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Abstract: This article intends to study pieces of Roman military equipment, found on the 
Danube limes, especially pieces of the Roman provinces Dacia, Moesia Superior and Moesia 
Inferior. The pieces belong to the following categories: military cingulum, triconch hinges for 
lorica, buckles, belt ends, vetere felix belts, pendants in the shape of phallus. They are 
discovered in Dacia, and in this article are presented a number of 49. Many of them have been 
dated in the late Roman period, and were found in Roman sites such as those from Sucidava, 
Romula, Drobeta and Dierna. Ties of former Dacia province and the two Moesii are visible, 
and demonstrate Roman military control in the Danube line area. 
 
 

În domeniul armamentului şi al echipamentului militar, Roma nu a încetat, în 
decursul istoriei milenare, să adapteze şi să perfecţioneze armele cu un bun efect 
combativ ale duşmanilor săi de pretutindeni. Forma, dimensiunile, măiestria folosite 
la confecţionarea lor, precum şi modul lor de întrebuinţare, le cunoaştem bine din 
relatările unor autori antici, din reprezentările sculpturale, dar mai ales prin 
intermediul obiectelor originale, găsite în urma săpăturilor din castre şi necropole 
militare. Aceste surse sunt mult mai bogate pentru perioada Imperiului, fapt care nu 
trebuie să ne mire, dacă ne gândim că războaiele de cucerire aveau nevoie de o 
propagandă adecvată care să preamărească maşina de război romană. Această 
maşină de război se baza în primul rând pe calităţile şi disciplina soldatului, iar în al 
doilea rând pe dotările de care ei se bucurau. Dintre aceste dotări făcea parte şi 
echipamentul militar roman. 

În sens restrictiv, acesta include elemente de costum militar şi celelalte obiecte 
utilizate de soldaţii romani cu excepţia armelor1. Nepreţuit pentru viaţa soldaţilor, 
echipamentul, deşi era standardizat, primea pe alocuri mici elemente care atenuau 
monotonia formelor. Standardizarea a ridicat problema atelierelor de fabricaţie. În 
această privinţă, J. Oldenstein consideră că atelierele militare existente în castre nu 
puteau face faţă tuturor necesităţilor armatei, atunci când aceasta era campată în 
regiune şi se concentrau mai ales pe repararea unor piese. În caz de război, 
armamentul şi echipamentul necesar armatei romane era fabricat în marile oraşe ale 
Imperiului, această activitate constituind un monopol al statului. Uniformizarea 
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echipamentului militar roman a fost posibilă datorită mobilităţi armatei, dar şi a 
uşurinţei cu care acestea erau copiate2. M. C. Bishop concluzionează că pentru 
secolele II-III d. Chr. legiunile îşi produceau singure necesităţile de echipament 
militar, pe când trupele auxiliare, care au rol mai mult de pază şi politic pe graniţă, 
au o capacitate mai mică de producţie3. 

Pe parcursul timpului, în fostul teritoriu al provinciei romane Dacia, au fost 
descoperite elemente de echipament militar care datorită standardizării au analogii 
în provinciile învecinate.  

În lucrarea de faţă, am ales să ne referim la piesele de echipament militar 
descoperite pe teritoriul Daciei, cu analogii în Moesia Superior şi Moesia Inferior. 
Dintre acestea enumerăm piesele de centură militară, diferite tipuri de catarame - 
între care remarcăm cataramele de tip Sucidava, balamalele treflate de la lorica 
segmentata, capete de curea, garnituri de curea şi pandantive. 
 Centura militară (cingulum militare) reprezintă piesa de port cea mai 
importantă a echipamentului, întrucât de ea este prinsă în partea dreaptă sabia 
(gladius)4. Termenul de cingulum militiae, se găseşte cu greu înainte de secolul al III-
lea d. Chr. Potrivit informaţilor provenite de la Varro, cinctus se numea centura 
purtată de către bărbaţi, iar cingulum era purtată de către femei5. Se pare că pentru 
această perioadă termenul corect este cel de balteus, cuvânt care provine din cuvântul 
grecesc baltion6. Pentru a fi purtată în mod adecvat, tunica militară trebuia prinsă cu 
o centură. Această centură era atât de necesară, încât se ştie că Augustus îi pedepsea 
simbolic pe centurioni, făcându-i să stea în poziţie de drepţi lângă cortul său, fără să 
poarte centură 7.  

