
                                                                                                                             
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

PONTICA 
 
 
 
 
 
 

XLVII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 

MUZEUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE  
CONSTANŢA 

 



PONTICA 
Anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 

Annuaire du Musée dʹHistoire Nationale et dʹArchéologie Constanţa 
 

Colegiul de redacţie/ Collège de rédaction : 
ALEXANDRU AVRAM  (Le Mans) 
ALEXANDRU BARNEA (Bucureşti) 
MARIA BĂRBULESCU (Constanţa) 
PIERRE DUPONT (Lyon) 
MANFRED OPPERMANN (Halle/Sa.) 
ŞERBAN PAPACOSTEA (Bucureşti) 

 
Redactor şef/ Rédacteur en chef: 

LIVIA BUZOIANU (Constanţa) 
 

Comitetul de redacţie: 
CONSTANTIN CHERA (Constanţa) 
GABRIEL CUSTUREA (Constanţa) 

  VALENTINA VOINEA (Constanţa) 
                  GABRIEL TALMAȚCHI (Constanţa) 
 

Secretar de redacţie/ Sécrétaire de rédaction: 
  IRINA NASTASI (Constanţa) 
  

Informatică editorială/ Informatique éditoriale: 
  ADA-ADINA MARCU  (Constanţa) 
  VASILICA PODARIU (Constanţa) 
 

Manuscrisele, cărţile propuse la schimb şi toată corespondenţa vor 
fi adresate redacţiei: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Piaţa 
Ovidiu nr. 12, 900745, Constanţa, România, Tel./Fax. 0040-241-618763;      
e-mail: revista.pontica@gmail.com. 

 
Les manuscris, les livres et les revues proposés en échange, ainsi 

que toute correspondance seront adressés à la Rédaction: Musée 
d’Histoire Nationale et d’Archéologie, 12 Place d’Ovide, 900745, 
Constantza, Roumanie, Tél./Fax 0040-241-618763; 

           e-mail: revista.pontica@gmail.com.  
 
PONTICA ediţie online/ PONTICA en-ligne edition :  www.revistapontica.wordpress.com 

 
ISSN 1013-4247 

ISSN (online/en-ligne) 2247 – 9341 
ISBN 973-7951-29-8 

mailto:revista.pontica@gmail.com.
mailto:revista.pontica@gmail.com.
http://www.revistapontica.wordpress.com


                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume dédié à la mémoire de l ′archéologue
                                           

Volum dedicat memoriei arheologului

  Zaharia  Covacef 

  Zaharia  Covacef 



                                                                                                                             
 
 



                                                                                                                             
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SUMAR 
SOMMAIRE 
CONTENTS 

 
 
 

PRO MEMORIA 
 

Piissimae memoriae (Redacția revistei Pontica) ………………………………….... 13 
Nu poți avea mai multe ceasuri în viață,  doar mai multă viață în timpul dat 
(Cristina- Georgeta ALEXANDRESCU) ……………………………………...... 

 
17 

CRISTINA-GEORGETA ALEXANDRESCU, JUDIT ZÖLDFÖLDI, 
HEINRICH TAUBALD 
      Marble Analyses of Sculptures from the Territory  of Dobrudja in the  

 Collections of the Museum of  National History and Archaeology  
 Constanța............................................................................................................... 

 
 
 
 

19 
 
 

HISTORICA 
 

NELU ZUGRAVU  
     Augustus în scrierile antice târzii (cu privire specială asupra breviariilor  
       istoriografice) 
      Auguste dans les écrits antiques tardifs (un regard spécial sur les 

        Bréviaires  historiographiques)......................................................................... 

 
 
 
 

47 
IONUȚ HOLUBEANU 
      Urmările hotărârilor Sinodului al III-lea Ecumenic (Efes, 431) asupra 
      învățăturii soteriologice a bisericii din provincia romană Scythia 
      The First Council of Efesus (431 CE) and the Soteriological Doctrine of 
      the Church in the Roman Province of Scythia ……………….………............. 

 
 
 
 

89 
GEORGI ATANASOV, ZDRAVKO DIMITROV  
      About the Dating and History of the Urn-Sarcophagus with Relics of 
      St. Dassius from Durostorum (+ 20 November 303 AD) …….......................... 

 
 

97 



 
 
6 

ALEKSANDER PAROŃ 
       The Image of Nomads of the Black Sea Steppes in the Byzantine 
       Historiography of the 10th-12th centuries. Perceiving of the “Other” and 
       Political Practice …………………………...................................................................... 

