
ACADEMIA ROMÂNĂ 
 

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” 
 

 
 

MATERIALE 
ŞI 

CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE 

 
 

SERIE NOUĂ 
X 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
BUCUREŞTI, 2014



 

Colegiul de redacţie 

Prof. Dr. ALEXANDRU BARNEA (Universitatea Bucureşti), Dr. SANDA BALESCU (Université des Sciences et 
Technologies de Lille, Laboratoire de Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France), Prof. Dr. CLIVE BONSALL 
(University of Edinburgh, U.K.), Prof. Dr. NIKOLAUS BOROFFKA (Deutsches Archäologisches Institut – Eurasien 
Abteilung, Berlin, Germany), Dr. GHEORGHE I. CANTACUZINO (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
Bucureşti), Dr. PIERRE DUPONT (Université Lyon, CNRS, France), Dr. UWE FIEDLER (Berlin, Germany), 
Dr. RADU HARHOIU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Dr. CORIOLAN OPREANU (Institutul 
de Arheologie şi Istoria Artei), Prof. dr. ANNIE RENOUX (Université du Maine, Le Mans), Academician VICTOR 
SPINEI (Institutul de Arheologie, Iaşi), Prof. Dr. ERIK TRINKAUS (Department of Anthropology, Washington 
University), Prof. Dr. ALAIN TUFFREAU (Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire de 
Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France), Academician ALEXANDRU VULPE (Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”, Bucureşti) 

Comitetul de redacţie 

ROXANA DOBRESCU – redactor şef 
ADRIAN IONIŢĂ – redactor-şef adjunct 

IRINA ACHIM, ADINA BORONEANŢ, ADRIAN DOBOŞ, ANDREI MĂGUREANU, LIANA OŢA, 
ADRIANA PANAITE, DANIEL SPÂNU, VLAD VINTILĂ ZIRRA – membri 
LILIANA ZAHARIA – secretar de redacţie 

Redactor Editura Academiei Române: ADRIAN MIRCEA DOBRE, ANA BOROŞ, VIRGINIA PETRICĂ 
Tehnoredactor Editura Academiei Române: MARIANA MOCANU 

Revista se poate procura contracost la sediul EDITURII ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, 050711, Bucureşti, România; tel. 4021-318 8146, 4021-318 8106, Fax 4021-318 2444, e-mail: edacad@ear.ro. 

ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P.O. Box 77-19, Bucureşti, România, Tel./Fax: 4021-610 6765, 4021-210 
6787, Tel.: 0311 044 668, e.mail: office@orionpress.ro. 

S.C.MANPRESS DISTRIBUTION S.R.L. , Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301-302, sector 1, 
Bucureşti, România, tel./fax: 4021-314 6339, e.mail: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro, 
www.romanianjournals.com. 

DEREX COM S.R.L., e-mail: derex_com@yahoo.com. 

Orice corespondenţă se va trimite Comitetului de redacţie pe adresa: str. Henri Coandă nr. 11, 010667 Bucureşti, 
tel./fax 4021 212 88 62 şi redactie_iab@yahoo.com 

 

 

 
 

© 2014, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 



 

HISTRIA 100 DE ANI DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

HISTRIA 100 ANS DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 

HISTRIA 100 YEARS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revizuire texte în limba franceză: Pierre Dupont, Roxana Dobrescu, Zoe Petre 
Revizuire texte în limba engleză: Clive Bonsall, Adina Boroneanţ, Valentin Bottez  
Prelucrare ilustraţie: Vlad Vintilă Zirra 

 



SUMAR / SOMMAIRE / CONTENTS 

ALEXANDRU VULPE, Histria after 100 Years of Archaeological Research ....................  7 

MÉMOIRES DE LA CITÉ/ HISTRIA MEMORIES 

SCARLAT LAMBRINO, L’ineffaçable souvenir de Pârvan ...............................................  9 
MIHAELA MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Petre Alexandrescu .........................................  11 
ALEXANDRU BARNEA, Alexandru Suceveanu (March 11, 1940 – May 23, 2013) ........  15 
NUBAR HAMPARŢUMIAN, Histria tinereţii mele/ Histria de ma jeunesse (1951–1961) ......  17 
ZOE PETRE, Fantoma lui Pârvan/ Le fantôme de Pârvan ...................................................  21 
ROXANA DOBRESCU, ADRIANA PANAITE, Cent ans de recherches en images .........  29 
MIRCEA VICTOR ANGELESCU, ALEXANDRU AVRAM, Histria – un siècle de 

recherches ...................................................................................................................  35 

ÉPOQUE GRECQUE/ GREEK PERIOD 

ZOE PETRE, Anaxandros.....................................................................................................  51 
PIERRE DUPONT, Retour sur les soi-disant « bols lydiens » d’Histria ..............................  69 
LIVIA BUZOIANU, CĂTĂLIN NOPCEA, Materiale arheologice noi, descoperite la 

Histria, Punctul „Pescărie” (New Archaeological Finds Discovered at Histria – 
“Pescărie”) ..................................................................................................................  77 

AUREL VÎLCU, Istros et les Séleucides au IIIe siècle av. J.-C. à la lumière des sources 
numismatiques ............................................................................................................  93 

PÉRIODE ROMAINE ET ROMAINE TARDIVE / ROMAN AND LATE ROMAN PERIOD 

CONSTANTIN BĂJENARU, Early Roman Pottery Groups from the Central Sector 
of the Late Roman City at Histria ...............................................................................  105 

MIRCEA DABÎCA, The Histria Sud Sector. Recent Archaeological Research on an 
‘Imposing’ Early Roman Public Building ..................................................................  133 

THEODOR ISVORANU, MIRCEA DABÎCA, Coin Finds in the Southern Area of Histria ....  157 
ALEXANDRU BĂDESCU, LAURENŢIU CLIANTE, Oriental Amphorae Discovered at 

Histria in the Central-North Sector (Campaign 2012) ................................................  173 
LAURENŢIU CLIANTE, A Mould Used for Manufacturing Metal Crosses Discovered in 

the Vicinity of the Episcopal Basilica from Histria ....................................................  195 
VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, ALEXANDRU BĂDESCU, VLAD-ANDREI 

LĂZĂRESCU, MIHAI DIMA, CLAUDIA RADU, NORBERT SZEREDAI, 
BEATRICE KELEMEN, Recent Research at the Basilica Extra Muros in Histria at 
100 Years Since the Initiation of Archaeological Research on the Site ......................  199 

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), X, 2014, p. 1–300 



CORNELIU BELDIMAN, VIORICA RUSU-BOLINDEŢ, DIANA-MARIA SZTANCS, 
ALEXANDRU BĂDESCU, Bone Artefacts from Histria .........................................  221 

VALENTIN BOTTEZ, Histria. The Basilica “Pârvan” Sector (II). Late Roman Buildings 
West of the Christian Basilica (2001–2013) ...............................................................  243 

IRINA ACHIM, La Basilique à crypte d’Istros : dix campagnes de fouilles (2002–2013) .....  265 
CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, On the Depictions of Roman Soldiers on 

Funerary Monuments in Moesia Inferior ....................................................................  289 

Abrevieri ..............................................................................................................................  295 
 



MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), X, 2014, p. 77–91 

* The National History and Archaeology Museum, Constanţa, e-mail: liviabuzoianu@yahoo.com. 
∗∗ The National History and Archaeology Museum, Constanţa, e-mail: nopceacatalin@gmail.com. 
*** Cercetarea arheologică a fost efectuată de Cătălin Nopcea. 

