
105

ATELIERUL CERAMIC DIN VICUS-UL 
MILITAR DE LA ACIDAVA-ENO�E�TI. 

PRODUC	IA LOCAL� DE TERRA SIGILLATA
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Abstract: The archaeological research for the last decade from military vicus 

Acidava-Eno�e�ti lead until now to the discovery of 7 patterns for the production of 
sigillata vessels. These, beside the sigillata vessels manufactured here and the great 
number of sigillata vessels imported from western provinces proove the importance 
of this economic centre in pottery production and also in trade in south Dacia.

F�când parte din limes-ul Oltului Inferior, castrul roman de la Acidava 
(Eno�e�ti-Piatra Olt), este men�ionat pe Tabula Peutingeriana care îl plaseaz� la 
13.000 pa�i spre nord de Romula, pe drumul roman care urmeaz� malul drept al 
Oltului (Pl.I)1. Forti� ca�ia roman� a fost ridicat�, imediat dup� transformarea Daciei 
în provincie roman�, pe un platou al terasei Oltului, ce permitea o vizibilitate larg� 
în toate p�r�ile, cum indic� �i în prezent topogra� a locului. Castrul roman a fost 
construit în apropierea unei a�ez�ri dacice de la care împrumuta �i numele (Acidava, 
dup� numele unui vechi centru trib dacic, Aci), cetatea dacic� omonim� � ind, se 
pare, cea de la Milcov, a
 at� în fa�a acestuia, pe malul stâng al Oltului2. Acidava 
roman� a fost construit� de solda�ii din cohors I Flavia Commagenorum, în timpul 
lui Traian sau Hadrian, când aceast� trup� activeaz� mult pe Olt. 

Construirea unei forti� ca�ii la vadul de peste Olt era necesar� din evidente 
ra�iuni strategice, asigurând controlul circula�iei într-o important� r�scruce de 
drumuri, ca �i leg�tura provinciei cu Muntenia. Castrul roman a fost distrus în cea 
mai mare parte în anul 1872, în urma lucr�rilor de construc�ie a c�ii ferate Bucure�ti-
Pite�ti-Craiova-Vârciorova3. Primele informa�ii mai largi le ofer� Al. Odobescu în 
Antichit��ile jude�ului Romana�i, Bucure�ti, 1878. Primele s�p�turi arheologice au 

1 Tudor 1978, p. 214.
2 Tudor 1968, p. 356.
3 Grosu 2006, p. 65.
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fost efectuate de D. Butculescu în anul 1881, dar rezultatele acestora sunt practic 
necunoscute. În urm� cu aproape 100 de ani, Gr. Tocilescu �i P. Polonic au putut s� 
vad� ceea ce mai r�m�sese din castru �i ruinele mai bine p�strate, la acea epoc�, din 
a�ezarea civil�4. 

Nu se mai p�stra din castru decât col�ul de sud-vest, rotunjit, lung de 50 x 
25 pa�i. Se pare, c� poarta pretorian� era orientat� spre est. �an�ul exterior p�strat 
mai bine la sud era lat de 10 m �i adânc de 3 m, cu un unghi ascu�it la fund (fossa 
fastigata)5. Castrul era construit din zid de piatr� �i c�r�mid� (0,45 x 0,25 x 0,05 m). 
În jurul castrului s-a dezvoltat �i o întins� a�ezare vican�, Gr. Tocilescu � ind primul 
care men�ioneaz� vicus-ul Acidava, ale c�rui urme se a
 au într-o stare de conservare 
relativ bun� la sfâr�itul secolului XIX. Astfel, Gr. Tocilescu observa c� a�ezarea era 
�i ea prev�zut� cu un sistem de forti� ca�ii. Acesta consta dintr-un vallum �i o fossa, 
al c�rui traiect avea forma unui poligon cu cinci laturi ce m�surau pân� la 100 m, 
deci o forti� ca�ie urban� similar� celor de la Drobeta, Romula, Sucidava. Se p�stra 
�i o poart� a ei, cu dou� bol�i, înalte de 1 m, cu deschiderea de 2,50 m, � xate pe trei 
stâlpi �i construite din c�r�mid�6.

În 1977, Cristian Vl�descu a f�cut s�p�turi de ceva mai mare amploare în zona 
care se mai p�stra înc�, din latura de sud a castrului7. El a izbutit s� reconstituie 
câteva elemente ale sistemului de forti� ca�ie. 