 
 
 

111 

 
 

ARCHAEOLOGICA 
 

FLORIAN MIHAIL, CRISTIAN MICU, LAURENT CAROZZA, 
 JEAN-MICHEL CAROZZA, TIBERIU GROPARU, ERWAN MESSAGER, 
ALBANE BURENS, SORIN AILINCĂI, MIHAELA DANU,  
CĂTĂLIN MIHAIL 
       „Dâmbul lui Haralambie” – un nou sit eneolitic în Delta Dunării 
       „Dâmbul lui Haralambie” – a New Eneolithic Site in the Danube 
        Delta...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

125 
DIMITAR CHERNAKOV, DILEN DILOV 
        Chalcolithic Necropolis in the Village of Kamenovo,  Kubrat 
        Municipality, District of Razgrad. Unpublished Finds  ………………… 

 
 

153 
IOAN VASILIU, MARIAN MOCANU, DOREL PARASCHIV 
        Mormântul în cistă de piatră de la Casimcea (jud. Tulcea) 
          The Stone Cist Grave from Casimcea (Tulcea county)………………..... 

 
 

163 
IRINA NASTASI 
      Elemente de infrastructură tomitană: observații preliminare asupra 
       rețelei stradale în perioada romană și în cea bizantină timpurie. 
       Infrastructure Elements at Tomis: Preliminary Remarks on the Street 
       Network in Roman and Early Byzantine Times ………………………...... 

 
 
 
 

187 
OCTAVIAN MITROI, CONSTANTIN ȘOVA 
       Noi descoperiri din necropolele Tomisului (2014) 
       New Discoveries from the Necropolises of Tomis (2014)........................... 

 
 

203 
LAURENȚIU RADU, MIHAI IONESCU 
       Callatis. Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină 
      Callatis. Des recherches archéologiques dans la nécropole 
       romano-byzantine.…………………………………………………………….. 

 
 
 

221 
COSTEL CHIRIAC, ȘTEFAN HONCU 
        Observații recente asupra așezării antice de la Tuzla-Far (județul 
        Constanța). Evidenţa ceramică 
        Des observations récentes sur le site antique de Tuzla-Phare (dép.  de 
        Constanța). L'évidence céramique………...................................................... 

 
 
 
 

233 
CONSTANTIN ȘOVA 
      Ceramica getică din perioada romană descoperită la Ulmetum 

       Gaetic Pottery from the Roman Period Discovered at Ulmetum...............                                             

 
 

249 



    
    

7 

ȘTEFAN-EMILIAN GAMUREAC 
       Vasa fictilia et vasa usus communis. Theoretical Approaches  on the  
         Circuit of Production and Consumption of Roman Common Pottery 
         with a special View of Moesia Inferior........................................................ 

 
 
 

267 
GEORGE NUȚU, FLORIN TOPOLEANU,DANIEL ANTON 
         Römische und frühbyzantinische Fibeln aus  Argamum (Scythia  
         Minor) …………………................................................................................... 

 
 

285 
IOAN C. OPRIȘ, TIBERIU POTÂRNICHE 
       Piese ornamentale inedite de la Capidava  
       Unpublished Ornamental Artifacts from Capidava………………………      

 
 

295 
GEORGE NUȚU, RADU PETCU 

      A „Tutulusfibel” from Capidava....................................................................... 
 

315 
STELLA DONČHEVA, IVAJLO BUNZELOV 
      Buckles with Images of Animals and Mythological Creatures from  
        Medieval Bulgaria…………………………………………………………….. 

 
 

325 
CRISTINA PARASCHIV-TALMAȚCHI 
       Cercetări arheologice din zona extra muros a cetății Ulmetum. Unele  
       aspecte privind locuirea medievală timpurie 
      Archaeological Investigations in the extra muros Area of Ulmetum 
       Fortification. Some Aspects Regarding the Early Medieval Habitation..  

 
 
 
 

343 
CONSTANTIN NICOLAE 

Incinta cetății medievale de la Hârșova. Descoperiri noi 
The Medieval Precinct from Hârșova. New Discoveries........................... 

 
 

375 
 
 

EPIGRAPHICA 
 

VICTOR COJOCARU 
        Evoluţia formularului decretelor de proxenie în spaţiul pontic  
        Die Entwicklung der Formeln der Proxeniedekrete im pontischen 
        Raum  …………………………………………………………………………... 

 
 
 

403 
MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, CONSTANTIN BĂJENARU 
        Inscripții inedite din Tomis și din împrejurimi aflate în colecția 
        Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 
        Unpublished Inscriptions from Tomis and its Surroundings, in the 
        Collections of the National History and Archaeology Museum………..                                              

 
 
 
 

417 
COSTEL CHIRIAC, DAN DANA, FLORIAN MATEI-POPESCU 
        Un vétéran d'un nvmervs dans une épitaphe latine  tardoantique de 
        Tomis ………... …………................................................................................... 

 
 

439 
ALEXANDRU AVRAM 
        Notes épigraphiques (IV) …………................................................................ 

 
451 



 
 
8 

DAN DANA 
       Notices épigraphiques et onomastiques 
      (Scythie Mineure/Dobroudja). (I).................................................................... 