MATERIALE ARHEOLOGICE NOI, DESCOPERITE 
LA HISTRIA, PUNCTUL „PESCĂRIE” 

LIVIA BUZOIANU*, CĂTĂLIN NOPCEA** 

Keywords: tumulus, extra muros district, amphora stamps, 
mouldmade relief bowls, bone items. 
Abstract: Rescue excavations at Histria–“Pescărie” uncovered 
a rich archaeological assemblage, mostly from the Hellenistic 
period. The finds probably come from a previously destroyed 
tumulus, where three burials were also found. 
The area where the research took place is located on the contact 
zone between the Early Roman extra muros neighbourhood 
and the tumuli belonging to the western necropolis of Histria. 
One explanation could be that in this area the Greek habitation 
is overlapped directly by a Roman tumulus (as suggested by 
the already excavated other tumuli situated in the near 
proximity – no. VII, VIII and XXXV dated to the third stage of 
the necropolis). It is also possible that the Greek finds 
originated in a tumulus from the autonomous period of the 
city, where secondary burials had also taken place. Accepting 
this interpretation would imply that the previously mentioned 
tumulus together with tumulus XXXVI, represent the earliest 
and the closest funerary structures to Hellenistic defence walls 
from the western plateau of the city. 
The archaeological assemblage consists of amphora stamps 
(from Thasos, Sinope, Rhodos, Cnidos, the Parmeniskos type), 
fragmentary mouldmade relief bowls, Attic decorated pottery, 
fragments of kantharoi (one with graffito), lamps etc. The 
amphora stamps suggest a date towards the middle of the 4th 
century BC (365/360 BC) until the first decades or the middle 
of the 2nd century BC. Best represented among all the types of 
finds is the 3rd century BC. Finds with an earlier date (first half 
of the 4th century, or even the end of the 5th century BC) or 
later than the middle of the 2nd century are rare. The only finds 
from the Roman times are bone items. 

Cuvinte-cheie: tumul, cartier extra muros, ştampile amforice, 
boluri cu decor în relief, obiecte din os.  
Rezumat: O săpătură de salvare cu caracter preventiv în 
punctul Histria–„Pescărie” a prilejuit recuperarea unui bogat 
inventar arheologic, majoritar de epocă elenistică. Materialele 
par să provină dintr-un tumul distrus mai demult, din care au 
mai fost identificate trei morminte. 
Punctul cercetat se află în zona de contact dintre cartierul extra 
muros roman timpuriu şi tumulii din necropola de vest a cetăţii 
Histria. Într-o variantă de interpretare, putem considera că, în 
acest punct, locuirea de epocă greacă este suprapusă direct de 

un tumul de epocă romană (în acord cu situarea tumulilor din 
apropiere deja cercetaţi – VII, VIII şi XXXV, din perioada a 
III-a de amenajare a necropolei). Nu este exclusă nici 
posibilitatea ca materialele greceşti să provină dintr-un tumul 
din perioada de autonomie a cetăţii, în care s-au practicat 
ulterior şi alte înmormântări. În această interpretare, el ar 
reprezenta, împreună cu tumulul XXXVI, complexele funerare 
cele mai vechi şi mai apropiate de incinta elenistică de pe 
platoul de vest al cetăţii. 
Inventarul arheologic constă în ştampile amforice (de Thasos, 
Sinope, Rhodos, Cnidos, tip Parmeniskos), boluri fragmentare 
cu decor în relief, ceramică atică cu decor, fragmente de 
kantharoi (între care unul cu graffito), opaiţe etc. Ștampilele 
amforice asigură o datare spre mijlocul sec. IV a. Chr. 
(365/360 a. Chr.) până în primele trei decenii sau spre mijlocul 
sec. II a. Chr. Cel mai bine reprezentat (pentru toate categoriile 
de materiale) este sec. III a. Chr. Piesele cu datare mai 
timpurie (prima jumătate a sec. IV, eventual chiar sfârşitul sec. 
V a. Chr.) sau ulterioare mijlocului sec. II a. Chr. sunt puţine. 
Singurele piese de inventar care aparţin perioadei romane sunt 
obiectele de os. 

Săpătura arheologică cu caracter preventiv a 
avut în vedere perimetrul aflat la circa 150 de metri 
de frontul incintei arhaice şi punctul cunoscut sub 
numele de „Pescărie”, acoperind o parte din 
necropola de vest a cetăţii Histria.  

Pentru îndeplinirea obiectivului, mai precis 
descărcarea de sarcină arheologică, s-au trasat şase 
secţiuni de 30 m lungime şi 3 m lăţime***. 

Secţiunile S1, S2...S5 prezintă aceeaşi stratigrafie 
datorată plasării lor în platoul de jos, la vest de 
cetate: sub stratul vegetal amestecat cu nisip ce 
coboară circa 0,20 m, urmează un strat nisipos, 
pentru ca la –0,70 –0,80 m să se ajungă la pânza 
freatică. 

Secţiunile: S1, S2... S5 au orientarea E–V şi, cu 
excepţia secţiunii S3, nu au ridicat probleme din 
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punct de vedere arheologic, materialul colectat 
rezumându-se la câteva mici fragmente ceramice 
comune. 

În secţiunea S3 a apărut un complex din piatră 
neregulată (şist verde), fără mortar, cu o formă uşor 
absidală, aşezat direct pe stratul de nisip la –0,45 m. 
Rândul din interior prezintă o linie mai clară ce 
creează impresia unei faţete de zid pentru ca în 
exterior să fie doar dărâmătură. În lipsa altor 
elemente sau a materialului arheologic, nu am putut 
stabili rolul acestui complex şi nicio datare a lui. 

Secţiunea S 6 este orientată N–S şi amplasată la 
circa 100 m sud de fosta pescărie, la marginea 
pantei unei movile (posibil tumul) deasupra căreia 
este ridicat un vechi turn de apă, ce a deservit 
probabil pescăria. Stratigrafia este diferită de a 
celorlalte secţiuni, căci stratul nisipos este înlocuit 
aici de loess-ul galben. Succesiunea este următoarea: 
la – 0,40 m strat vegetal; la –1,50 m strat de pământ 
brun cenuşiu (în care a apărut majoritatea materialui 
arheologic); la –1,70 m strat de loess galben (de 
menţionat că, deşi ne aflăm mai aproape de lac şi la 
un nivel mai coborât decât al celorlalte secţiuni, nu 
am ajuns la pânza freatică). 

În această secţiune am cercetat trei complexe 
arheologice (trei morminte de copii). Datorită 
intervenţiilor antropice contemporane (panta a fost 
terasată aici, existând până nu demult o livadă), dar 
şi a faptului că toate cele trei morminte erau situate 
la o adâncime mică (–0,30 –0,60 m), ele au fost 
puternic afectate, unele dintre oase lipsind sau fiind 
scoase din conexiunea lor anatomică. 

