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Abstract: During the archeological researches in villa rustica from  Gârla Mare were 
descovered a series of pieces of military equipment. In this article we tried to make a 
tipological frame of these pieces basing on analogies with other pieces descovered on 
Dacia. We describe five pieces, all made of bronze, and all being parts of the military 
equipment of a footman/infantry man. Because we do not have enough information, we 
cannot assign these pieces to a particular military unit. 
 

Cercetările arheologice întreprinse în cadrul villei rustice de la Gârla Mare au scos 
la iveală pe lângă bogatul inventar arheologic şi o serie de piese de echipament militar. 
Acest lucrare este continuarea unui articol mai vechi şi prezintă câteva piese de 
echipament militar roman, împreună cu analogiile acestora de pe teritoriul Daciei. 
 
1. Cataramă de centiron (fig. 1) 
Dimensiuni  L = 3,2 cm; l = 2,8cm; Materialul bronz; Starea de conservare: fragmentară. 
Descriere: Partea superioară a piesei lipseşte, însă pe baza analogiilor putem reconstitui 
această piesă. Piesa avea partea superioară semicirculară, cu chenat lat, decorată prin 
ajurare sub formă de două volute. Partea inferioară, cu ureche de prindere rectangulară 
este decorată cu două semi volute pe laturile exterioare. 
Analogii: Acidava1, Micia2, Tibiscum3 
Datare: secolul II d. Chr.  
Loc de păstrare: M.R.P.F.  f.n.i. 
Această cataramă reprezintă un tip comun, întâlnit pe tot cuprinsul Imperiului4. 
 
2. Cataramă de centiron (fig. 2) 
Dimensiuni  L = 4 cm; l = 2,8cm; Materialul bronz; Starea de conservare: bună 
Descriere: Piesa este formată dintr-o placă ajurată cu orificii semilunare decupate şi 
continuă cu o ansă. 
Analogii: Romula5 
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