 
 

465 

 
 

VARIA 
 

ALEXANDRU CIORNEI 
       Microfacies Analysis of Cherts from Peștera -  Dealu Guran Site 
        (Lower Palaeolithic), Constanța County, Romania...................................  

 
 
497 

THIBAUT CASTELLI 
      Les „Mamelles” de Polybe (IV, 41): Réflexions  sur un banc de sable...... 

 
519 

CLAUDIU MUNTEANU 
      Iconography of the Roman Raft……………………………………………  

 
529 

PRESLAV PEEV 
        Bulgarian Black Sea Deep Water Archaeology............................................. 

 
541 

 
 

NOMISMATA 
 

DOREL PARASCHIV 
       Noi ponduri unciale din nordul Dobrogei 
       New Uncial Weights from Northern Dobroudja..........................................             

 
 

551 
IOTO VALERIEV 
       A New Lead Seal of Gregorios Kamateros .................................................... 

 
557 

ALEXANDRU BARNEA, GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEȘTEANU 
        Considerații privind începuturile locuirii din perioada medie  
        bizantină de la Dinogetia-Garvăn,  în lumina noilor încadrări  
        cronologice pentru folles anonimi din clasa A  
       Quelques considérations concernant les débuts de l’habitation  de 
        Dynogetia-Garvan, dans la période byzantine moyenne,  à la lumière 
        de la nouvelle chronologie des folles anonymes de classe A…………… 

 
 
 
 
 
 

563 
 
 

RECENZII  
COMPTES RENDUS 

 
Victor Cojocaru, Christof Schuler (Hg.), Die Aussenbeziehungen pontischer und 
kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit, Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart, 2014, 312 p. (Constantin CHERA) …………………………….............. 

 
 

611 



    
    

9 

Altay Coșkun, Lutz Raphael (ed.), Fremd und Rechtlos? Zugehörigkeitsrechte 
Fremder von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch, Böhlau Verlag: Köln – 
Weimar – Wien, 2014, 434 p. (Victor COJOCARU).................................................. 

 
 

614 
Matteo Taufer (ed.), Sguardi interdisciplinari sulla religiosità dei Geto-Daci, 
Rombach Wissenschaften: Reihe Paradeigmata, Band 23. Freiburg im 
Breisgau – Berlin – Wien, Rombach Verlag, 2013,  249 p.  
(Livia BUZOIANU)……………………………………………................................ 

 
 
 

623 
Gabriel Talmațchi, Monetăriile orașelor vest-pontice Histria, Callatis și Tomis în 
epoca autonomă, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 680 pagini și 83 planșe 
(Aurel VÎLCU)............................................................................................................. 

 
 

629 
Florin Topoleanu, Lămpile antice din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova-, Ed. Oscar Print, Ploiești, 2012, 264 p. și 22 planșe  
(Viorel Ștefan GEORGESCU).................................................................................... 

 
 

635 
 
 
 

Intrări  de  carte  străină  în biblioteca  MINAC  (2014)  
New Book Entries in MNHAC Library (2014) 
(Georgeta HAŞOTTI)………………………………................................................ 

 
 

639 
 
 
 
Lista abrevierilor 
Abréviations……………………………………………………………………....... 

 
 
 
 

651 
 
 



                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIESE ORNAMENTALE INEDITE DE LA CAPIDAVA  
                                                                                                              

Ioan C. OPRIȘ*  
Tiberiu POTÂRNICHE* 

            
Keywords: brooches, bronze, ornaments, Capidava, necropolis. 
Cuvinte cheie: fibule, bronz, ornamente, Capidava, necropolă. 
 
Abstract: Archaeological research conducted in the campaign of 1977 in Roman-

Byzantine necropolis from Capidava gave good results on the funeral horizon of the fourth 
century. Some of the graves investigated in this campaign have included in their 
inventory clothing bronze accessories that were in good preservation status. The lot 
includes 7 late Roman brooches of ’crossbow’ type with onion-shaped knobs. Beside this, 
discussion concerns a miniature high quality bronze eagle, found inside the fortress in 
unspecified conditions. The entire lot remained unpublished until today and in the 
absence of stratigraphical data, these bronze pieces were analyzed typological and 
chronological, being accompanied by a metallographic analysis report to complete the 
information regarding economical and social life at Capidava during the Late Roman 
period. 

Rezumat: Cercetările arheologice desfăşurate în campania din anul 1977 în 
necropola romano-bizantină de la Capidava au oferit rezultate notabile referitoare la 
orizontul funerar al secolului al IV-lea. Câteva din mormintele cercetate în această 
campanie au cuprins în inventarul lor accesorii metalice vestimentare aflate într-o stare 
de conservare deosebită. Este vorba despre un lot de 7 fibule romane târzii, clasificate în 
categoria fibulelor cu capete de ceapă. Alături de acestea discuţia vizează şi un vultur 
miniatural din bronz, de foarte bună calitate, descoperit în interiorul cetăţii în condiţii 
nespecificate.  Rămase inedite până astăzi şi în absenţa datelor de ordin stratigrafic, aceste 
piese au fost analizate sub aspect tipologic şi cronologic, fiind însoţite şi de un buletin de 
analiză metalografică pentru a completa informaţiile cu privire la viaţa economică şi 
socială în perioada romană târzie la Capidava. 