M. 1: adâncime –0,40 m; situat la circa 2,60 m de 
capătul sudic al secţiunii; orientare SV–NE; craniul 
deplasat la aprox. un metru de restul scheletului; din 
schelet lipsesc membrele superioare. Dimensiunile 
reduse ale scheletului (0,80 m lungime) indică 
faptul că aparţine unui copil. Nu s-a putut surprinde 
conturul gropii, iar în apropierea complexului, la 
cca 1,30 m est s-au aflat un opaiţ (cat. 26) şi o 
monedă, din păcate foarte deteriorată. 

M. 2: pentru cercetarea acestuia s-a executat o 
casetă de 1x1m în profilul estic din capătul de sud 
al secţiunii; adâncimea –0,30 m; orientare SV–NE. 
Din schelet s-au mai păstrat doar craniul şi o parte 
din coaste. Dimensiunile mici ale oaselor indică 
faptul că şi acesta aparţinea unui copil. Nu s-a putut 
identifica conturul gropii şi nu s-a descoperit vreun 
inventar. 

M. 3: situat la 4,40 m de capătul sudic al secţiunii; 
adâncimea –0,60 m; orientarea SV–NE. Scheletul, 
prost conservat, este tot al unui copil (din schelet 
lipseşte partea inferioară). Ca obiect de inventar, 
menţionăm un pieptene de os descoperit chiar lângă 
schelet. 

Atribuim cronologic complexele perioadei romane, 
probabil secolele III–IV p. Chr. (singura piesă care 
a aparţinut cu certitudine unui mormânt este 
pieptenele de os, cat. 37), databil în sec. IV p. Chr. 

* 

Punctul cercetat se află în zona de contact dintre 
cartierul extra muros de epocă romană timpurie şi 
tumulii din necropola de vest (cei mai apropiaţi 
tumuli cercetaţi sunt t. VII, VIII şi XXXV, toţi din 
etapa a III-a a necropolei, din sec. I–II p. Chr.)1. 
Cele trei morminte descoperite ne îndreptăţesc să 
credem că ele au aparţinut unui tumul distrus mai 
demult (probabil odată cu construirea turnului de 
apă). Faptul că în nicio secţiune nu a fost descoperit 
vreun complex de locuire de epocă romană, ar putea 
constitui un argument de identificare aici a unui 
fost tumul. Nu putem vorbi nici de o stratigrafie; 
singurul nivel cu material arheologic apare în S 6 şi 
conţine materiale datate începând cu sec. IV 
(eventual şi sfârşitul sec. V a. Chr.) până spre 
sfârşitul sec. II a. Chr. Nu ne putem raporta la 
nivelurile arheologice surprinse în cercetările 
arheologice anterioare din 1963 şi 1966 din punctul 
„Pescărie”2. Deşi categoriile de materiale, în general, 
sunt aceleaşi (toarte de amfore, boluri cu decor în 
relief, ceramică de uz comun), nivelul arheologic 
surprins are o grosime doar de 0,30 m.  

Într-o variantă de interpretare a descoperirilor, 
putem considera că în acest punct locuirea de epocă 
greacă este suprapusă direct de un tumul de epocă 
romană, deoarece tumulii cercetaţi în apropiere 
sunt de epocă romană. În cursul cercetării tumulilor 
VII şi VIII, atât în pământul castaniu cenuşos 
identificat cu nivelul antic de călcare, cât şi în 
mantaua lor s-au aflat fragmente ceramice de epocă 
elenistică. Prezenţa acestei ceramici s-ar explica 
prin faptul că în apropierea tumulilor a fost 
identificat un nivel de locuire greacă3. Nu excludem 
însă posibilitatea ca materialul grecesc din S 6 să 
aparţină unui tumul în care să se fi practicat în 
epoca romană înmormântări secundare (respectiv 
M. 1, M. 2, M. 3). Lipsa vreunui indiciu de 
construcţie sau de locuire (podele, arsură, zgură, 
prezente în cercetarea din 1963) ar putea pleda 
pentru a doua variantă. Cel mai apropiat tumul cu 
inventar grecesc se află în marginea de SV a 
aşezării extra muros; este datat la sfârşitul sec. IV 
sau începutul sec. III a. Chr. şi suprapune resturile 
                                                 

1 Alexandrescu 1966, p. 138, fig. 11 (Necropola tumulară); de 
comparat cu harta din Suceveanu 1967, p. 214, fig. 1 (Planul 
general al cetății). 

2 Vezi Suceveanu 1967 și 1970. 
3 Alexandrescu 1966, p. 209–210. 
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locuirii din sec. V–IV a. Chr.4 Cum şi tumulul din 
punctul „Pescărie” este situat tot pe limita (de NV) 
a aşezării extra muros, putem considera cele două 
complexe funerare ca fiind primele şi cele mai 
apropiate de incinta elenistică a aşezării de pe 
platoul de vest al cetăţii. 

În continuare, prezentarea inventarului arheologic 
urmăreşte criteriul tipologic. Numărul mai mare de 
artefacte dintr-un tip conferă şi un reper cronologic 
mai ferm. Limitele cronologice stabilite de ştampilele 
amforice recuperate se întind de la mijlocul sec. IV 
până spre mijlocul sec. II a. Chr. Cel mai bine 
reprezentat (la toate categoriile de materiale) este 
sec. III a. Chr. Piesele cu datare mai timpurie (prima 
parte a sec. IV, eventual şi sfârşitul sec. V a. Chr.) 
sau ulterioare mijlocului sec. II a. Chr. sunt puţine 
la număr. Nu putem ignora şi câteva piese de epocă 
romană, care nu este exclus să provină din 
mormintele deranjate. În absenţa unor niveluri 
arheologice, multe obiecte au fost datate pe baza 
analogiei cu piese de acelaşi tip din situri 
arheologice apropiate.    

A. Ștampilele amforice  
Sunt 16 exemplare şi aparţin unor centre de 

producţie recunoscute pentru comerţul în spaţiul 
pontic: Thasos – trei exemplare, Sinope – şase ex., 
Rhodos – patru ex., Cnidos – un ex., varia (între 
care un exemplar de tip Parmeniskos) – două ex.  

Între ştampilele thasiene, două aparţin tipului 
vechi, respectiv grupelor E 1 (cca 365–360 a. Chr.) 
şi G 2 (cca 345–330 a. Chr.), după Garlan 1999; un 
exemplar aparţine tipului recent – grupa IX (sau 
cca 281–273 a. Chr.), după Garlan 2004–2005. 
Numele magistraţilor sunt cunoscute la Histria în 
catalogul Avram 1996; exemplarul cat. 1 la noi se 
adaugă seriei de produse thasiene provenite din 
atelierul de la Keramidi. 