Astfel, în urma cercet�rilor efectuate, prin trasarea a cinci sec�iuni orientate 
NE-SV, s-a putut constata c� zidul de incint�, a
 at la o adâncime de 0,80 m este 
demolat, iar murus-ul din c�r�mid� a fost zidit în lut b�tut, nu pe o platform� de pietri� 
a�a cum se credea anterior �i are o grosime de 1,80-1,90 m. Autorul cercet�rilor mai 
formuleaz� ideea conform c�reia castrul de la Eno�e�ti n-ar �  exclus s� �  avut form� 
p�trat�, cu latura de 60 m, mai mare de 43 m (cât este lungimea fragmentului care se 
mai p�streaz� din latura sudic� a castrului) �i mai mic� de 87 m. Celelalte elemente 
ale forti� ca�iei, agger-ul �i berma, de�i nu au fost investigate, dup� semnal�rile mai 
vechi �i dup� cum se prezint� terenul, nu par a avea l��imea mai mare de 15 m. Dup� 
monedele de la Traian �i Faustina Senior descoperite aici, se poate presupune c� la 
Acidava castrul a fost construit în perioada plasat� imediat dup� cucerire, în cadrul 
m�surilor de forti� care a grani�ei pe Olt �i se încadra în segmentul dat spre ap�rare 
Romulei, constituind 
 ancul stâng al acestui segment8.

Din 1990, în castrul �i vicus-ul militar Acidava au fost întreprinse cercet�ri 
arheologice sistematice, efectuate de c�tre un colectiv de cercet�tori din care fac 

4 Popilian, Ciuc� 1992, p. 19.
5 Vl�descu 1986, p. 40-41.
6 Tudor 1978, p. 214.
7 Vl�descu 1986, p. 42. 
8 Vl�descu 1986, p. 43.
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parte prof. C. Preda, Aurelia Grosu, prof. I. Ciuc�9. Totodat�, eruditul cercet�tor Gh. 
Popilian a introdus în circuitul �tiin�i� c ceramica terra sigillata �i tiparele descoperite 
în zona a�ez�rii civile de c�tre prof I. Ciuc�, în urma unor cercet�ri de suprafa��. În 
studiile publicate, Gh. Popilian semnaleaz� existen�a, la Acidava, a unui important 
centru de produc�ie ceramic� �i formuleaz� o serie de concluzii interesante cu privire 
la importurile de terra sigillata din aceast� a�ezare10.

Cercet�rile arheologice întreprinse începând cu anul 1990 �i-au propus 
stabilirea amplasamentului, a întinderii, precum �i identi� carea unor eventuale 
structuri din forti� ca�ia vicus-ului militar. În urma sondajelor �i a cercet�rii de teren, 
a reie�it c� vicus-ul Acidava ocup� o arie destul de mare, extins� în p�r�ile sudice 
�i vestice ale castrului, iar întinderea acestuia ocupa, estimând la nivelul actual al 
informa�iilor, o suprafa�� de 10-11 ha. 

Locuirea este eviden�iat� de dou� niveluri de depuneri arheologice. Cel mai 
recent strat de cultur� apare la mic� adâncime (0,25 m) în vreme ce stratul cel mai 
vechi a fost depistat la o adâncime ce variaz� între 0,60-2,00 m. Cele dou� niveluri 
de locuire, urmele locuin�elor de suprafa��, frecven�a urmelor de zid�rie, �igle, 
olane, identi� carea unor anexe gospod�re�ti �i instala�ii, bogatul inventar arheologic 
descoperit, indic� un poten�ial economic �i demogra� c ridicat.

Sta�ionarea în castrul Acidava a cohors I Flavia Commagenorum a favorizat 
dezvoltarea economic� a vicus-ului. Se cunoa�te faptul c� locuitorii a�ez�rii aveau ca 
principal� obliga�ie aprovizionarea armatei cu necesarul de hran� �i echipament prin 
produsele atelierelor me�te�ug�re�ti, prin negustorii care trebuiau s� asigure o serie 
de produse indispensabile în via�a cotidian� a militarilor (cereale, vin, ulei, legume, 
carne). La acestea, se mai ad�ugau �i anumite produse de lux solicitate de militari 
(ceramica de tip terra sigillata �i vase de bronz)11. Popula�ia a�ez�rii era destul de 
numeroas�, � ind compus� din familiile solda�ilor, peregrini care se ata�eaz� armatei 
din interese economice, �i popula�ia autohton�, bine reprezentat� prin descoperiri la 
Acidava12.