Contribuţia noastră se referă la un număr de şapte fibule din bronz şi alamă, 

                                                
* Ioan C. OPRIŞ, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Seminarul de 

Arheologie ”Vasile Pârvan”, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, 030018, București; e-mail: 
ioanopris@gmail.com; Tiberiu POTÂRNICHE, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 
Piaţa Ovidiu nr. 12, Constanţa, 900745, e-mail: tiberiupotarniche@gmail.com 

mailto:ioanopris@gmail.com
mailto:tiberiupotarniche@gmail.com


IOAN C. OPRIȘ, TIBERIU POTÂRNICHE 
 

 

296 

cât şi la un vultur miniatural turnat în bronz de foarte bună calitate, toate 
descoperite cu mai multe decenii în urmă la Capidava. Fibulele prezentate în 
rândurile de mai jos au apărut în morminte din sec. IV p.Chr. (M. 3, 12, 13, 17, 18, 
19, 20) ale necropolei romane târzii, aflată la est-sud-est de cetate, în cursul 
săpăturilor din campania 1977 ale lui Valeriu Cheluţă-Georgescu. Publicarea 
pieselor, în condiţiile în care documentaţia de şantier a defunctului descoperitor 
nu se păstrează decât parţial (existând, totuşi, un plan de situaţie cu poziţia 
topografică a majorităţii mormintelor), vine să întregească într-o oarecare măsură 
cunoaşterea orizontului funerar al sec. IV la Capidava.  

Fibulele au fost grupate în trei categorii, în funcţie de dimensiuni: piese mari 
(vezi catalog, nr. 1-4), mijlocii (nr. 5-6) şi, în sfârşit, mici (nr. 7). Cele din ultimele 
două categorii, în mod sigur cea mică, par să fi fost asociate cu personaje 
feminine. Aliajul din care au fost realizate, cât şi elementele decorative, 
tehnologice pledează pentru o producţie locală. Este greu de spus dacă 
personajele cărora le-au aparţinut fibulele mari sunt militari sau doar simpli 
locuitori ai cetăţii de la Capidava, dat fiind faptul că asemenea piese sunt foarte 
răspândite pentru orizontul cronologic respectiv, într-un spaţiu geografic extins 
din cuprinsul Imperiului. Fără a intra în detalii legate de datare, unele dintre cele 
şapte fibule prezintă foarte bune analogii în zonele învecinate, respectiv cu 
exemplarele de la Kapitan Dimitrievo, regiunea Pazardžik, descoperite într-un 
mormânt cu monede, între care cea mai târzie este de la Constantin II (337-340). 
Asemenea piese apar în Pannonia şi în Raetia, fiind datate între anii 310-3501. Cât 
despre vulturul miniatural amintit, acesta a fost descoperit în condiţii 
nespecificate, în interiorul fortificaţiei de la Capidava (în sectorul V al cetăţii, în 
anul 1974) şi aparţine, după toate probabilităţile, unui orizont cronologic anterior, 
datat în cursul sec. II-III p.Chr. 

Cele şapte fibule şi mica aquila din bronz au putut fi analizate prin metoda 
XRF la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei” (IFIN) în 2007, în cadrul proiectului CEx ARCHAEOMET - “Studii 
de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor obiecte de 
aur, argint şi bronz din patrimoniul muzeal românesc” PC-D10-PT00-16, 
coordonat de dr. Bogdan Constantinescu2. Între obiectivele ştiinţifice ale acestui 
proiect de cercetare pot fi amintite alcătuirea unei baze de date şi analizarea unor 
noi piese din metal nobil şi comun de epocă romană, romană târzie, romano-
bizantină şi a migraţiilor, cu intenţia de a realiza un tablou comparativ cât mai 
variat din punct de vedere cronologic şi geografic, în măsură a evidenţia 
eventuale deosebiri/asemănări din punct de vedere al compoziţiei aliajului şi 
provenienţei materiei prime, al tehnologiei, centrelor artizanale şi, în sfârşit, al 
distribuţiei pieselor. 