Centura se confecţiona de obicei dintr-o curea lată din piele, prinsă în faţă cu o 
cataramă de diferite dimensiuni8. Mai rar, era compusă dintr-o serie de plăcuţe 
patrulatere de metal, care sunt legate între ele cu ineluşe. În ambele cazuri însă, 
centura este decorată cu aplice din metal, strălucitoare, sau cu pandantive de mărimi 
diferite9. În Imperiu, cel mai răspândit era centironul întărit cu plăci metalice montate 
una lângă alta, care comporta o centură propriu-zisă, la care se ataşa un dispozitiv 
prelungit alcătuit din lambrechine sub formă de curele, la fel placate şi suprapuse în 
forme variate. Atât centironul propriu-zis, cât şi lambrechinele din piele, erau 
prevăzute cu plăci metalice pătrate, din aramă, perforate la colţuri pentru a se fixa pe 
piele. 

În Dacia, o garnitură de cingulum a fost descoperită la Apulum (fig 1), în 
necropola nordică, în punctul numit ,,Staţia de salvare”10. Garnitura realizată din 
bronz este compusă din şapte piese. Cele patru aplici dreptunghiulare au capetele 
traforate cu motive în formă de pelta, în timp ce centrul piesei este ornamentat cu un 
decor în formă de balustradă. În componenţa setului mai intră decorul în formă de 
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balustru, care poate să provină de la o a cincea piesă, o verigă de care cel mai 
probabil era suspendată teaca şi o cataramă11.  

O analogie pentru garnitura descoperită la Apulum, o reprezintă o descoperire 
făcută într-o necropolă de la Tomis. Aici, într-un mormânt de înhumaţie a fost 
descoperită o garnitură de cingulum compusă din 16 piese (fig. 2)12. Aplicele 
dreptunghiulare ale acestui cingulum sunt simple şi nu au capetele ornamentate în 
formă de pelta, dar păstrează acelaşi tip de ornament central în formă de balustradă. 
Această piesă în formă de balustradă era fixată prin sudare sau prin lipire cu un 
aliaj13. În ambele cazuri, cataramele sunt comune secolului al II-lea, având partea 
superioară semicirculară, cu chenar lat, rotunjit, decorată prin ajurare cu două volute. 
Partea inferioară este rectangulară, decorată în cazul piesei de la Tomis cu două 
volute. Aceste piese se datează cronologic în intervalul cuprins între anii 130-200 d. 
Chr.; începând cu această dată, ele au fost înlocuite de cataramele de centiron 
dreptunghiulare. 

Deşi în Dacia au staţionat un număr important de trupe, accesorii din bronz 
de lorica segmentata, în special balamale treflate, au fost descoperite doar izolat. Astfel 
de piese au ieşit la iveală în castrele de la Buciumi14 (fig. 3), Porolissum15 (fig. 4), 
Micia16 (fig. 5) şi Ilişua17 (fig. 6). Piesele descoperite în castrele de la Porolissum şi 
Ilişua se deosebesc prin detalii de formă sau dimensiuni de exemplarele comune din 
vestul Imperiului, fapt explicabil doar prin execuţia lor în ateliere răsăritene sau prin 
datarea mai târzie a acestora18. Pentru piesele care provin de la Buciumi şi Micia 
avem similitudini atât în Moesia Inferior, la Novae19 (fig. 7), cât şi în Moesia Superior 
la Burgenae20 (fig. 8-9) şi Tekia-Transdierna21 ( fig. 10-11).  