Favorizat �i de condi�iile de mediu, prin situarea în apropierea Oltului, la limita 
dintre Podi�ul Getic �i Câmpia Olteniei, vicus-ul Acidava va cunoa�te o dezvoltare 
rapid� datorit� me�te�ugurilor practicate în cadrul a�ez�rii, datorit� agriculturii, dar 
mai ales comer�ului, deosebit de intens în lumina ultimelor descoperiri arheologice.

Rela�iile comerciale ale Daciei cu lumea roman� au fost deosebit de active �i 
în perioada anterioar� cuceririi, îns�, dup� organizarea provinciei, acestea au cap�tat 
o amploare f�r� precedent. Angrenarea Daciei romane în uria�ul circuit al economiei 

9 Popilian, Ciuc� 1986, p.167-172.
10 Popilian 1988, p. 61-78.
11 Benea 2003, p. 46.
12 Tudor 1978, p. 215.

Atelierul ceramic din vicus-ul militar de la Acidava-Eno�e�ti. 
Produc�ia local� de terra sigillata



108

Imperiului s-a f�cut în condi�iile unei libert��i economice absolute13. Dun�rea era 
o bun� arter� de comunica�ie, care a permis efectuarea schimburilor comerciale la 
mari dep�rt�ri. Un avantaj deosebit pe care l-a avut Acidava a fost �i apropierea sa 
de un râu navigabil (Oltul), acest lucru contribuind la transportul mult mai sigur al 
vaselor fragile. De�i Drobeta �i Sucidava constituiau punctele de intrare a m�rfurilor 
ce soseau pe calea apelor Dun�rii, drumul de-a lungul Oltului a constituit calea de 
p�trundere a sigillatelor în interiorul provinciei. De altfel, aproape totalitatea vaselor 
de acest tip, descoperite în Dacia sud-carpatic� s-au g�sit în a�ez�rile a
 ate pe acest 
râu: Romula, Sl�veni, Buridava, Acidava.

În Dacia roman� sud-carpatic�, comer�ul este atestat cu prec�dere de 
artefactele de import (vase de lux de tip terra sigillata, amfore �i opai�e) descoperite 
în centrele economice de aici. Se pare c� terra sigillata p�trunde în Dacia mai întâi 
adus� de solda�ii primelor garnizoane militare14. Odat� cu dezvoltarea procesului de 
urbanizare, sigillatele vor �  aduse de negustori pentru a satisface cererile unor p�turi 
mai înst�rite. Produsele din atelierele apusene erau aduse, probabil, prin nordul 
Italiei, la Aquileia, iar de acolo, prin Nauportus-Emona, pe râul Sava �i pe Dun�re, 
la Singidunum, p�trunzând în Dacia �i Moesia prin porturile �i prin drumurile 
comerciale cunoscute. Cele mai timpurii sigillate care p�trund în Oltenia sunt acelea 
produse în atelierele din regiunea padan�, care î�i desf��oar� activitatea pân� spre 
sfâr�itul secolului I e. n.

Atelierele din sudul Galliei, care activeaz� în secolul I e.n, sunt slab 
reprezentate în provincie. În Dacia de la sud de Carpa�i, nu s-au g�sit pân� în prezent 
decât cinci fragmente de vase care reprezint� 2,6 % din import. Produsele din La 
Graufesenque, principalul centru din Gallia sudic�, a c�rui perioad� de activitate 
este anterioar� cuceririi Daciei, se g�sesc în num�r foarte mic în Oltenia. Explica�ia 
principal� const� în anterioritatea activit��ii acestor ateliere fa�� de cucerirea Daciei, 
ele încetându-�i produc�ia în primele decenii ale secolului I, când nu se creaser� înc� 
condi�iile difuz�rii masive ale acestui tip de ceramic�15.

Produc�ia atelierelor de La Graufesenque �i Montans se prelunge�te pân� în 
preajma anului 100 e.n, iar atelierele de la Bannasac, a
 ate tot în Gallia de sud, 
î�i prelungesc activitatea pân� spre mijlocul secolului al II-lea. Importul masiv de 
sigillate în Dacia sud-carpatic� începe cu sfâr�itul domniei lui Traian �i cu epoca lui 
Hadrian. Atelierele din Gallia central� sunt acelea care trimit în aceast� provincie 
cele mai multe sigillate. Epoca Antoninilor este perioada de maxim� intensitate a 
importurilor, vreme care coincide atât cu maxima în
 orire a atelierelor din Gallia 
central� cât �i cu un r�stimp de prosperitate economic� în Dacia. 