În privinţa cercetării necropolelor de la Capidava, se cuvine amintit faptul că 
primele săpături în marginea de NV a ariei necropolei au fost efectuate de Gloria 
Ceacalopol în 1958-1959. Atunci, în două secţiuni largi de 2 m practicate în 

                                                
1 Vezi GENČEVA 2004, p. 114-115, tipul 24d; KELLER, 1971, p. 36. 
2 Piesele prezentate aici sunt însoţite de un buletin de analiză – măsurări XRF şi 

consideraţii de ordin tehnologic/ de provenienţă (în anexă), semnat de dr. Bogdan 
Constantinescu şi dr. Roxana Bugoi (IFIN). 
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grădina locuitorului Gheorghe Petcu, orientate NE-SV, care tăiau primul val al 
cetăţii romane târzii, au fost identificate mai multe morminte medio-bizantine, un 
mormânt roman-târziu, precum şi un mormânt colectiv medio-bizantin, 
reprezentând probabil înmormântarea precipitată a unui grup străin de 
comunitatea locală, căzut în lupte în faţa cetăţii3.  

Săpăturile în spaţiul funerar al Capidavei au fost reluate de către Valeriu 
Cheluţă-Georgescu în 1975, cu prilejul construirii şoselei judeţene Cernavodă-
Saraiu, care străbătea aria necropolei, afectând foarte multe morminte. Într-o fază 
iniţială, cercetarea a avut caracter de salvare, neputându-se folosi niciun plan 
topografic de situaţie, nici trasee de săpătură metodice; mai mulţi tumuli afectaţi 
de constructori au fost atunci deschişi în suprafaţă. Termenul de necropolă 
cuprinde de fapt patru structuri funerare de ansamblu distincte la Capidava: o 
necropolă tumulară hallstattiană (Babadag III); o necropolă tumulară romană care 
suprapune aria celei hallstattiene şi în câteva cazuri îi refoloseşte tumulii; o 
necropolă plană, creştină, romană târzie şi romano-bizantină; în sfârşit, o 
necropolă plană creştină medio-bizantină. În colţul de V al necropolei fuseseră 
construite, anterior extinderii înmormântărilor, termele primului castru roman 
din sec. II-III. S-au săpat 10 tumuli, dintre care numai ultimii 5 în sistemul 
profilelor axiale, precum şi un mare număr de morminte plane. Săpăturile au fost 
întrerupte între anii 1983-1992, când eforturile lui Valeriu Cheluţă-Georgescu s-au 
concentrat asupra termelor romane; în 1993-1997 s-a săpat tumulul 15. Începând 
din 1997, aria necropolei şi termelor nu a mai constituit obiect de cercetare4.  

Zwiebelknopffibeln5 sau fibulele „cu butoni la capete în formă de bulbi de 
ceapă”6 sunt cunoscute pentru teritoriul României mai ales graţie descoperirilor 
cu caracter funerar: în provincia Scythia ele apar în mormintele de inhumaţie din 
necropola de la Piatra Frecăţei (Beroe)7, la Callatis8, Histria9, în necropolele 
Tomisului10, recent la Ibida11, iar orizontul cronologic căreia îi aparţin se plasează 

                                                
3 Vezi FLORESCU, FLORESCU, CEACALOPOL 1961, p. 571-579; FLORESCU, 

FLORESCU, CEACALOPOL 1962, p. 693-704. 
4 CHELUŢĂ-GEORGESCU 1979, p. 179-182. Alte câteva prezentări asupra săpăturilor 

din necropola capidavensă, din nefericire rămase inedite şi inaccesibile ca documentaţie 
ştiinţifică, au fost susţinute de către descoperitor la diverse sesiuni ştiinţifice şi 
simpozioane naţionale şi internaţionale. 

5 Vezi KELLER 1971, passim; PRŐTTEL 1989, p. 347-372; FISCHER 1988, p. 167-190; mai 
noi, pentru piesele descoperite în Bulgaria, vezi GENČEVA 2004, p. 114-115, pl. XX-XXIV. 

6 HARHOIU 1973, p. 321-322. 
7 VULPE & BARNEA 1968, p. 497, 548, fig. 60, 3; PETRE 1987, passim; PETRE 1964,p. 59-80. 
8 VULPE & BARNEA 1968, p. 497, 547, f ig. 59, 1; PREDA 1980, passim;  IONESCU, 

ALEXANDRU, CONSTANTIN 2002-2003, p. 225-277; NUŢU & CHIRIAC 2012, p. 201-205. 
9 NUBAR 1971, p. 199-215 (în special p. 204-206, fig. 5.3, 8-9). 
10 LUNGU & CHERA-MĂRGINEANU  1982, p. 190, 193, pl. 2.3, 6.28 (datare 350-380 

p.Chr. pentru fibula din M8 – pl. 2.3; datare către jumătatea sec. IV şi în deceniile  
următoare pentru fibula din M37 – pl. 6.8); BUCOVALĂ & PAŞCA  1988-1989, p. 133, 139, 
144, 156, pl. 4e, 10b: din M 100, mormânt de înhumaţie, datat în sec. IV, cu monedă 330 -335 
p.Chr.;  cea de-a doua piesă (pl. 10b) provine dintr-un mormânt, unde a fost descoperită în 
asociere cu două vase de sticlă şi un opaiţ caracteristice pentru sec. IV p.Chr.; NUŢU &  
CHIRIAC 2012, p. 201-205. 