După ce în secolul I d. Hr. lorica segmentata a fost cea mai populară armură, în 
secolul al II-lea ea se simplifică, după care aceasta va ieşi progresiv din dotarea 
militarilor romani22. Armura segmentată era compusă din benzi din fier suprapuse 
parţial23, nituite pe curelele din piele24, articulate prin balamale. Lorica segmentata a 
devenit sinonimă cu trupele legionare romane, în primul rând datorită unei surse 
iconografice foarte cunoscute şi anume Columna lui Traian, ridicată ca parte a forului 
lui Traian din Roma, între 106-113. Aproximativ 608 figuri sunt reprezentate purtând 
acest tip de armură, reprezentând 42,5% din totalul reprezentărilor de armură 
purtate de către soldaţii romani25 care au ajutat la cucerirea Daciei. Apariţia unor 
piese de lorica segmentată în castrele auxiliare de la Buciumi, Micia, Burgenae, s-ar 
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putea explica prin faptul că ele au aparţinut detaşamentelor de legionari, care au 
lucrat la ridicarea fortificaţiilor respective. Pe de altă parte se poate ca această armură 
să fi fost utilizată în prima jumătate a secolului al II-lea de către unele unităţi 
auxiliare26. Analogii întâlnim la Augusta Raurica27, Longthorpe28, Corbridge29, 
Grobbendonk30. 

Similitudini între piesele de echipament militar roman descoperite în Dacia şi 
cele două Moesii întâlnim şi în cazul cataramelor circulare. În Dacia astfel de piese au 
fost descoperite la Sucidava31 (fig. 12), Feldioara32 (fig. 14), iar în Moesia Superior la 
Burgenae33 (fig. 13).  

Cataramele circulare sunt catarame al căror cerc nu este complet închis, ele au 
o deschizătură îngustă, de care este prinsă o piesă dreptunghiulară34. Reprezentările 
de pe monumentele funerare din secolul al III-lea p. Chr. ale infanteriei şi cavaleriei 
prezintă cel mai des o curea lată, cu o cataramă rotundă. Lucrări detaliate arată 
capetele curelei trecute prin inel, mai întâi prin spate, apoi iar prin faţă şi prinse pe 
fiecare parte. De obicei, capătul din partea dreapta a purtătorului era lung şi îngust, 
atârnând într-o fundă şi apoi prins în spate în cureaua lată. Această bucată îngustă 
apare din nou în partea dreaptă şi atârnă pe coapsa dreaptă. În mod alternativ partea 
îngustă trece prin faţa curelei spre şold35. Astfel, de piese se datează în secolul al III-
lea36, iar ca analogii întâlnim piese descoperite la Saalburg37, Milano38.  

Cataramele cu placă şi verigă ovală, sunt alcătuite în majoritatea cazurilor, aşa 
cum sugerează şi denumirea lor dintr-o placă ovală39, petrecută peste verigă şi un 
spin ornamentat40. Cea mai distinctivă trăsătură a acestor piese, este forma ovală a 
buclei, o formă comună pentru multe exemplare41. Spinul are dimensiunile, în 
lungime, nu numai în funcţie de mărimea ramei, ele variază de la un exemplar la 
altul, depăşind în unele cazuri limita capului cataramei42. În Dacia, astfel de piese au 
fost descoperite la Sucidava43 (fig. 15-17) şi Hinova44 (fig. 18), iar în Moesia Inferior la 
Novae45 (fig. 19). Piesele erau ataşate de curea prin nituri, tipul cel mai comun de 
cataramă având ataşarea doar pe o singură parte a curelei46. Placa nu este 
ornamentată. Contextele arheologice în care au fost descoperite aceste piese îngăduie 
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o datare relativ bine conturată a acestui tip de catarame. Pe baza asocierilor cu alte 
artefacte descoperite împreună cu aceste catarame, dar şi a monedelor târzii, ele au 
fost datate în secolul al IV-lea 47. 