Pentru clasa sinopeană înregistrăm un exemplar 
chiar de la începutul grupei I, cca 355 sau 365/ 
360 a. Chr., după Garlan 2004. Producătorul Βάτισκος 
însoţit de emblema oficială a oraşului – vultur pe 
delfin, este nou între exemplarele sinopeene de la 
Histria. Restul pieselor aparţin, pe rând, grupelor 
IV A (sau cca 292–286 a. Chr.; Garlan 2004), V B 
(cca 267–262 a. Chr.), V C (cca 261–255 a. Chr.), 
VI C 2 (cca 231–218 a. Chr.) şi VI E (203–185 a. 
Chr.). 

Se confirmă, pentru Histria, reprezentativitatea 
deosebită a ştampilelor din grupele V şi VI. Numele 
astynomilor sunt cunoscute în catalogul Conovici 
1998, unele cu un număr mare de exemplare; 
                                                 

4 Alexandrescu 1966, p. 185–188. 

înregistrăm „noutăţi” doar în privinţa incidenţelor 
de nume astynomi-producători (mai ales pentru 
acei producători cunoscuţi pe mai multe serii 
onomastice: Ἐπιχάρης şi Φιλοκράτης la noi). 
Ştampilele de Rhodos aparţin toate perioadei III 

(sau a complexului Pergam). Singurul nume de 
eponim, Καλλικρατίδας II, beneficiază de o datare 
mai strictă în cadrul perioadei, cca 175–173 a. Chr. 
(începutul perioadei III d la Finkielsztejn 2001). 
Restul de trei ştampile aparţin producătorilor: 
Ὄλυμπος – cunoscut cu eponimi din perioada III c 
(Αἰνησίδαμος II, cca 179–177 a. Chr. şi 
Καλλικράτης II, (cca 177–175 a. Chr.); Ἀγάϑων 
este menţionat de Börker şi Burow 1998 între 
producătorii contemporani complexului Pergam, cu 
trimitere la E. Pottier, S. Reinach, BCH 9 (1885), 
nr. 185 (Nr. 9 şi IG XIV, Nr. 2393)5. În sfârşit, 
producătorul Δῖος este cunoscut cu eponimul 
Θέστωρ pe o amforă întreagă la Grace 1963 
(Koroni)6. Tipul de amforă, la care face trimitere şi 
Finkielsztejn 2001, p. 50, n. 66 şi pl. C, fig. 15 este 
plasat în perioada de trecere dintre sec. III–II a. 
Chr. Eponimul Θέστωρ este plasat în per. III a, cca 
198–190 a. Chr. (sau cca 192 a. Chr. la 
Finkielsztejn 2001). Acelaşi producător apare şi cu 
eponimul Ἰασικράτης (sfârşitul perioadei III a sau 
cca 190 a. Chr. după Finkielsztejn 2001) pe un 
exemplar de la Murighiol7. 

Singurul exemplar de Cnidos, cu numele 
eponimului Νικασίβουλος aparţine perioadei III 
(cca 220–188 a. Chr., după Grace 1985, p. 34) şi 
grupei III, varianta III a la Jefremow 1995 (cca 
255/250–215 a. Chr.). Pentru magistrat, vezi şi 
Jefremow 1995, nr. 659–663 şi p. 119, tabel VII 
(sincronismul numelor Ἀϑήνιων-Νικασίβουλος) 
cu trimitere la Dumont, 245 nr. 2; Neroutsos 444, 
nr. 5; CIG III 5526; IG XIV 2393. 

În categoria Varia recunoaştem un exemplar tip 
Parmeniskos; numele lui Διονυσοδώρος este 
înregistrat de N. Badoud, Timbres amphoriques de 
Mendé et de Cassandreia, PATABS III, 2013, 
p. 89–103, tabelul de la fig. 17. 

Din punct de vedere cronologic, ştampilele de 
tip Parmeniskos, produse, se pare, la Menda, 
aparţin secolelor III–II a. Chr.  

În sfârşit, un ultim exemplar conţine o ştampilă 
cu legenda pe două rânduri în care putem 
recunoaşte numele Ἀριστο/ξένου. Numele înregistrat 
                                                 

5 Börker, Burow 1998, p. 153, n. 2. 
6 Grace 1963, p. 323, fig. 1, nr. 9. 
7 Lungu 1990, p. 216, nr. 3. 
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în LGPN IV, p. 65, este atestat în inscripţii din 
Macedonia8 în sec. III–II a. Chr. şi în spaţiul scitic 
la Nikonion şi Olbia. Reţinem numele Ἀριστόξενος 
înregistrat pe un pond la Olbia9.  

B. Boluri cu decor în relief 
Au fost recuperate şase fragmente10, în general 

din pansă şi bază, între care recunoaştem: două 
fragmente cu ştampila atelierului lui Κίρβεις (cat. 
17–18); un atelier pergamenian (cat. 19); atelierul 
monogramei (cat. 20); probabil atelierul Meduzei 
(? cat. 21) şi un fragment al cărui atelier nu a putut 
fi precizat (cat. 22). Pentru atelierul Kirbeis, vezi 
Domăneanţu 2000, p. 116–119, cat. 586–593 şi 
trimiterile bibliografice. Notăm posibila localizare 
a atelierului în zona nord-pontică sau nord-ioniană. 
Aria de răspândire vizează tot zona de nord a Mării 
Negre, dar şi vestul pontic (la Tyras, Histria, 
Tomis). Registrele decorative ale fragmentelor nou 
descoperite, deşi se încadrează tematic atelierului 
lui Kirbeis, nu se regăsesc între piesele catalogate 
la Histria. 

Atelierului pergamenian11 îi aparţine fragmentul 
cat. 19. Scena cu decor animat se compune din călăreţ 
spre dreapta – câine – porc mistreţ şi nu se regăseşte 
între exemplarele de la Histria deja catalogate12. 

Exemplarele se datează la sfârşitul sec. III şi în 
sec. II a. Chr., până în 125 a. Chr.13. Un exemplar 
aparţine atelierului „du comique à la canne”14. Pansa 
are ca decor o scenă animată – Eroşi dansând. 
Atribuite unui ipotetic atelier al lui Lydos (sau al 
monogramei), produsele au o largă răspândire. La 
Histria, recunoaştem apropieri cu piesa cat. 85, 
provenind din săpăturile mai vechi şi care îşi găseşte 
analogie la Laumonier 1977, cat. 3192, pl. 29. 

Notăm şi un fragment de bol pe care îl încadrăm 
în categoria atelierului cu fileuri duble15 (cat. 21). 
Elementele de decor constau în fileu dublu pe 
bordură, ove simple şi frunze de acant verticale. Un 
ultim fragment (cat. 22) îl încadrăm în seria 
bolurilor cu decor vegetal în relief16. În absenţa 
unui element caracteristic (bordură sau picior), nu 
                                                 

8 I. Ber. 154 (sec. III–II a. Chr.); IG X 28, 5 (Thessaloniki). 
9 NumSb 1977 (1), p. 110–120, datat cca 340–320 a. Chr.  
10 Din zona „Pescărie” au mai fost recuperate fragmente de 

boluri cu decor în relief; ele se regăsesc în Domăneanţu 2000, 
cat. 34, 63, 176, 218, 223, 407, 411, 522, 529, 534, 580, 583, 
584, 585, 643. 