13 Husar 2002, p. 336.
14 Glodariu 1974, p. 33.
15 Popilian 1976, p. 36.
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În ceea ce prive�te num�rul total al sigillatelor de import descoperite în Dacia 
sud-carpatic�, cele mai multe dintre ele, în propor�ie de 57 % s-au descoperit la 
Romula, în partea de nord a ora�ului, în sectorul villei suburbana16. Acest lucru 
trebuie s� � e pus în leg�tur� cu rolul de prim rang pe care l-a avut acest ora� în 
via�a economic� a provinciei de la sud de Carpa�i. Trebuie s� se �in� seama totodat� 
�i de importan�a centrului ceramic de aici în produc�ia local� de terra sigillata. 
Descoperirile arheologice din ultimul deceniu au reliefat îns� c� urm�toarea a�ezare 
din Dacia sud-carpatic�, ca importan��, dup� Romula, în comer�ul cu vase de tip 
terra sigillata este Acidava.

În a�ezarea civil� de aici s-au descoperit pân� în prezent 228 de sigillate17, 
majoritatea ie�ind la iveal� cu ocazia diferitelor lucr�ri industriale efectuate în zon� 
�i nu în cadrul unor s�p�turi arheologice sistematice. În ceea ce prive�te centrele 
de produc�ie ale sigillatelor de import de la Acidava, acestea sunt în general, pân� 
la un punct, acelea�i ca �i cele descoperite în celelalte centre economice din Dacia 
sud-carpatic�.

La Acidava, pe lâng� numeroasele fragmente ceramice de tip terra sigillata 
de import descoperite în a�ezarea civil� de aici, cercet�rile arheologice au reliefat �i 
o important� produc�ie local� de vase de acest tip. Acestea sunt imita�ii ale vaselor 
de tip terra sigillata de import, inferioare îns�, într-o anumit� m�sur�, din punct de 
vedere tehnic �i artistic. Inspirându-se din repertoriul numeros �i variat al sigillatelor 
vestice, formele produse la Acidava sunt tributare acestora, iar calitatea pastei �i a 
� rnisului este de multe ori apropiat� de cea a produselor veritabile, f�r� a le egala 
îns�18. Cele mai sigure date cu privire la activitatea atelierelor de olari care produceau 
�i vase de tip terra sigillata sunt considerate a �  tiparele folosite la fabricarea lor. 
Dac� se are în vedere acest criteriu conform c�ruia tiparele constituiau cea mai 
bun� dovad� în ceea ce prive�te existen�a unor ateliere locale de produs ceramic� de 
lux19, descoperirile de acest fel de la Acidava-Eno�e�ti atest� pe deplin însemn�tatea 
acestui centru ceramic.

La Acidava, în cadrul unor s�p�turi arheologice sistematice sau întâmpl�tor, 
s-au descoperit �apte tipare care demonstreaz� producerea local� a ceramicii de tip 
terra sigillata20. Totodat�, aici a mai fost descoperit �i un tipar ce o reprezint� pe 
zei�a Minerva în ipostaz� militar�, pentru realizarea vaselor decorate cu medalioane 
aplicate în relief �i dou� sigilii pentru realizarea decorului ceramicii �tampilate21.

16 Popilian, Ciuc� 1992, p. 23.
17 Rusu-Bolinde� 2007, p. 147.
18 Rusu-Bolinde� 2007, p. 192.
19 Déchelette 1904, p. 205-207.
20 Stîng� 2006, p. 29. 
21 Grosu 2006, p. 68.
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Câteva tipare pentru producerea local� a ceramicii terra sigillata se remarc� 
prin unele aspecte unice în gama descoperirilor din spa�iul Daciei romane. Astfel 
este tiparul copiat dup� un vas produs într-unul din cele dou� mari centre din Gallia 
Meridional� �i atribuit me�terului Mercato, a c�rui activitate este plasat� în vremea lui 
Domi�ian; tiparul ce supline�te �irul de ove cu m��ti umane, unic nu numai în Dacia 
ci �i în provinciile romane învecinate �i tiparul ce imit� ceramica produs� în atelierele 
de la Margum-Viminacium22, la care îns� ovele se prezint� în dispunere invers�- ove 
de tip Acidava- ce fac posibil� delimitarea importurilor de la Margum-Viminacium 
de produc�iile locale23.