Cataramele de tip Sucidava, descoperite pe teritoriul Daciei la: Sucidava48 (fig. 
20-24), Drobeta49 (fig. 25) şi Dierna50(fig. 26-28), îşi găsesc analogii şi în afara 
provinciei, o dovadă în acest sens este descoperirea unei piese la Argamum51 (fig. 29). 
Cataramele de acest tip sunt în formă de scut decorat prin traforare cu ornamente 
semilunare, cruciforme, sau în formă de mască umană52. Aceste catarame aparţin 
epocii bizantine timpurii, caracterul lor creştin fiind evident, atât prin crucea cu care 
erau prevăzute, cât şi pe baza contextului stratigrafic din care provin53. În Dacia, 
acest tip de piese nu a cunoscut o răspândire prea largă, deoarece după retragerea 
romană, numai o mică parte din teritoriul vechii provincii mai rămâne sub stăpânire 
romană, mai exact linia Dunării, având principalele capete de pod ale stăpânirii 
romane şi apoi romano–bizantine, la Drobeta şi Sucidava - de unde provin piesele 
descoperite. În privinţa căilor de pătrundere a acestor piese cu vădit caracter creştin, 
Doina Benea identifică două zone de iradiere prin care creştinismul a influenţat 
spaţiul nord – dunărean. Prima este cea mai îndepărtată şi sugerează relaţii cu 
spaţiul balcanic până în Dalmaţia şi de aici în Italia, iar a doua cuprinde ambele 
maluri ale Dunării şi e legată de provinciile Moesia Prima şi Dacia Ripensis54. Ca 
datare aparţin secolelor V-VI d.Chr.55; încetarea difuzării lor în stânga Dunării se 
pare că a fost o consecinţă a apariţiei triburilor avare56.  

Asemănările continuă şi în privinţa capetelor de curea descoperite pe 
teritoriul celor trei provincii dunărene, indiferent dacă este vorba despre capete de 
curea fusiforme, trapezoidale sau în formă de amforă. Cele mai utilizate capete de 
curea sunt cele fusiforme. Acest aspect este dovedit de numărul mare de descoperiri - 
atât în Dacia, unde piesele provin de la Romula57 (fig. 30), Praetorium-Mehadia58 (fig. 
31), Porolissum59 (fig. 32), cât şi din Moesia Superior la Burgenae60 (fig. 33-36), unde au 
fost descoperite un număr mare de piese. Acest tip de piese este alcătuit dintr-o ansă, 
care uneori păstrează o placă dublă de prindere, ataşată la curea prin nituire – şi care 
apoi continuă cu corpul propriu-zis, terminat în unghi ascuţit, sau cu o mică 
proeminenţă. În latină aceasta poartă denumirea pteryx. Erau utilizate pentru a 
proteja partea inferioară a corpului unui soldat. Principalul loc de utilizare este în 
zona fâşiilor de piele care protejau abdomenul. Acestea au fost datate în secolul al II-
lea în Dacia. Capetele de curea trapezoidale sunt alcătuite dintr-o placă de bronz, 
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prevăzută în partea superioară cu o fantă prin care se realiza ataşarea la curea cu 
ajutorul unui nit. Placa se continua cu un inel, urmat uneori de o limbă care făcea 
corp comun cu restul piesei. În Dacia astfel de piese au fost descoperite la Drobeta61 
(fig. 37), Răcari62 (fig. 38), Romula63 (fig. 39), Gilău64 (fig. 40), Ilişua65 (fig. 41), iar în 
Moesia Inferior la Novae66 (fig. 42). Ca datare acest tip de piese aparţine secolelor II-III 
d. Chr. Aşa cum sugerează şi numele, capetele de curea în formă de amforă se 
aseamănă foarte mult cu recipientele de ceramică cunoscute. Acest tip de capete de 
curea este comun pentru echipamentul militar roman în perioada târzie67. Descrierea 
este foarte simplă, piesa prezintă gât, toarte şi are o configuraţie a corpului care poate 
fi legată de profilul unor amfore. Deşi unele caracteristici sunt comune, totuşi 
capetele de curea în formă de amforă se împart în două categorii separate: 

1. sunt acele capete de curea a căror formă aduce cu profilul unei amfore 
circulare şi care este ataşată capătului liber al curelei. 

2. sunt piese cu configuraţie asemănătoare celor din prima categorie, dar care 
sunt ataşate direct capătului curelei. 