11 Domăneanțu 2000, p. 107–108 și cat. 544–562. 
12 Domăneanţu 2000, cat. 552, 553, 554 – scene de 

vânătoare la care iau parte numai câini. 
13 Domăneanţu 2000, p. 108. 
14 Domăneanţu 2000, p. 16–18 și cat. 66–87. 
15 Atelier de doubles filets épais; Domăneanţu 2000, p. 56 

și cat. 262–272. 
16 Domăneanţu 2000, cat. 456–494. 

putem atribui piesa vreunuia dintre atelierele 
identificate. 

C. Opaiţe 
Sunt în număr de patru şi aparţin unor forme şi 

tipuri diferite, încadrabile cronologic din sec. IV 
până la sfârşitul sec. II/începutul sec. I a. Chr. (sau 
chiar sec. I p. Chr.). Notăm, pe rând, un fragment 
(cat. 23) în care recunoaştem un produs atic; 
aparţine formelor cu corp înalt şi pereţi aproape 
verticali; firnisul negru acoperă atât interiorul, cât 
şi exteriorul vasului. Aparţine tipului 25 A la 
Howland şi tipului III la Iconomu. Forma este 
cunoscută în zona pontică17 şi se datează între al 
doilea sfert al sec. IV – al doilea sfert al sec. III a. 
Chr. (Howland), sec. IV–III a. Chr. (Iconomu) sau 
mijlocul celui de al doilea sfert al sec. IV – primul 
sfert al sec. III a. Chr. (Juravlev et alii). Pentru 
piesa cat. 23, reţinem ca datare sec. IV a. Chr. 

Exemplarul cat. 24 aparţine tipului 25 B la 
Howland, respectiv tip IV la Iconomu; forma o 
recunoaştem în exemplare de la Tomis datate în 
sec. III a. Chr.18. 

Piesa cat. 25 are o formă greu de determinat cu 
certitudine: discul poate fi grecesc (la fel şi apendicele 
perforat); forma corpului este asemănătoare opaiţelor 
de epocă romană. Apropiem totuşi exemplarul 
nostru de tipul 32 Howland şi tipul IV Iconomu, 
databil în sec. III a. Chr. (de la sfârşitul celui de al 
doilea sfert al secolului până la sfârşitul secolului 
III, probabil şi puţin mai târziu)19. 

O datare mai târzie, sec. II a. Chr. – mijlocul 
sec. I a. Chr., pare să aibă exemplarul cat. 26. Piesa 
are trei apucători plate, orizontale. Cum nu am aflat 
încă o formă asemănătoare, o apropiem de tipul VII 
definit de Iconomu – opaiţe cu aripioare laterale şi 
ciocul rotunjit lăţit, databile în sec. II–I a. Chr. O 
formă uşor diferită aflăm şi la Tomis, în context de 
sec. II a. Chr.20. De tradiţie elenistică, piesele au 
circulat şi în sec. I a. Chr.–I p. Chr.21 

D. În categoria alte piese sunt incluse fragmente 
ceramice aparţinând unor forme de vase diferite şi 
cu un număr de exemplare mai mic pentru fiecare 
tip. În ordine cronologică, prima piesă la care ne 
referim este un fragment de cupă (cat. 26) cu picior 
                                                 

17 Bucovală 1966, p. 9/b; Juravlev et alii 2007, cat. 110, 
113 (Pantikapaeum), 122 (Nymphaeum, in chora). 

18 Bucovală 1966, p. 24/b și 30/a. 
19 Apud Howland 1958, p. 99. 
20 Bucovală 1966, p. 87/b. 
21 Bailey 1975, p. 202–203, Q 474, pl. 89; Hubinger 1993, 

p. 49, m. 79, pl. 10 (informaţii bibliografice Fl. Topoleanu, 
căruia îi mulţumim). 
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jos, decor imprimat în interior şi pictat pe baza 
rezervată, la exterior. Vase cu decor asemănător 
sunt datate la Histria spre sfârşitul sec. V a. Chr.22 

Un fragment de cupă-skyphos (cat. 28), cu decor 
imprimat în interior, dar cu un registru mai puţin 
încărcat, îl încadrăm, prin analogie, în sec. IV a. 
Chr. (spre sau după mjlocul secolului). 

Între piesele recuperate se află şi o mică parte 
din buza, toarta şi corpul unei cupe de tip palestinian 
(cat. 29)23. Aria de răspândire – Levantul şi mai ales 
Palestina24 atinge şi zona pontică prin descoperirile 
de la Chersones25 şi Olbia26. La Tomis, forma este 
cunoscută printr-un exemplar întreg descoperit într-
un mormânt datat în sec. II a. Chr.27. Cronologia 
generală plasează vasul în sec. III a. Chr., de la 
începutul perioadei – prin exemplarele de la Tarsus 
şi Serçe Limani, până în a doua jumătate a secolului 
(la Alexandria), sec. III a. Chr. (la Chersones) sau 
sec. III–II (Olbia)28. Singurele mai târzii sunt 
exemplarele din agora atheniană, găsite în context 
post 200 a. Chr. şi exemplarul de la Tomis. După 
calitatea execuţiei şi raportându-ne la exemplarele 
cunoscute, apreciem pentru piesa de la Histria o 
datare în sec. III a. Chr. 

Notăm, în continuare, mai multe fragmente de 
kantharoi: piciorul unui exemplar cu o formă comună 
în sec. III a. Chr. (cat. 30) şi trei toarte orizontale 
(palete; cat. 31 a, b, c), aparţinând unor piese 
diferite. Pe una dintre toarte se observă literele 
EYT, sgraffitate. La Histria este înregistrat un 
graffito EY aplicat pe baza unei cupe datate în sec. 
IV–III a. Chr.29 Literele de pe toarta kantharosului 
pot aparţine unui nume de forma Εὐτεκ(-), Εὐτυχίας, 
Εὐτυχιανός30. Mai multe nume care încep cu Eὐτ 
(...) sunt înregistrate în LGPN IV, p. 137–13831. 
Reţinem, totuşi, forma Εὐτύχη inscripţionată pe un 
vas din sec. IV a. Chr. descoperit în Bosporul 
                                                 

22 Alexandrescu 1978, cat. 528 și 542; vezi și Coja, 
Gheorghiţă 1983, p. 50, cat. 54 și pl. 26 (Murighiol, bol datat 
410–400 a. Chr.). 

23 După Rotroff 1997, p. 117–118. 
24 Rotroff 1997, p. 118 și n. 160. 
25 Belov 1962, p. 156, fig. 25 e și 27 e. 
26 Levi 1964, p. 256, fig. 18/2. 
27 Bucovală 1966, p. 55, M VI/d. 
28 Mai sus, nota 26. 
29 Suceveanu 1965, p. 283, nr. 16.  
30 După Lang 1976. Pentru forma Εὐτυχία[ς], Lang se 

pronunţă a fi mai degrabă un nume comun decât un nume 
propriu (vezi Lang 1976, sub E 165).  

