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Abstract: Cerialis and Comitialis belong to the most important group of terra sigillata 

manufacturers from Rheinzabern. In roman Dacia, in the researches efectuated by now, were 
descovered only 26 vessels. At Tibiscum and Romula are the most numerouse discoveries – 9 
vessels for each site. Sporadicly, their products were discovered at Ulpia Traiana and 
Apulum – 2 items, Praetorium-Mehadia, Drobeta, Potaissa and Slăveni – 1 item.  

Rheinzabern products were discovered in the sites situated near the Danube river – 
Tibiscum, Drobeta, Romula, Mehadia, Slăveni and they are wery rare in the Porolissensis 
Dacia, only 1 item was discovered at Potaissa. This situation can be justified by the fact that 
Rheinzabern products were distributed in Dacia by the trade route of the Danube river.  

Terra sigillata imports from Cerialis and Comitialis can be dated during marcomanic 
war and Severer dinasty.  

 
ProducŃia de terra sigillata din centrul de olărie de la Rheinzabern a durat aproximativ 

110-120 de ani, iar sfărşitul activităŃii este situat în jurul anului 275 p. Chr 1 . Aceste 
coordonate cronologice generale nu rezolvă însă problema datării activităŃii meşterilor/grupuri 
de meşteri producători de terra sigillata. Războaiele marcomanice (165-182), dar şi 
distrugerile din anul 233 pot oferi posibilităŃi de datare pentru producŃia de la Rheinzabern 2. 
În cele ce urmează, oferim câteva propuneri de datare ale unor specialişti în domeniu, pentru 
meşterii aflaŃi în discuŃia noastră:  

Potrivit cronologiei realizate B. Pferdehirt, Cerialis face parte din grupa III şi este 
activ în perioada 160-190 p. Chr., iar Comitialis din grupa IV şi a lucrat în perioada 190-210 
p. Chr  3. 

După împărŃirea cronologică realizată de către H. Bernhard, Cerialis I, II, III, IV, V 
face parte din grupa I b, iar Comitialis IV, V, VI şi Cerialis VI  din grupa II a 4. Grupul 
Bernhard II se datează din timpul lui Commodus până în perioada Severilor 5. 

Th. Fischer consideră că grupul Bernhard I b este activ în perioada 180-200 p. Chr., 
iar grupul II în perioada 200-230 p. Chr 6. Vasele meşterilor din acest grup se găsesc, în 
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