11 Vezi (L)ibida – Slava Rusă , pliant al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din 
Tulcea, Consiliul Judetean Tulcea, 2005 (o piesă din bronz aurit).  
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în cursul secolului al IV-lea p.Chr. Pentru cercetările în necropola romană târzie şi 
romano-bizantină de la Capidava, o asemenea piesă era deja semnalată acum 
aproape trei decenii în urmă, cu ocazia săpăturilor lui Valeriu Cheluţă-
Georgescu12. În mediul rural provincial ele apar şi în territorium Noviodunense, 
unde mai multe asemenea exemplare au fost găsite, în nordul Dobrogei, cu ocazia 
săpăturilor lui V.H. Baumann. Aşa este cazul aşezării rurale de la Teliţa - Amza13 
şi, tot în apropiere, al centrului meşteşugăresc de olărit de la Teliţa – Valea 
Morilor, punctul “Hogea”14, în ferma romană din punctul “La Pod”15, precum şi 
pe valea Teliţei (la Frecăţei16). O altă piesă cunoaştem şi din săpături arheologice 
de salvare de la Noviodunum17. Fibule cu butoni la capete în formă de bulbi de 
ceapă mai pot fi întâlnite, ce-i drept cu o mai mică incidenţă, în context militar de 
sec. IV p.Chr., la Sucidava (Celei) în Oltenia18. O nouă şi foarte interesantă serie de 
piese, descoperite la Iatrus (Krivina, în Moesia Prima), în context civil, au fost de 
curând publicate19. 

Dacă piesele de la Capidava, menţionate mai sus, au fost realizate din bronz 
şi alamă, sunt cunoscute şi analogii din metal aurit sau chiar din aur, ultimele 
fiind, la rândul lor asociate contextelor funerare (vezi analogiile directe din metal 
preţios cunoscute în Moesia Secunda, la Durostorum, dar şi în Scythia la 
Carsium)20. Celebrul mormânt pictat din vecinătatea oraşului antic Durostorum 
conţine scene pictate, între care una înfăţişând pe bogatul personaj înmormântat 
aici, purtând pe umăr o astfel de fibulă, dar şi pe tânărul servitor care îi oferă 
mantia prinsă cu fibulă din acest tip21. 

Ultima piesă, un vultur miniatural, descoperit în condiţii neprecizate în 
sectorul V al cetăţii de la Capidava, în anul 1974, ar putea aparţine categoriei signa 
minora, în eventualitatea în care ar fi o piesă cu caracter militar – vârf de insignă 
romană22. Vulturi din bronz, acvile-embleme romane cu caracter militar au mai 
apărut în zona noastră. Aşa este cazul piesei (de 10.2 cm înălţime) de la Tirighina-
Galaţi (Barboşi)23, pentru care se indică analogii păstrate în Galeriile Leuchtenberg 
sau Louvre. Exemplare identice, sunt cunoscute în castrul de la Răcari (jud. Dolj, 

                                                
12 CHELUŢĂ-GEORGESCU 1979, p. 180-181. 
13 BAUMANN 1995 a. p. 78, 88, nr. 31-32, 62-63, pl. XLIV, 5-6 şi pl. XXIV, 1, 3 (p. 125); 

XXV, 8 (p. 126). 
14 BAUMANN 1995 b, p. 290, 331, pl. LXV, 1 (p. 378) = LXXVII, 5 (p. 391), pl. LXVI, 8 

(p. 379) = LXXVIII, 1-2 (p. 392). 
15 BAUMANN 1984, p. 57, pl. X.2. 
16 BAUMANN 1991 , vol. I, p. 111, vol. II,  p. 138, pl. XIV, 1. 
17 BARNEA & BARNEA 1984, p. 102, pl. 13. 
18 TUDOR 1976, p. 437, 442, fig. 62, 5. 
19 Informaţie Gudrun Fuchs-Gomolka (Eurasien Abteilung, Institutul Arheologic 

German, Berlin). Piesele au fost ulterior publicate, vezi GOMOLKA-FUCHS 2007, p. 278-280, 
pl. 1-3. 

20 ATANASOV 2005, p. 19, fig. 25,;  două piese superbe, din aur, au fost găsite în 
necropola romană târzie de la Carsium, chiar în Scythia, vezi catalogul Goldhelm, Schwert 
und Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit, Frankfurt a. Main, 
1994, S. 220, 89.1a-b (fibulele sunt aflate în patrimoniul MNIR, Bucureşti).  

