3, 3 cm, d cap�t= 1,5 cm, d 
mijloc= 0,7 cm; 4- întreg; 5- piesa are form� cilindric� cu capetele mai îngro�ate, de 
form� rotund�, ambele decorate cu linii �i puncte dând impresia unor 
 ori stilizate; 
6- datare: a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul secolului III p. Chr.; 7- 
Criste�ti- a�ezare- atelier ceramic; 8- MJM, nr. Inv. 560; 9- Zrinyi 1977, p. 96, pl 
XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 8, pl. II, 8; Man 2000, p. 323, nr. 2.

19. Poanson; 2- ceramic�, past� c�r�mizie; 3- L= 3, 5 cm, l model= 1 cm, L 
model= 2,5 cm; 4- fragmentar; 5- piesa prezint� un mâner, partea activ� are decor în 
form� de semicerc ha�urat; 6- datare: a doua jum�tate a secolului al II-lea- începutul 
secolului III p. Chr.; 7- Criste�ti- a�ezare- atelier ceramic; 8- MJM, nr. inv. 1198; 
9- Zrinyi 1977, p. 96, pl XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 7, pl. II, 7; Man 2000, p. 
323, nr. 4.

20. Poanson; 2- ceramic�, past� c�r�mizie; 3- L= 3, 2 cm, l model= 1,2 cm, L 
model= 3,5 cm; 4- întreg; 5- piesa prezint� mâner, partea activ� are form� oval�, cu 
decor cu motiv vegetal reprezentând o frunz�; 6- datare: a doua jum�tate a secolului 
al II-lea- începutul secolului III p. Chr.; 7- Criste�ti- a�ezare- atelier ceramic; 8- 
MJM, nr. inv. 1197; 9- Zrinyi 1977, p. 96, pl XLIX/2; Coci� 1996, p. 111, nr. 9, pl. 
II, 9; Man 2000, p. 323-324, nr. 5.

21. Poanson; 2- ceramic�, past� gri închis; 3- d= 4,5 cm, d decor= 3 cm; 
4- întreg; 5- piesa prezint� mâner scurt; partea activ� prezint� ca decor o rozet� 
înconjurat� de o cunun� de ace de brad; 7- Criste�ti- a�ezare; 8- MJM, nr. inv. 1257; 
9- Man 2000, p. 323, nr. 1, pl. I/1.

22. Poanson; 2- ceramic�, past� c�r�mizie; 3- L= 6,5 cm, l= 4 cm, h= 0,2 
cm; 4- întreg; 5- piesa are o form� dreptunghiular�, se pot observa col�urile tocite, 
contextul este neted, iar partea activ� prezint� ca decor un leu alergând spre dreapta; 
7- Criste�ti, a�ezare; 8- MJM, nr. inv. 563; 9- Man 2000, p. 323, nr. 3, pl. I/3.

23. Poanson; 2- ceramic�, past� c�r�mizie; 3- l= 4, 3 cm, h= 7 cm; 4- fragmentar; 
5- piesei, probabil de form� dreptunghiular�, îi lipsesc marginile; prezint� ca decor 
un lupt�tor sau o zeitate �ezând cu mâna dreapt� sprijinindu-se de marginea unei 
colonete; 7- Criste�ti, a�ezare; 8- MJM, nr. inv. 565; 9- Man 2000, p. 324, nr. 6, pl. 
II/6.

Piese din os
24. Poanson; 2- os; 3- L= 3, 8 cm, l= 1,1 cm, d = 0,5 cm; 4- întreg; 5- piesa 

de form� cilindric� a fost realizat� din os de culoare g�lbuie maronie; prezint� dou� 
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capete- unul mai gros la care se poate observa grija cu care a fost realizat, acesta este 
decorat cu caneluri incizate; spre vârful piesei se constat� o sub�iere a lui; cel�lalt 
cap, mai sub�ire în diametru prezint� un ori� ciu central; 6- datare: secolele II- III p. 
Chr.; 7- Porolissum, f. L. D.; 8- MIAZ, nr. inv. CC 215/1958, col. W. T.; 9- Gudea 
1989, p. 829, nr. 4, pl. CCLXVII, 4; Coci� 1996, p. 112, nr. 19 pl. IV, 19.

25. Poanson; 2- os; 3- L= 2,4 cm, d= 1,8 cm; 4- întreg; 5- piesa de form� 
cilindric� a fost realizat� din os de culoare g�lbuie maronie; prezint� dou� capete, 
doar unul reprezint� instrumentul de decor; pe corp, spre partea activ� se pot observa 
dou� incizii, ca decor, partea activ� are o adâncitur� pozi�ionat� central, înconjurat� 
de trei canale; 6- datare: secolele II- III p. Chr.; 7- Porolissum, f. L. D.; 8- MIAZ, nr. 
inv. CC 215/1958, col. W. T.; 9- Gudea 1989, p. 829, nr. 5, pl. CCLXVII, 5; Coci� 
1996, p. 112, nr. 18 pl. IV, 18.
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