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Abstract:  In this study the authors have tried to gather a lot of informations about the clay lamps 
discovered in canabae legionis from Apulum in last three decades with the occasion of 
archaeological researches or accidental findings. It’s about with mark or without one. They were 
analyzed more than seventy clay lamps, majority found in archaeological diggings carried in last 
three years in some locations and areas where the settlement of canabae legionis was developed. 
Majority are types X Loeschcke, XVII Iványi and VIII Loeschcke, VII Iványi. One of them is type 
IV Loeschcke, VB Deneauve and it is an italic import.  

All artifacts were dated on the basis of archaeological context, a thing rarely met so far in 
the publishing of this kind of material at Apulum. The authors have tried to render some results of 
archaeological researches made by some archaeologists from Alba Iulia since 1995-2000. 
Analyzing the archaeological excavations carried out over nine years we allow at this stage of 
research to shade some conclusions that we could help to make an overview of the development of 
a significant part of canabae situated to the south and southwest from roman legionary camp. I 
noticed that the brooches and coins at least a level (if not two), located between -1-0,4 m depth 
dated to between the last two large, three decades of the second century A.D. and the first three 
decades of the next. But there are situations when the date on some complex are closer, such as 
housing investigated in 1995. A housing is given prior to the existence of at least two layers of 
culture under these levels which have been dated on the basis of certain types of artifacts. It's 
present levels below -1 m depth.  

As I mentioned in previous pages the finding of a strong profiled brooch in a secondary 
position we could point to a housing during the second century A.D. until the last decades of the 
century respectively. So the layers of culture present in one meter deep in the archeological zone 
could be timed to logically during the second century A.D. until the end of it. Unfortunately we 
have other items that date to indicate the exact beginning of the housing in the south and 
southwest of camp. 

Publication of lamps discovered at the settlement of canabae is a welcome and useful 
approach that makes us understand the importance of this trade, given the extent of production of 
local products who took scale after the half of second century A.D., fact proven by archaeological 
discoveries show that rare import products. Not appropriate now to make statistics to determine 
the percentage of differences between local and import. This will be useful only after several years 
of archaeological research that will bring to light many artifacts of this kind. 
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We hope that the future archaeological diffings will bring us new proves and informations 
about the first civil community from Apulum, developed aroud the legionary camp. 

 
OpaiŃele romane de la Apulum au alături de alte tipuri de obiecte un rol în desluşirea vieŃii 

economice a acestui important centru urban al provinciei Dacia. Numărul mare de astfel de 
obiecte, apărute din nevoia firească de iluminare a spaŃiilor locuite de către om, a atras atenŃia 
specialiştilor. Au fost analizate cu precădere cele personalizate prin mărcile atelierelor unde au fost 
lucrate.  

Un studiu de sinteză încearcă N. Gostar la mijlocul secolului trecut dar accesul la 
materialele apărute în număr din ce în ce mai mare, face ca acesta să fie repede depăşit1. Sunt 
publicate opaiŃe din principalele centre ale provinciei Dacia: Apulum2, Napoca3, Potaissa4, 
Tibiscum5, Ulpia Traiana Sarmizegetusa6, Micia7, sau chiar monografii pentru descoperirile unei 
provincii, cum ar fi Dacia Porolissensis (castrele de la Porolissum-Moigrad, Samum-Căşei, Gilău, 
Buciumi)8. Alte studii tratează opaiŃele din colecŃiile unor muzee precum Deva9 sau Sibiu10. Pentru 
Apulum publicarea unor opaiŃe cu marcă în cadrul seriei IDR, alături de alte inscripŃii de pe piese 
din categoria instrumentum domesticum, arată importanŃa acestei categorii de obiecte. Rămân însă 
pe dinafară câteva zeci de opaiŃe, întregi sau fragmentare, cele fără marcă a căror importanŃă nu 
trebuie nicidecum diminuată. În cadrul demersului nostru am inclus şi câteva lămpi cu marcă, 
completând astfel informaŃiile aduse de regretatul cercetător Cl. L. BăluŃă prin publicarea 
cunoscutei monografii despre opaiŃele cu marcă de la Apulum11. 

Amploarea din ce în ce mai mare a săpăturilor de salvare efectuate în ultimii ani a dus la 
imposibilitatea publicării materialului arheologic în întregul său. În studiul de faŃă facem referire la 
opaiŃe descoperite în cadrul cercetărilor de salvare efectuate în ultimii aproape 30 de ani în 
aşezarea de tip canabae aflată în jurul castrului legionar. Materialul arheologic va fi prezentat în 
funcŃie de zonele unde a fost descoperit12 (Planşa I).  

Prima zonă se află la nord şi nord-vest de castrul roman, unde cu ocazia lucrărilor edilitare 
întreprinse între anii 1980-1982 au fost realizate săpături cu caracter preventiv în care au fost 
descoperite substrucŃii de clădiri şi numeroase obiecte arheologice de factură romană (Planşa I/1). 
La aceste cercetări au participat arheologi ai instituŃiilor de profil din Alba Iulia (Al. Popa, H. 
Ciugudean) şi Cluj Napoca (M. Bărbulescu, D. Isac şi I. Piso). Cu privire la aceste cercetări 
arheologice, materialul recuperat de noi din depozitele muzeului albaiulian este foarte puŃin, dar 
ne-am gândit că este util să-l introducem în circuitul ştiinŃific. Problema este că pe pachetele de 
hârtie şi carton (aflate în stare precară din cauza umezelii) din care au fost recuperate aceste opaiŃe 
fragmentare nu au fost trecute date precise cu privire la contextul de descoperire al acestora. Din 
păcate, cu ocazia acestor lucrări edilitare din zona cartierului cunoscut astăzi sub numele de 
Carolina Sud au fost distruse foarte multe vestigii romane şi cu greu se mai pot face constatări cu 
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