Alte tipare eviden�iaz� asem�narea aproape perfect� între tiparele de imita�ii 
de terra sigillata descoperite la Acidava �i Romula. Este vorba despre un vas 
hemisferic de forma Drag 37, ale c�rui elemente de decor, precum �i organizarea 
acestora au analogii perfecte cu un tipar descoperit la Romula (� g.1 a-b). Pasta din 
care a fost confec�ionat este poroas�, pentru a �  absorbant�, diametrul gurii m�soar� 
0,24 m, diametrul fundului 0,10 m, iar în�l�imea 0,076 m. Tiparul a fost decorat 
în interior prin imprimare în pasta moale, înc� nears�, cu ajutorul unor poansoane 
(sigilla). Elementele de decor urmau s� apar� în relief pe fa�a exterioar� a vasului care 
trebuia s� � e ornamentat. În ansamblu, decorul este organizat în trei zone, delimitate 
distinct de linii în relief. Prima zon�, mai îngust�, const� dintr-un �ir de dou� cercuri 
concentrice, care supline�te �irul de ove �i bastona�e amplasate de obicei în partea 
superioar� a decorului de pe vasele de tip terra sigillata, fabricate în Gallia �i în alte 
provincii. Zona central� este decorat� cu un singur element, capul Meduzei. Registrul 
inferior este ornamentat cu dou� elemente de decor: un �ir de cercule�e grupate câte 
patru. Sub acest �ir este incizat� o linie sinuoas�, la care sunt ata�a�i, alternativ, de o 
parte �i alta acesteia, ni�te „cârcei” similari cu cei de pe o coard� de vi�� de vie24.

Un al doilea fragment de tipar este mult mai mic decât primul. Nu s-a p�strat 
decât o mic� parte din zona inferioar�, pe care apare un fragment mic din ultimul 
rând al decorului (� g.2). Totu�i, se poate presupune c� acest ultim rând era compus 
din dou� elemente care alternau �i anume o rozet� cu opt bra�e �i „br�du�ul”. Ambele 
fragmente sunt realizate din aceea�i past� �i în aceea�i tehnic�25. 

Cele dou� fragmente, mai precis elementele de decor de pe cele dou� fragmente 
de tipar, precum �i organizarea lor au analogii perfecte cu tiparele descoperite la 
Romula. Atât capul Meduzei cât �i „br�du�ul” se reg�sesc pe tiparele descoperite 
în acest centru economic26. Se constat� îns� c� la Meduza reprezentat� pe tiparul 

22 Bjelajac 1990, p. 195.
23 Grosu 2006, p. 69.
24 Popilian, Ciuc� 1992, p. 20.
25 Ibidem.
26 Popilian 1976, p. 58-59.
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de la Acidava, se observ� mai bine fa�a, p�rul, gulerul de �erpi �i cele dou� aripi de 
pe cre�tetul capului. Exist� posibilitatea ca tiparele de la Acidava �i de la Romula 
s� provin� din acela�i atelier, cel mai probabil situate în aceast� din urm� localitate. 
Acest lucru este înt�rit �i de faptul c� elementele de decor �i organizarea lor pe 
spa�iul ornamental sunt foarte asem�n�toare cu cele prezente pe vasele hemisferice 
de forma Drag. 37, lucrate de un olar de la Romula27. 

Aceste elemente �i chiar organizarea lor nu î�i g�sesc analogii cu nici un alt 
tipar descoperit în Dacia �i numai vagi asem�n�ri cu unele poansoane folosite de 
unul sau doi me�teri de la Lezoux din Gallia. Meduza nu exist� pe nici un alt tipar 
din Dacia, publicat pân� în prezent, dar este întâlnit� în Gallia28. Capul de Meduz� se 
g�se�te îns� pe unele podoabe de argint dacice, ornament (p�truns în Dacia înainte de 
cucerirea roman�) de evident� in
 uen�� sud-dun�rean�. Dac� Meduza este un motiv 
de origine greco-roman�, cel de-al doilea element de decor, de pe cel de-al doilea 
fragment, creanga de brad sau br�du�ul, se întâlne�te printre ornamentele vaselor 
dacice înc� din secolul I î.e.n.- I e.n.29 Acest element de decor apare adesea �i pe 
obiectele de argint, în special pe br���ri, dar �i pe vase. Este semni� cativ c� br�du�ul 
sau palmeta sunt elemente de decor foarte adesea întâlnite pe tiparele de cupe deliene 
confec�ionate în Dacia în secolele II-I î.e.n30.

