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Abstract:  Studies on the Roman army known so far have highlighted its economic 
importance, especially its role in the commercial life, by encouraging the establishment of 
trade routes necessary to supply the troops. The main issues covered in the literature in 
discussions concerning the Roman army and trade through amphorae are: the payment of 
soldiers, their diet and, in particular, the supply of troops. For the amphorae it is difficult to 
differentiate between products intended to supply the army, reaching the destination by 
military officers and various products that were shipped for consumption of particular 
soldiers. Exchange through amphorae is, according to some authors, clear evidence that the 
Roman economy was a monetary and market-related, and that during the imperial era private 
merchants  controlled trade in oil and wine for the benefit of the state. Based on the type and 
area of origin, we can imply that the amphorae found in Roman Dacia camps came mainly 
from the Pontic and the Aegean regions, then Italy and Hispania. They were used for 
transporting olive oil and wine, without being able to determine a relevant statistical 
differentiation between the two categories of products. The biggest movement had the Dressel 
24/Zeest 90 amphorae, respectively Kapitän type II, the latter being very common at the end 
of the II - III century AD for military supplies. Taking into account the context of discovery 
(early stages of existence of camps), we appreciate that it is possible for the earliest pieces 
dating II century AD (from Berzobis, Apus Flumen (?) Arcidava, Porolissum, Ilişua, 
Largiana, Gaganae) to be part of the initial supplies of military units, or be the result of the 
acquisition (particularly in the case of wine, which as was not part of the official daily ration, 
while olive oil was an essential element of Roman culture and a sign of Romanization). How 
exactly the army procured these products, if it was about an approach of the whole unit or 
not, unfortunately at this time we can not say. One aspect to note is concerned that most 
amphorae of this category are italics, whose presence did not exceed the II century AD. This 
might be a possible clue to the assumption that the military supply was in that time a process 
coordinated by imperial authority. Regarding the amphorae dating from the end of the II-III 
century AD (located in the camps on limes alutanus and transalutanus, Porolissum, Drobeta, 
Tibiscum, Cumidava, Căşei) they could be related to the supply by annona, that responded to 
the obvious needs of a numerous army from a border province, and especially that in the 
second half of the II century, especially during and after the Marcomanian wars the Severian 
dynasty focused a large part of commercial products to the Danubian provinces. Most of the 
amphorae in Roman Dacia camps are located close to major routes of communication and 
commerce, whether on the Danube or on roads that crossed the imperial Roman Dacia (for 
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most of the discoveries from here). Thus, even if we have no certainty on how that military 
units have come into possession of stored amphorae, at least we know the route followed by 
them. 

 
 
 Studiile realizate până în prezent referitoare la armata romană au evidenŃiat importanŃa 
economică a acesteia şi rolul jucat în viaŃa comercială, în special ca piaŃă de desfacere, prin 
încurajarea stabilirii de rute comerciale necesare aprovizionării trupelor1.  

Principalele aspecte la care se face referire în literatura de specialitate în discuŃiile 
privitoare la armata romană şi comerŃul prin intermediul amforelor sunt: sistemul de plată a 
soldaŃilor, dieta acestora şi, în special, sistemul de aprovizionare a trupelor. Fără a insista 
asupra problemelor controversate legate de plata soldaŃilor2 vom menŃiona doar faptul că până 
la sfârşitul secolului al II-lea p.Chr. aceştia primeau solda (stipendium) de trei ori pe an (la 1 
ianuarie, 1 mai şi 1 septembrie), din sumele alocate fiind reŃinută o sumă standard de 
aproximativ 40%, necesară pentru asigurarea hranei, îmbrăcăminŃii şi a fânului3.  

Acest sistem este înlocuit la sfârşitul secolului II (posibil începând cu domnia lui 
Septimius Severus) cu annona militaris, un mecanism de redistribuŃie a produselor4 care 
includea hrană, haine şi echipament, pentru organizarea acesteia creându-se un întreg aparat 
administrativ5.  

Imperiul Roman nu a dezvoltat niciodată un sistem uniform şi universal de 
aprovizionare a armatei, deşi de la sfârşitul secolului II şi mai ales în secolul III acesta se 
standardizează prin introducerea annonei. SituaŃia este justificată şi de condiŃiile distincte din 
fiecare provincie, care impuneau o mare flexibilitate din partea statului6. 

Pe baza izvoarelor literare şi a altor surse antice, rezultă că dieta zilnică a soldaŃilor 
includea7: 880 gr grâu nemăcinat, 620 gr legume (mai ales linte), fructe, nuci, brânză, 160 gr 
carne (slănină afumată sau sărată şi uscată) sau peşte, ¼ l oŃet, ulei de măsline şi sare; la 
acestea, în zilele de sărbătoare, se adăuga vin de bună calitate, precum şi carne de vită, porc 
sau capră8.  

Corelând datele privitoare la cele două aspecte, solda şi raŃia zilnică de hrană, putem 
justifica demersurile individuale ale soldaŃilor, consemnate în cursul secolului II de tăbliŃele 
de la Vindolanda sau de scrisorile păstrate pe ostraka din Egipt, de a-şi procura suplimente 
alimentare fie cu ajutorul familiilor9, fie din pieŃe sau de la negustori privaŃi. Există chiar 
ipoteza că soldaŃii erau implicaŃi în afaceri personale cu grâne, pe care le transportau pe cont 
propriu, vânzându-le eventual armatei10. 
                                                 
1 Alston 1998, p. 102 
2 Speidel 1973, p. 141-147; Speidel 1992, p. 87-106; Alston 1994, p. 113-123 
3 Speidel 1992, p. 87, 94; Alston 1998, p. 114 
4 Funari 1995, p. 96; Remesal Rodriguez 1995, p. 355-367. În opinia  lui J. Remesal Rodriguez, contestată de 
unii autori, statul roman asigura produsele acceptând plata în natură a impozitelor şi redistribuindu-le apoi, astfel 
nefind nevoit să bată decât 1/3 din moneda necesară pentru a acoperi costurile de întreŃinere ale armatei 
(Remesal Rodriguez 2002, p. 295-296) 
5 La nivel provincial de distribuŃia hranei se ocupa procuratorul imperial, cel care asigura şi achiziŃiile de grâne, 
ulei sau vin din afara provinciei; la nivelul unităŃilor militare această chestiune se afla în grija lui primus pilus, a 
prefectului pretoriului şi, la nivel inferior, a fiecărui actarius (Kehne 2007, p. 330) 
6 Kehne 2007, p. 326 
7 Nu avem însă clare indicii dacă raŃiile au suferit modificări în timp, atât cantitative, cât şi calitative. 
8 Kehne 2007, p. 324-325; Goldsworthy 2003, p. 97; Davies 1971, p. 125 
9 Câteva explicaŃii pentru faptul că soldaŃii cer famiilor să le cumpere şi să le trimită: pâine, ulei, carne, vin, peşte 
sărat, ceapă, ridichi, varză etc. (apud Goldsworthy 2003, p. 98-98) ar fi: penuria temporară; nevoia de a păstra 
legătura cu familia; incapacitatea de a-şi cumpăra alimente, fiind mai convenabil să le primească de acasă 
(Alston 1998, p. 114) 
10 Kehne 2007, p. 327-329 


