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

PRODUC	IA LOCAL� DE TERRA SIGILLATA

Victor Bunoiu
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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.


