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Abstract: Due to stone analysis in Roman Dacia has been identified marble from Marmara 
Sea. Artefacts carved in such marble were identified at Aquae, Pojejena, Drobeta, Dierna, 
Sucidava, Romula, Ulpia Traiana Sarmizegetusa and Apulum. Those pieces were brought in 
Roman Dacia due to commercial activities of marble traders from Nicomedia who were 
already present in other Roman provinces as well, for instance in Hispania, Italia, Moesia 
Superior, Moesia Inferior beside Dacia. 

The commercial trade route is very well documented, from Marmara Sea, on special 
designed ships, the marble crosses Bosporus strait, arrives at Black Sea and from western 
coast of Black Sea (the port of Tomis as arrival destination) on to Danube to Dacia and 
Moesia. 
 
 
 Odată cu instalarea stăpânirii romane la nordul Dunării o serie de produse 
locale vor lua calea exportului, dar mai ales o multitudine de produse de factură 
romană vor pătrunde în viaţa cotidiană a locuitorilor din noua provincie. În general 
au fost studiate produse de import precum opaiţe, terra sigillata, obiecte din sticlă sau 
metal şi mult mai rar obiecte din marmură. Căile de transport fie ele maritime, 
fluviale sau terestre au devenit operabile de îndată ce noul teritoriu va începe să fie 
organizat după standardele romane. Este cunoscut faptul că mai ales transportul 
maritim este cel mai utilizat pentru a aduce mărfuri de la distanţe mai mari deoarece 
pe apă puteau fi transportate mai repede şi o cantitate de mărfuri mai mare dintr-o 
zonă într-alta. Preţul pe unitatea de produs era mai scăzut decât în cazul în care se 
apela la transportul terestru. Astfel sistemul de transport maritim şi nu numai a fost 
bine organizat şi controlat de către statul roman prin diferite forme. 

Cu ajutorul corăbiilor erau transportate grâne, lemne, animale, produse finite, 
dar şi piatră, în special marmură. Este destul de dificil fără a avea şi o analiză 
petrografică să spunem că un obiect în general de cult realizat din marmură este un 
produs al unui atelier de prelucrare a pietrei sau al altuia. Situaţia este mult mai bine 
cunoscută atunci când discutăm despre monumentele funerare. Ceea ce dorim noi să 
aducem în discuţie este un alt produs de import care ajunge şi în provinciile nord-
dunărene şi anume marmura.  
 Până în prezent s-au realizat câteva analize petrografice pe obiecte din 
marmură a căror destinaţie era fie onorifică, votivă, arhitectonică sau funerară aflate 
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