31 La Histria este atestat un Εὔτυχος într-un catalog de 
nume din sec. II p. Chr. (ISM I, 196).  

Cimmerian32. Nu excludem însă, în acest caz, şi o 
posibilă formă nominală care să se refere la 
conţinutul sau calitatea conţinutului din vas sau o 
formă verbală (un imperativ al verbului εὐτυχέω?). 
Forma şi dimensiunile toartei susţin o datare a 
piesei în sec. IV a. Chr. Aceleaşi criterii aplicate 
pieselor cat. 31 b, c ne determină să avem în vedere 
o datare mai târzie, în sec. III a. Chr., în acord şi cu 
piciorul de kantharos la care ne-am referit. 

Pentru fragmentul de unguentarium (cat. 33), 
apropiat ca formă de piese descoperite la Tomis şi 
Callatis, apreciem o datare spre sfârşitul sec. III – 
sec. II a. Chr. 

Un exemplar nou între figurinele de teracotă de 
la Histria33 este piesa cat. 34: imaginea porum-
belului în zbor îşi află replici într-o piesă de la 
Chersones, dar dintr-o perioadă mai târzie34, o alta 
de la Callatis35 şi în mai multe exemplare din 
necropolele de la Apollonia Pontică36, Mesambria37 
şi Odessos38. 

Piesa de la Histria este apropiată ca stil de 
exemplarele descoperite la Mesambria şi poate să 
provină dintr-un atelier de coroplaşti din zonă39. 

Obiectele din os catalogate – exceptând poate 
arşicul (cat. 35) – aparţin perioadei romane; fusus-
ul (cat. 36) este cunoscut în alte zone în contexte de 
sec. II–IV p. Chr.40  

Pieptenele bilateral (cat. 37) aparţine unui tip larg 
răspândit în sec. IV–VI p. Chr.41 La Histria, în 
tumulul XVI, cu morminte secundare, a fost 
descoperit un exemplar datat în sec. VI p. Chr.42; 
un pieptene de os, cu mâner semicircular şi cu un 
singur rând de dinţi s-a găsit la Callatis într-un 
mormânt de sec. IV p. Chr.43 Piesa de la Histria-
„Pescărie” îşi află însă cele mai bune analogii în 
exemplare descoperite la Novae44. 
                                                 

32 CVA Zürich 1, pl. 29, 12 (ArchClass 25–26 (1973–
1974), p. 350, m. 19); cf. SEG XXIX, 715. 

33 Pentru teracote de la Histria, vezi Alexandrescu-Vianu 
2005, p. 486–509; Bîrzescu 2013, p. 414–427. 

34 Belov 1970, p. 77 și pl. 18/1. 
35 Canarache 1969, cat. 232. 
36 Dremsizova, Tončeva 1971, cat, 24. 
37 Ognenova-Marinova 2003, p. 84–86, cat. 123–127. 
38 Mirčev 1956. 
39 Pentru atelierul de coroplaşti de la Odessos, vezi Mirčev 

1956. 
40 Petrović 1995, T XXXII/3b și p. 93, nr. 495. 
41 Petrović 1995, tip I, p. 21–23, 57 și urm., T II/3–8, III/1–2. 
42 Alexandrescu 1966, p. 227 (m. XVI7) și 229 (m. XVI13) 

și pl. 102. 
43 Preda 1980, p. 61 și pl. LIII, 11. 
44 Vladkova 2012, p. 221, nr. 42–44. 
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CATALOG 

A. ŞTAMPILE DE AMFORĂ 
A. 1. THASOS 
A. 1. 1. Ștampile de tip vechi 
1. Παυ/σ[α(νίης)/Θασι(...)/Μυΐ(σκος)] 

  cască 
 Reconstituire după Garlan 1999, cat. 493 (atelier 

Keramidi), grupa E 1 (365–360 a. Chr.). 
 Tip cunoscut la Histria: Avram 1996, cat. 42. 
2. [Θασίων] 

pilos← 
insectă (albină)← 
[Βίων] 
Tip Garlan 1999, cat. 854; Avram 1996, cat. 173. 
Pentru simbolul eponimic “pilos”, vezi Garlan 1986, 
p. 261. 
Grupa G 2 (345–335 a. Chr.). 

 
A. 1. 2. Ștampile de tip recent 
3. Θασίων 

vas (oenochoe) 
Χαιρέας 
Tip Avram 1996, cat. 453; grupa XIV, cca 273–267 
a. Chr.; Garlan 2004–2005, grupa IX, cca 281–273 a. 
Chr. (între primele ştampile de tip recent cu sigma 
lunar). 

 
A. 2. SINOPE 
4. Βατί- vultur pe 

σκο(ς) delfin 
Tip Garlan 2004, subgrupa I A (începutul grupei I, 
cca 355 sau 365/360 a. Chr.). 

5. [Ζωπυρίωνος] 
[ἀσ]τυνόμου  hermă 
[Φι]λοκράτου 
Reconstituire după Conovici 1998, cat. 45 (ştampila 
avea în partea stângă o a doua emblemă – „ghioagă”). 
Astynomul Zopyrion (Posios), grupa IV A, Garlan 
2004 (cca 292–286 a. Chr.). 
Pentru producătorul Philokrates II vezi Garlan 2004, 
p. 65, F 39. 

6. [ἀστυν]όμου Satir 
[Ἀριστί]ωνος 
[Βρόμ]ιος 
Astynom Aristion (Aristippou), grupa V B; Garlan 
2004 (cca 267–262 a. Chr.). 
Aceeaşi legendă, Conovici 1998, cat. 288. Pentru 
producător vezi Garlan 2004, p. 67 F 45. 

7. Δημήτριος 
ἀστυνόμου  ciorchine 
Αἰσχίνου 
Αischines 5 (Iphios), grupa V C, Garlan 2004 (cca 
261–255 a. Chr.). 
Numele astynomului este frecvent la Histria: Conovici 
1998, cat. 190–208 (cu diverşi producători). 

8. [ἀστυνόμου] 
Ἀϑη[νίππου] 
τοῦ Μητ[ροδώρου] 
Ἐπ[ιχάρης] 
Astynom grupa VI C 2, Garlan 2004 (cca 231–218 a. 
Chr.). 
Pentru producător, vezi Garlan 2004, p. 69, F 51. 
Astynomul nu apare în catalogul Conovici 1998. 

9. ἀστυνομοῦντος 
Δελϕινίου  spic 
τοῦ Καλλ[ίου] 
Astynom grupa VI E, Garlan 2004 (cca 203–185 a. 
Chr.); numele producătorului nu s-a păstrat. 
Pentru Histria vezi Conovici 1998, cat. 587 (prod. 
Μενίσκος). 

 
A. 3. RHODOS 
10. ἐπὶ Καλλι- 

κρατ[ίδα] 
Eponim Kallikratidas II; Finkielsztejn 2001, perioada 
III d (începutul perioadei), cca 175–173 a. Chr.; 
Jöhrens 2001, cat. 72 (perioada III d); Grace 1985, 
cca 188 a. Chr. 