În Dacia au fost descoperite două piese, una la Sucidava68 (fig. 43) şi una la 
Răcari69 (fig. 44), iar ca şi analogie, la Novae70( fig. 45) în Moesia Inferior a fost 
descoperită o piesă asemănătoare. Alte 34 de piese au ieşit la lumină în teritoriul 
oraşului Viminacium71. Cele două piese descoperite pe teritoriul Daciei aparţin celei 
de-a doua categorii, fiind ataşate direct capătului curelei. Ca datare, ele aparţin primei 
jumătăţi a secolului al IV-lea, fapt confirmat de existenţa unor analogii într-un 
mormânt descoperit la Aquileia, unde au apărut alături de monede din primele decenii 
ale secolului al V-lea72. În Dalmaţia, în castrul de la Gardun-Tilurium, au fost 
descoperite piese de echipament, alături de piese de harnaşament militar roman, între 
care se regăsesc şi capete de curea în formă de amforă. Ele au fost datate aici între 
prima jumătate a secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea73. Acest tip 
de capete de curea a fost descoperit şi în morminte care nu pot fi legate de mediul 
militar, prin urmare a apărut ipoteza că ele ar putea să fie exponentele modei şi mai 
puţin elemente de echipament militar în sensul strict al cuvântului74.  

Similitudini se pot constata şi în privinţa garniturilor de curea de tip Vtere Felix 
descoperite în Dacia, dar şi în Moesia Superior. Astfel de garnituri de curea au apărut 
de cele mai multe ori în morminte, asociate cu arme, obiecte de echipament militar şi 
chiar instrumente medicale - dovadă că decedatul în acest ultim caz este un medic 
militar75. Din acest motiv, piesele au fost asociate cu armata; într-un singur caz, este 
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vorba de descoperirea de la Aquae Iasae76 (fig. 58), se poate vorbi de o descoperire cu 
caracter votiv. Obiect preţios, o astfel de centură a fost depusă ca şi ofrandă în 
complexul termal de aici. Acest tip de garnitură de curea se regăseşte în descoperiri 
din Gallia la Lugdunum (Lyon)77 (fig. 56), Pannonia la Carnuntum78, Siscia79 şi Aquae 
Iasae80, în Bulgaria de azi la Ljuben81 (fig. 57), dar şi la Emona82 sau în Germania la 
Eining şi Pforing83. În total, S. Redžić a calculat că ar putea fi vorba de 4 piese de la 
astfel de garnituri din Germania, 1 din Croaţia, 19 din Austria, 17 din România, 1 din 
Slovenia, 7 din Slovacia 1 din Ungaria şi una din Siria, la acestea se adaugă încă 26 de 
la Viminacium84 şi piesa de la Lyon. În afara pieselor din Germania şi a piesei de la 
Lyon, L. Petculescu remarca că cele mai multe descoperiri se găsesc pe limesul 
danubian85. Garniturile de curea serveau ca şi ornamente ale centurilor, anexe ale 
cataramelor. Ele puteau fi purtate atât de infanterişti cât şi de cavalerişti86. Aceste 
garnituri aveau şi ele un rol apotropaic, fiind fixate exclusiv pe cingulum87. În Dacia 
astfel de piese au fost descoperite la Slăveni88 (fig. 46-47) şi Gherla89 (fig. 48-49), 
Porolissum, Micia, Potaissa, Bruiu90 (fig. 50-52), iar în Moesia Superior la Burgenae91 (fig. 
53-55) şi în necropola de la Viminacium92 (fig. 59). Aria de răspândire a acestor piese se 
limitează, cu excepţia descoperirilor de la Lyon, Germania şi Dura-Europos, la zona 
Dunării de Mijloc şi de Jos93. Cele mai multe descoperiri concentrându-se în zona 
provinciilor dunărene, a fost avansată teoria că locul de origine al acestui tip de 
garnituri ar putea fi tocmai această zonă94. Datarea lor este încă în discuţie; L. 
Petculescu opina că acest tip de garnituri poate fi datat în ultimul sfert al secolului al 
II-lea şi până în al şaptelea deceniu al secolului al III-lea95. Garniturile de la 
Viminacium au fost datate cu monedă, între domnia lui Marcus Aurelius şi până la 
mijlocul secolului al III-lea96. 