Analogiile elementelor de decor de pe aceste tipare cu cele folosite de daci 
înaintea de transformarea ��rii în provincie roman�, conduc la concluzia c� me�terii care 
au realizat tiparele de la Acidava sunt localnici. Tiparele pentru realizarea ceramicii 
terra sigillata demonstreaz� pe de o parte circula�ia �i in
 uen�a produselor din marile 
centre, cum ar �  cele din Gallia Meridional�, Central�, Margum-Viminacium, Buto
vo-Hotni�a-Pavlikeni31, iar pe de alt� parte asimilarea creatoare a tehnicii �i mai ales 
a decorului de c�tre me�terii locali, care nu �i-au propus s� realizeze simple copii. 
Din acest punct de vedere, elocvente sunt ovele tip Acidava (� g.4), m��tile umane ce 
umpleau spa�iul destinat �irului de ove, tiparele folosite la realizarea tor�ilor pentru 
platourile tip Romula-Butovo, ce se disting prin calitatea superioar� a pastei �i a 
elementelor de decor32. 

Abilitatea me�terilor locali în a produce ceramic� tip terra sigillata se baza 
pe o îndelungat� tradi�ie local�, �tiut � ind c� tehnica vaselor decorate cu ajutorul 
tiparelor era cunoscut� înainte de romani. Tehnica realiz�rii cu ajutorul tiparelor, 
a unor vase cu decoruri în relief este folosit� de me�terii daci înc� din secolele II-I 

27 Popilian, Ciuc� 1992, p. 23.
28 Bémont 1977, p. 129, � g 43/14.
29 Cri�an 1960, p. 210, pl. 107.
30 Florescu 1968, p. 44, � g. 26.
31 Dimitrova-Mil�eva 2000, p. 17-20.
32 Grosu 2006, p. 67.
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î.e.n., în special la realizarea cupelor deliene. Un argument suplimentar în atribuirea 
realiz�rii tiparelor me�terilor locali este oferit �i de faptul c� pe unele tipare se reg�sesc 
elemente decorative- rozeta �i br�du�ul- larg utilizate în ceramica geto-dacic�33. 

Num�rul mare îns� de sigillate de import descoperite la Acidava, care o 
situeaz� la mic� distan�� de Romula, nu poate �  explicat decât prin importan�a 
economic� a vicus-ului militar de aici. Totodat�, a�ezarea sa geogra� c�, pe cursul 
râului Olt �i la întret�ierea zonelor de in
 uen�� ale importantelor ateliere ceramice de 
la Romula, Butovo-Hotni�a-Pavlikeni, Margum-Viminacium, a favorizat dezvoltarea 
sa comercial� �i cu prec�dere a me�te�ugului ol�ritului. 

Importan�a acestuia dar �i complexitatea vie�ii social-economice deosebit de 
dezvoltate din acest centru din mediul rural au fost puse în lumin� de cercet�rile 
arheologice sistematice din ultimul deceniu din vicus-ul Acidava. Cuptoarele pentru 
arderea materialelor de construc�ii, dar �i a vaselor ceramice, descoperirea tiparelor 
utilizate la producerea diferitelor categorii ceramice demonstreaz� amploarea pe care 
ol�ritul l-a avut în cadrul me�te�ugurilor practicate în cadrul a�ez�rii vicane. Alte 
domenii ale vie�ii economice din vicus-ul de la Acidava sunt mai pu�in cunoscute 
datorit� gradului de cercetare, înc� destul de redus.

Cercet�rile arheologice viitoare vor aduce cu siguran�� informa�ii noi privitoare 
la via�a economic� din acest important vicus militar, dar de pe acum se poate constata 
c� Acidava constituie al�turi de Romula �i Mic�sasa, unul dintre cele mai importante 
centre ceramice ale Daciei romane.
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Atelierul ceramic din vicus-ul militar de la Acidava-Eno�e�ti. 
Produc�ia local� de terra sigillata
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Atelierul ceramic din vicus-ul militar de la Acidava-Eno�e�ti. 

Produc�ia local� de terra sigillata
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