11. Ὀλύμ[που] [torţă] 
Producător cunoscut cu eponimi din perioada III c: 
Αἰνησίδαμος II (Finkielsztejn 2001, cca 179–177 a. 
Chr.; ibid,. tabl. 19); Καλλικράτης II (cca 177–175 
a. Chr.). 

12. Ἀγάϑων 
Ștampilă rectangulară; omega cursiv şi răsturnat; niu 
invers.  
Nume menţionat de Börker, Burow 1998, p. 153, n. 2. 

13. [Δῖ]ος 
liră 
Ștampilă circulară. Nume întâlnit la Pridik 1917, p. 25, 
nr. 590 (Olbia; nume în nominativ); nr. 591 (probabil 
nominativ), nr. 592–596 (nume în genitiv, pe exemplare 
aflate la Olbia şi Kerci). 
Producătorul este cunoscut la Histria: Canarache 1957, 
cat. 625 (ştampilă rectangulară; numele în genitiv); 
vezi şi Lungu 1990, p. 216, nr. 3 (Murighiol). 

 
A. 4. CNIDOS 
14. Ἀϑηνίω- 

νος ἐπὶ 
Νικασι- 
βούλου 
Eponimul cnidian Nikasiboulos, per. III, cca 220–
188 a. Chr., după Grace 1985, p. 34 şi cat. 13. 

 
A. 5. VARIA 
15. Διονυσ 

οδώρου 
Nume atestat în grupa Parmeniskos, vezi N. Badoud, 
PATABS III, 2013, p. 103, tabel fig. 17 
(Διονυσοδώρος). 
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16. Argilă cărămizie; ingrediente nisipoase şi mică. 
Ἀριστο- 
ξένου. 

 
B. BOLURI CU DECOR ÎN RELIEF 

17. a. Fragment de pansă şi bază. Pansa este decorată 
cu frunze de palmier aşezate alternativ şi separate cu 
ciorchini de struguri. 
Pe bază, în medalion, capul zeiţei Tyche, cu coroană 
murală, în jurul căreia este inscripţionat numele 
ΚΙΡΒΕΙ; totul este înscris într-un singur cerc. 
Pentru atelierul Kirbeis, vezi Domăneanţu 2000, 
p. 116–119. 

17. b. Fragment din registrul superior al aceluiaşi vas; 
zonă de bordură decorată cu animale (?), separată de 
pansă prin două cercuri în relief. 
Dimensiuni: 0,071×0,06 m (17 a); 0,039×0,026 (17 b). 

18. Fragment de pansă şi bază. Pansa este decorată cu 
frunze de acant drepte, cu nervura mediană striată 
orizontal, alternând cu frunze ascuţite cu margine dublă 
şi dublă nervură mediană striată orizontal. În partea 
interioară – ghirlandă. Pe bază, în medalion înscris de 
trei cercuri concentrice, capul zeiţei Tyche cu coroană 
murală. Din inscripţie se păstrează doar literele ΒΕΙ. 
Argilă portocalie; firnis negru spre brun. Dimensiuni: 
0,077×0,039 m. 
Produs din atelierul lui Kirbeis. 

19. Fragment de bordură şi pansă; zonă de bordură 
decorată cu boboci de floare trilobaţi, în poziţie 
verticală. Pansa este decorată cu o scenă de vânătoare: 
călăreţ spre dreapta, câine şi porc mistreţ spre stânga. 
Dedesubt – probabil caliciu vegetal. 
Dimensiuni: 0,076×0,069 m. 

20. Fragment din pansă; zonă decorată cu Eroşi dansând, 
orientaţi în două sensuri (cel care merge spre dreapta 
are mâna stângă pe şold). Pe pansă – foliole imbricate, 
rotunjite.  
Dimensiuni: 0,065×0,036 m. 
Atelierul monogramei; Laumonier 1977, cat. 3242, 
pl. 37, seria XIV şi cat. 9004, pl. 41, seria XVII. 
Pentru acelaşi decor, vezi şi Domăneanţu 2000, cat. 
85 (atelier du comique à la canne); Ognenova-
Marinova 2003, p. 105–106, m. 3/1975. 

21. Fragment de bordură şi pansă. Bordura simplă între 
linii incizate. Pansa decorată cu ove simple şi decor 
vegetal alcătuit din frunze drepte de acant. Argilă 
portocalie; firnis roşu la exterior şi brun în interior.  
Dimensiuni: 0,063×0,66 m. 
Atelier recunoscut după fileurile duble, apropiate. 

22. Fragment de pansă, decorată cu grupuri de câte trei 
frunze de palmier (cea din centru are nervura mediană 
striată orizontal), alternând cu un decor dificil de 
recunoscut. Dimensiuni: 0,046×0,028 m. 

 
C. OPAIŢE 
23. Cioc de opaiţ aparţine tipului cu pereţi înalţi şi cioc 

alungit, cu orificiu circular; produs atic.  
L = 0,073 m (L cioc = 0,062 m); h = 0,041 m. 

Howland, tip 25 A; Iconomu, tip III; Bucovală 1966, 
p. 9/b; Juravlev et alii 2007, cat. 109–140 (în special 
cat. 110, 113 – Pantikapaeum şi cat. 122 – chora 
Nymphaeum). Sec. IV–III a. Chr. (Iconomu) sau 
mijlocul celui de al doilea sfert al sec. IV – primul 
sfert al sec. III a. Chr. (Juravlev et alii). 

24. Opaiţ cu picior; de mici dimensiuni; corp biconvex, 
cu proeminenţă laterală neperforată; cioc alungit; 
canelură simplă în jurul orificiului de alimentare. 
Argilă cărămizie densă, firnis negru-brun neomogen 
(aplicat în strat subţire). 
L = 0,062 m; h = 0.029 m; d. corp = 0,043 m; 
d. picior = 0,017 m. 
Tip 25 B Howland, p. 74, nr. 312, pl. 10, 38 (a doua 
jumătate a sec. IV – primul sfert al sec. III a. Chr.); 
tip IV (Iconomu); Bucovală 1966, p. 24/b; 30/a; sec. 
III a. Chr. 

25. Opaiţ fragmentar; corp bitronconic; apendice lateral 
perforat; ciocul spart; canelură largă în jurul 
orificiului de alimentare. Argilă gălbuie, 
sfărâmicioasă; angobă roşie-cărămizie, corodată. 
L = 0,068 m; h = 0,032 m; d. corp = 0,062 m; d. bază = 
0,037 m. 
Apropiat, tip 32 Howland; tip IV Iconomu. 
Asemănător, Bucovală 1966, p. 61/f (începutul sec. 
II a. Chr.). 

26. Opaiţ întreg; de mici dimensiuni; corp bitronconic, 
cu trei apucători laterale plate; orificiul de alimentare 
înconjurat de o bordură înaltă, în relief; cioc alungit, 
cu urme de ardere secundară. Argilă bej cu ingrediente. 
L = 0,073 m; h = 0,024 m; d. corp = 0,041 m; d. bază = 
0,025 m. 
Formă asemănătoare (dar fără apucători), Bucovală 
1966, p. 87/b (sec. II a. Chr./începutul sec. I a. Chr.). 
Vezi şi Bailey 1975, p. 202–203, Q 474, pl. 89 
(sfârşitul sec. II – începutul sec. I a. Chr.); Hubinger 
1993, p. 49, nr. 79, pl. 10 (sec. I a. Chr.–I p. Chr.). 