Dintre numeroasele tipuri de pandantive descoperite în spaţiul celor trei 
provincii dunărene, ne-am oprit asupra celor în formă de phallus cu inel de 
suspendare. Piesele descoperite până în prezent sunt destul de puţine, din Dacia astfel 
de piese provin de la Romula97 (fig. 60) şi Apulum98 (fig. 61), iar din Moesia Superior 
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din castrul de la Burgenae99 (fig. 62), dar şi în necropola de la Viminacium100 (fig. 63-64). 
Pandantivele în formă de phallus pot fi atribuite grupei mari a amuletelor. Aceste piese 
nu sunt neapărat caracteristice pentru domeniul militar, ele se găsesc în număr mare 
şi în context civil. Considerat obiect cu puteri apotropaice, phallus-ul a fost folosit în 
antichitate pentru a decora bijuterii, monumente şi chiar pe post de pandantiv în 
echipamentul militar. Izvoarele istorice menţionează caracterul protector al unor astfel 
de amulete, purtate mai ales de către copii sau femei101, dar şi de generalul care îşi 
serba triumful102, pentru al proteja de gelozia zeilor103. Caracterul apotropaic al 
pandantivului este evident, protecţia oferită de reprezentarea organelor genitale 
masculine era foarte cunoscută în lumea romană. Se pare că aspectul lor atrăgea 
atenţia, prin urmare gândurile rele erau direcţionate spre acest obiect104. Lumea 
romană păstra credinţa că o privire fixă aduce după sine deochiul. Faptul că astfel de 
amulete au fost găsite în morminte se leagă la persoanele adulte de ideea că omul este 
urmat în mormânt de lucrurile pe care le-a purtat în timpul vieţii. La copii, pe de altă 
parte, astfel de amulete aveau un rol de protecţie în timpul vieţii, fiind un substitut al 
dragostei şi protecţiei familiei în lumea de dincolo105. Lucrate pentru civili în materiale 
diverse: sticlă, os, bronz, argint, pietre preţioase, fildeş, ambră, coral, sticlă albastră, 
fier, marmură106, sau chiar aur107, astfel de piese jucau un rol important în protecţia 
personală, fie că este vorba de un civil sau de un militar. Acest tip de amulete nu 
poate fi privit ca şi piese de echipament militar în adevăratul sens al cuvântului108, 
deşi sunt foarte populare în mediul militar roman, aspect dovedit de descoperirea 
unor pandantive falice din bronz şi os în castrul roman de la Colchester109. Cultul 
forţelor vitale, reprezentate de organele sexuale şi formele sale de manifestare a fost 
răspândit de romani în toate teritoriile cucerite110. Varro relatează despre faptul că 
acest pandantiv cu reprezentare falică era purtat de un copil în jurul gâtului111. M. 
Bărbulescu avansa ipoteza că astfel de pandantive nu au fost descoperite în context 
funerar112, dar cercetările mai recente au scos la lumină mai multe piese de acest fel 
descoperite într-o necropola de la Viminacium113. În lumea romană superstiţia, alături 
de practicile magice şi credinţele oculte, trăiau în subteranele religiei oficiale, 
manifestându-se ca un element spiritual important al religiei114. Forma cea mai 
comună, răspândită încă din antichitate şi care a supravieţuit până în prezent, este cea 
legată de puterea magică a privirii, care poate afecta persoanele vulnerabile. Este ceea 
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ce în cultura noastră populară poartă denumirea de deochi, termenul fiind etimologic 
legat de organul privirii, prin care se propagă acest fenomen115. Potrivit lui P. 
Quinard, romanii foloseau o serie de gesturi magice pentru a îndepărta deochiul şi 
pentru a-l întoarce la persoana care l-a transmis116. Amuletele în formă de phallus erau 
utilizate pentru a preveni influenţele şi sentimentele negative ale deochiului117.  

În urma cercetărilor întreprinse s-a putut constata că echipamentul militar 
roman, chiar provincial, nu era confecţionat la întâmplare, ci după reguli bine 
stabilite. Acest aspect este dovedit de piesele descoperite în diferite părţi ale 
Imperiului, piese având aceeaşi tipologie comună şi confecţionate din aceleaşi 
materiale. Nota aparte o reprezintă evoluţia gradată în funcţie de originea şi de locul 
de staţionare a trupei. În lucrarea de faţă prezentăm pe scurt o serie de 49 de piese 
descoperite pe teritoriul Daciei, care pot fi încadrate echipamentului militar roman. 
Locaţiile în care au fost descoperite piesele variază în funcţie de datare. Astfel piesele 
datate în secolele II-III se regăsesc în descoperiri de la Porolissum, Micia, Ilişua, 
Apulum, Feldioara, Buciumi, Gilău, Gherla sau Potaissa. Cele cu o datare târzie, din 
secolul al IV-lea până în secolul al VI-lea, apar în principal în centrele de pe linia 
Dunării sau aflate în apropierea Dunării - Sucidava, Romula, Drobeta, Dierna sau chiar 
Răcari.  

