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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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