  
D. ALTE PIESE CERAMICE 
27. Fragment din baza unei cupe. Pe interior – decor 

imprimat; se păstrează trei palmete unite prin 
semicercuri şi înconjurate de o zonă de ove; în 
registrul superior – arcurile unei a doua zone 
probabil tot de palmete. Zonele sunt separate prin 
câte un fileu circular. La exterior, pe baza rezervată – 
fileu circular şi o bandă de firnis. Argilă bej, 
acoperită cu firnis negru. 
d. păstrat = 0,08 m. 
Pentru decorul interior – Alexandrescu 1978, cat. 
528 (asemănător), cu trimitere la Sparkes-Talkott, 
cat. 488–491; ibidem, datarea spre 430 a. Chr. Vezi 
şi Coja, Gheorghiţă 1983, p. 50, cat. 54 şi pl. 26 
(Murighiol, bol datat 410–400 a. Chr.). 
Pentru decorul exterior – Alexandrescu 1978, cat. 
542; Sparkes-Talcott, cat. 541. 

28. Partea inferioră şi piciorul unei cupe-skyphos; incizie 
circulară la baza vascei; zona rezervată pe talpa 
piciorului; canelură la joncţiunea vascei cu piciorul. 
Decor imprimat în interior: patru palmete înconjurate 
de triplu cerc cu ruleta. Argilă bej; firnis negru. 
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d. picior = 0,05 m; h păstrată = 0,03 m. 
Asemănător, Alexandrescu 1978, cat. 575 (kantharos, 
datat înainte şi după mijlocul sec. IV a. Chr.); Coja, 
Gheorghiţă 1983, p. 50, cat. 52 (Murighiol, bolsal, 
cca 375–350 a. Chr.) şi pl. 25/52 (bolsal, cca 380–
350 a. Chr.). 

29. Fragment din buza, toarta şi pansa unei cupe; face 
parte din categoria cupelor cu corp relativ adânc, 
două toarte şi buza dreaptă; toarta subţire, arcuită 
este apropiată la mijloc de buza vasului. Argila de 
culoare roz este acoperită de firnis negru, corodat pe 
alocuri. 
L = 0,08 m; L toartă = 0,052 m; h = 0,039 m. 
Vezi forma vasului la Rotroff 1997, cat. 391, 394; 
Belov 1962, p. 156, fig. 25 e şi 27 e; Levi 1964, 
p. 256, fig. 18/2, 3; Bucovală 1966, p. 55, M VI/d. 

30. Picior de kantharos; concavitate adâncă la bază. 
Argilă bej, acoperită cu firnis negru, mat; h păstrată = 
0,035 m; d. bază = 0,042 m. 
Analogii: Coja, Dupont 1979, pl. 2/12 (sec. III a. Chr.). 

31. a. Toartă de kantharos; paletă orizontală; aparţine 
probabil unui kantharos cu corp jos. Argilă roz cu 
slip exterior brun, aplicat în strat subţire; dimensiuni: 
0,059×0,023 m.  
Graffito: EYT 
Pentru un graffit EY zgâriat pe fundul unei cupe 
(sec. IV–III a. Chr.), vezi Suceveanu 1965, p. 283, 
nr. 16 şi fig. 6/2, 6/3. După arcuirea toartei – sec. IV 
a. Chr. 

31. b. Toartă (paletă) orizontală, îngustată spre capăt şi 
rotunjită; 0,054×0,02 m. 

31. c. Toartă fragmentară inelară; argilă bej cu slip 
exterior în strat subţire; L = 0,06 m. 

32. Fragment de crater; fragment din partea inferioară a 
vascei şi piciorul vasului. Caneluri verticale pe corp 
limitate de o şănţuire circulară la bază; picior evazat 
cu talpa plată. Argilă cenuşie, acoperită cu vopsea 
neagră mată la exterior. 
H păstrată = 0,05 m; d. păstrat = 0,06 m; grosimea 
pereţilor: aprox. 0,013 m. 

33. Unguentarium fragmentar; se păstrează partea 
inferioară a vasului; corp alungit; baza discoidală 
plată. Argilă gălbuie, slip maroniu la exterior şi pe 
talpă.  
H păstrată = 0,05 m; d. bază = 0,02 m; d. păstrat = 
0,046 m. 
Analogii: Bucovală 1966, p. 45/c (sfârşitul sec. III – 
începutul sec. II a. Chr.); p. 122, fig. 78/d (sec. II a. Chr.); 
Zavatin-Coman 1980, p. 235 şi fig. VI/6 (a doua 
jumătate a sec. III – sec. II a. Chr.). 

34. Figurină ceramică: pasăre în zbor; se păstrează doar 
jumătatea inferioară a corpului; formă alungită, 
coada aplatizată, picioarele strânse sub corp, redate 
în relief, o aripă deschisă sugerată prin caneluri 
paralele. Argilă gălbui-cărămizie cu ingrediente 
nisipoase. 
L = 0,10 m; h = 0,022 m. 
Analogii: Canarache 1969, cat. 232; Belov 1970, 
p. 77, pl. 18/2; Dremsizova, Tončeva 1971, cat. 24 

(a doua jumătate a sec. IV a. Chr.; din necropola 
Apolloniei); Ognenova-Marinova 2003, p. 84–86, 
cat. 123–127 (asemănător, cat. 123). 

 
E. OBIECTE DIN OS 
35. Arşic; formă rectangulară, cu colţuri rotunjite; 

laturile scurte ondulate (albiate) la mijloc, perforat la 
mijloc pe una dintre feţe (perforaţia nu străpunge 
grosimea piesei şi se datorează, probabil, transformării 
într-un pandantiv).  
Dimensiuni: 0,039×0,027×0,008 m. 

36. Fusus din os; culoare alb-gălbuie; subţiat la unul din 
capete şi degroşat la capătul opus pentru fixarea 
fusaiolei. Capătul liber (vârful) terminat cu o 
măciulie; decor incizat: linii circulare adânci şi linii 
oblice întretăiate. 
L = 0,152 m. 
Petrovič 1995, p. 44–45, pl. XXXII/3b şi p. 93, nr. 
495 (Margum, sec. II–IV p. Chr.); Vladkova 2012, 
p. 211–249. 

37. Pieptene din os; bilateral; placa mediană fixată cu 
trei nituri de fier. 
L = 0,079 m; l = 0,045 m. 
Petrovič 1995, tip I, p. 21–23 şi urm., pl. II/3–8, 
III/1–2; Vladkova 2012, p. 221, m. 42–44, pl. VI–
VII; cf. Alexandrescu 1966, p. 227–229, t. XVI nr. 1 
şi XVI13, nr. 1 (sec. VI p. Chr.). 

38. Sulă cu mâner din os şi împungător de fier.  
L totală = 0,10 m; L mâner = 0,07 m; d. mâner = 
0,01–0,015 m. 
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