Majoritatea sunt piese comune, cu o formă standardizată de rigorile militare, 
dar şi de funcţionalitatea lor. Din tipar ar putea ieşi doar cataramele de tip Sucidava. 
Creştinarea echipamentului militar prin semnul crucii scoate acest tip de catarame 
din tiparul obişnuit. Ele pot fi considerate o formă specifică asociată cu provincia 
Dacia, cu o arie de răspândire în provinciile aflate la sud de Dunăre. Dintre cele şase 
categorii de piese prezentate mai sus, trei dintre ele pot fi asociate cu provinciile 
dunărene. Este vorba despre balamalele treflate pentru lorica segmentata, cataramele 
de tip Sucidava şi garniturile de curea de tip vtere felix. Locul de naştere al celor trei 
tipuri de piese de echipament militar, este considerat în literatura de specialitate una 
dintre provinciile dunărene. La multe dintre categoriile de piese prezente în catalog 
au apărut modificări în ciuda standardizării. Aceste modificări au putut fi dictate de 
credinţele religioase, cum este cazul pandantivului în formă de phallus, sau de modă, 
cum este cazul garniturilor de tip vtere felix. Urarea de acest fel este una de bun 
augur, prezentă nu numai pe echipamentul militar dar şi pe elemente de podoabă, 
cum sunt fibulele, inelele, sau oglinzile în perioada romană târzie.  

Datarea târzie a unor piese de echipament militar confirmă legăturile dintre 
fosta provincie romană şi cele două Moesii, şi presupune menţinerea controlului 
militar roman asupra liniei Dunării, mult după ce malul românesc al Dunării nu se 
mai afla sub administraţia imperială. Cine sunt cei care le poartă, civili sau militari, 
este o întrebare care încă nu şi-a găsit răspunsul pentru toate piesele în cauză.  

În privinţa locului de fabricaţie al acestor piese, putem concluziona că marea 
majoritate a acestora au fost produse în ateliere locale. Totuşi, acest aspect este mai 
complicat datorită gradului de uniformizare şi standardizare al majorităţii tipurilor 
de armament şi echipament militar, dar şi al datării târzii a unora dintre ele. Pentru 
perioada imperială, în caz de război armamentul şi echipamentul necesar armatei 
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romane era fabricat în marile oraşe ale Imperiului, această activitate constituind un 
monopol al statului. Identificarea pe cale arheologică a acestor ateliere, este un proces 
anevoios, deoarece spre deosebire de alte ateliere, cele de prelucrare a metalelor 
necesită un spaţiu mai mic şi un inventar mai sărăcăcios.  

Analogiile constatate în domeniul echipamentului militar roman între 
provinciile din sudul Dunării şi Dacia contribuie la cunoaşterea relaţiilor politice, 
economice şi militare şi la refacerea pe cât posibil, a imaginii omului antic- soldat sau 
civil. 
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Fig. 18    Cataramă cu placă şi verigă ovală (după DAVIDESCU 1980, p. 79) 
Fig. 19   Cataramă cu placă şi verigă ovală (după GENČEVA 2000, pl. 2/3) 
Fig. 20   Cataramă de tip Sucidava (după TOROPU, TĂTULEA 1987, pl. 52/4) 
Fig. 21   Cataramă de tip Sucidava (după TOROPU, TĂTULEA 1987, pl. 52/5) 
Fig. 22   Cataramă de tip Sucidava (după TOROPU, TĂTULEA 1987, pl. 52/6) 
Fig. 23   Cataramă de tip Sucidava (după TOROPU, TĂTULEA 1987, pl. 52/8) 
Fig. 24   Cataramă de tip Sucidava (după TOROPU, TĂTULEA 1987, pl. 52/9) 
Fig. 25   Cataramă de tip Sucidava (după TUDOR 1976, pl. VII/3) 
Fig. 26   Cataramă de tip Sucidava (după BENEA 1999, pl. XVI/3) 
Fig. 27   Cataramă de tip Sucidava (după BENEA 1999, pl. XVI/4) 
Fig. 28   Cataramă de tip Sucidava (după BENEA 1999, pl. XVI/5) 
Fig. 29   Cataramă de tip Sucidava (după NUŢU, IACOB 2011, fig. 5) 
Fig. 30   Capăt de curea fusiform (după PETCULESCU 1995, p. 124) 
Fig. 31   Capăt de curea fusiform (după DINULESCU 2008, p. 234) 
Fig. 32   Capăt de curea fusiform (după GUDEA 1989, 540) 
Fig. 33   Capăt de curea fusiform (după RADMAN- LIVAJA 2008, fig. 53) 
Fig. 34   Capăt de curea fusiform (după RADMAN- LIVAJA 2008, fig. 54) 
Fig. 35   Capăt de curea fusiform (după RADMAN- LIVAJA 2008, fig. 61) 
Fig. 36   Capăt de curea fusiform (după RADMAN- LIVAJA 2008, fig. 63) 
Fig. 37   Capăt de curea trapezoidal (după TUDOR 1976, p. 128) 
Fig. 38   Capăt de curea trapezoidal (după TUDOR 1967, p. 248) 
Fig. 39   Capăt de curea trapezoidal (după AMON 2004, p. 123) 
Fig. 40 Capăt de curea trapezoidal (după DIACONESCU, OPREANU 1987, p. 

62) 
Fig. 41  Capăt de curea trapezoidal (după PROTASE ET ALII 1997 pl. LXXVI/3) 
Fig. 42   Capăt de curea trapezoidal (după GENČEVA 2000, pl. 5/9) 
Fig. 43   Capăt de curea în formă de amforă (după AMON 2004, pl. 29/9) 
Fig. 44   Capăt de curea în formă de ancoră (după GUDEA, BONDOC 2009, pl.  

XCVI/521) 
Fig. 45   Capăt de curea în formă de ancoră (după GENČEVA 2000, pl. 5/11) 
Fig. 46   Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după AMON 2004, pl. 39/5) 
Fig. 47   Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după AMON 2004, pl. 39/6) 
Fig. 48   Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după GĂZDAC 1995, pl. III/25) 
Fig. 49   Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după GĂZDAC 1995, pl. III/26) 
Fig. 50 Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după PETCULESCU 1995, pl. 

III/5) 
Fig. 51 Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după PETCULESCU 1995, pl. 

III/6) 
Fig. 52 Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după PETCULESCU 1995, pl. 

III/7) 
Fig. 53 Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după RADMAN-LIVAJA 2008, 

fig. 25) 
Fig. 54 Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după RADMAN-LIVAJA 2008, 

fig. 26) 
Fig. 55  Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după RADMAN-LIVAJA 2008, 

fig. 27) 
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Fig. 56  Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după GALIĆ, RADMAN- 
LIVAJA 2006, p. 169, fig. 4 a) 

Fig. 57  Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după GALIĆ, RADMAN- 
LIVAJA 2006, p. 169, fig. 4 b) 

Fig. 58  Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după GALIĆ, RADMAN- 
LIVAJA 2006, p. 167, fig. 2) 

Fig. 59  Garnitură de curea de tip Vtere Felix (după REDŽIĆ 2008, pl. 1) 
Fig. 60   Pandantiv în formă de phallus (după AMON 2004, pl.30/7) 
Fig. 61   Pandantiv în formă de phallus (după TIMOFAN 2005, fig. 2) 
Fig. 62   Pandantiv în formă de phallus (după RADMAN- LIVAJA 2008, fig. 43) 
Fig. 63   Pandantiv în formă de phallus (după SPASIĆ-DURIĆ 2008, fig. 13/4) 
Fig. 64   Pandantiv în formă de phallus (după SPASIĆ-DURIĆ 2008, fig. 8/2) 
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