21 FROVA 1954, passim; ATANASOV 2005. 
22 FEUGÈRE 1993, p. 55-60. 
23 DRAGOMIR 1984, p. 180, pl. XIV/74. 
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colecţia Gh. Georgescu din Caracal). În Dacia mai sunt înregistrate reprezentări 
de bronz ale unor acvile sau vulturi, toate datând din sec. II-III, descoperite la 
Porolissum, din Colonia Aurelia Apulensis (Alba Iulia-Partoş), Sucidava (Celei, oraş 
Corabia, jud. Olt), Orlea (jud. Olt), Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Drobeta (Drobeta-
Turnu Severin) sau, în sfârşit, la Băile Herculane24.  

Revenind la spaţiul sud-dunărean, o altă piesă din această categorie a fost 
descoperită la Noviodunum25. De asemenea, în Bulgaria, piese asemănătoare au 
fost descoperite în regiunile Plovdiv, Karlovo şi Pleven26, un vultur de bronz cu 
aripile desfăcute aflându-se în colecţia Muzeului de Arheologie de pe lângă 
Institutul de Arheologie din Sofia.  

Piesa noastră ar putea aparţine categoriei signa minora, deşi, după cum 
mărturisea Michel Feugère, date fiind circumstanţele descoperirii şi 
caracteristicile obiectului, el ezită să vadă un vârf de insignă în figurina cu 
reprezentarea capricornului, ce fusese descoperită pe un drum roman, la nord de 
Wiesbaden27. Vulturul reprezintă, desigur, un simbol al puterii Romei de foarte 
timpuriu, cunoscută fiind generalizarea sa ca semn al legiunilor28. Piesei noastre, 
înaltă doar de 5 cm (şi cu o lungime între cioc-coadă de 7.2 cm), îi lipseşte tocmai 
suportul pe care era fixată, motiv pentru care este greu de stabilit funcţionalitatea 
directă. O altă posibilitate ar fi aceea ca vulturul nostru să fi fost asociat într-un 
grup statuar, pe un postament, cu Iuppiter. Oricum, este de notat faptul că aliajul 
din care a fost realizat şi elementele stilistice caracteristice indică un import dintr-
un centru metalurgic de prestigiu, fapt sugerat şi de dr. Bogdan Constantinescu. 
În ceea ce priveşte datarea piesei miniaturale, care are şi patină nobilă, R. Florescu 
avansa o datare în cursul sec. IV-VI, fără a indica, însă, analogii directe în 
sprijinul ideii sale. 

 
CATALOG 

 
I. Fibule  
1. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 

din bronz, prin turnare şi cizelare. Patină maro închis. Fibula are braţe 
proporţionate, terminate cu bulbi faţetaţi, hexaedrici. Arcul, triunghiular în 
secţiune, este decorat la îmbinarea cu piciorul cu triplă brăţară de linii în relief, 
cea superioară fiind « dinţată », la fel ca şi discul bulbilor, alte elemente 
decorative fiind specifice şi pentru braţul transversal. Atât partea curbată cât şi 
piciorul au aceeaşi lăţime. Braţul transversal este hexagonal în secţiune, 
prezentând îngroşări. Butonii laterali sunt faţetaţi, având formă hexagonală, spre 
exterior prezentând câte o mică proeminenţă. Legătura dintre butonii laterali şi 
braţul transversal se realizează prin intermediul unor discuri zimţate. Piciorul are 
laturi paralele şi este decorat cu trei perechi de volute dispuse simetric. În starea 
actuală decorul piesei este estompat. Acul lipseşte iar portagrafa este de formă 

                                                
24 ŢEPOSU-MARINESCU & POP 2000, p. 133-134, pl. 78, nr. 167-168; pl. 80, nr. 192, 194.  
25 Informaţie V.H. BAUMANN. 
26 ILIEVA 1994, p. 217, 221. 

27 FEUGÈRE 1993, p. 59. 
28 FEUGÈRE 1993, p. 56.  
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ovală, închizându-se pe dreapta. Analogii frecvente întâlnim până în Pannonia, 
Raetia şi Germania Inferior. Din punct de vedere cronologic astfel de piese sunt 
datate în a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr. Se încadrează în tipul Keller 
4B /Pröttel 3/4B / Genčeva 24e, caracterizat printr-un picior cu laturi paralele, mai 
lung decât partea curbată. Fibula a fost descoperită în necropola plană târzie, 
săpături Valeriu Cheluţă-Georgescu, campania 1977, S. N, M. Dimensiuni:           
L. (lungime) 7.5 cm; l. (lăţime) 5.2 cm; l.p. (lăţime picior) 1-1.1 cm; 12. 57,3 gr. 
Nr.inv. MINAC 13641. Planşa 2. 

2. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
din bronz, prin turnare, cizelare. Bulbul lateral stâng aproape globular, iar ceilalţi 
doi mai apropiaţi de o terminaţie conică. Baza arcului, aproape triunghiular în 
secţiune, este decorată cu două linii laterale, dinţate; acelaşi element decorativ 
poate fi întâlnit şi pe discul celor trei bulbi. Braţul transversal dispune de alte 
elemente de decor (decupate). Piciorul este decorat cu trei perechi de elemente 
decorative profilate, simetric dispuse faţă de axul median. Păstrată în stare foarte 
bună, cu acul în portagrafă. Din punct de vedere cronologic piesa este încadrată 
în prima jumătate a secolului al IV-lea. Tipul Keller /Pröttel 2B / Genčeva 24d. 
Descoperită în necropola plană târzie, săpături Valeriu Cheluţă-Georgescu, 
campania 1977, S. N, M. 18.. Dimensiuni: L. 8.5 cm; l. 5.6 cm; l.p. 0.9 cm; 47,3 gr. 
Nr.inv. MINAC 13728. Planşa 3. 

3. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
din bronz, prin turnare, cizelare. Bulbii central şi laterali sunt conici, uşor 
aplatizaţi. Braţul transversal – bara bulbilor în acoladă. Arcul decorat în zona 
mediană, cu o bandă de linii oblice. Baza arcului, trapezoidal în secţiune, este 
decorată cu o linie continuă dinţată, profilată. Piciorul decorat cu o linie incizată 
dublă, cu zona centrală simplă. La partea superioară şi inferioară prezintă două 
plăci, ornamentate bilateral cu 2, respectiv 3 perechi de cercuri duble. Păstrată în 
stare foarte bună, cu excepţia resortului de prindere, care este parţial rupt. Din 
punct de vedere cronologic piesa este încadrată în a doua jumătate a secolului al 
IV-lea şi primele decenii ale secolului al V-lea (cca. 360 – 415 p.Chr.). Tipul Keller 
4A /Pröttel 3/4B / Genčeva 24e. Descoperită în necropola plană târzie, săpături 
Valeriu Cheluţă-Georgescu, campania 1977, S. N, M. 19. Dimensiuni: L. 8.2 cm;     
l. 4.9 cm ; l. păstrată resort 2.4 cm; 54,9 gr. Nr.inv. MINAC 13729. Planşa 4. 

4. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
din bronz, prin turnare, cizelare. Bulbii laterali sunt faţetaţi, hexaedrici. Piesă 
bogat decorată. Un disc dinţat, tocit, delimitează bulbii laterali de braţul 
transversal. Bara bulbilor – braţul transversal, decorată cu elemente decupate, 
asemănătoare piesei nr.inv. 13641. Arcul şi piciorul sunt decorate cu o bandă 
mediană punctată; pe picior apar, în dispunere laterală, trei perechi de câte trei 
incizii, dispuse radial (în evantai), ultimele cu analogii la piesele nr.inv. 13642 şi 
13724 (mai departe, cat. 5 și 7). Lipsesc bulbul central, acul şi o bucată mică din 
portagrafă. Din punct de vedere cronologic piesa este încadrată în prima jumătate 
a secolului al IV-lea. Tipul Keller/Pröttel 2B / Genčeva 24d.  Descoperită în 
necropola plană târzie, săpături Valeriu Cheluţă-Georgescu, campania 1977, S. N, 
M. 17. Dimensiuni: L. 6.9 cm; l. 5.2 cm; 44,2 gr. Nr.inv. MINAC 13725. Planşa 5. 

5. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
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din bronz, prin turnare, cizelare Fibula are arcul şi piciorul proporţionate, de 
dimensiuni aproape egale. Un disc delimitează bulbii laterali, globulari (rotunjiţi), 
în timp ce bulbul central este de formă conică. Bogat decorată pe arc şi pe picior. 
Partea mediană a arcului, trapezoidal în secţiune, este ornată cu o bandă haşurată. 
Pe picior apar două incizii longitudinale, cu alte trei perechi laterale de incizii 
radiale. Alte elemente de decor decupat apar şi pe braţul transversal. Păstrată în 
stare foarte bună. Lipseşte parţial (rupt) acul (resortul) de prindere. Din punct de 
vedere cronologic piesa este încadrată în prima jumătate a secolului al IV-lea. 
Tipul Keller/Pröttel 2B / Genčeva 24d. Descoperită în necropola plană târzie; 
săpături Valeriu Cheluţă-Georgescu, campania 1977, S. N, M. 13.. Dimensiuni:     
L. 6.8 cm; l. 4.6 cm; L. picior 3.2 cm; L. resort păstrată 1.2 cm; 28,5 gr. Nr.inv. 
MINAC 13642. Planşa 6. 

6. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
din bronz, prin turnare, cizelare. Elementele decorative sunt foarte sărace. Un disc 
dinţat, foarte tocit, delimitează bulbii laterali, globulari, de braţul transversal, 
decorat şi el cu un motiv decupat. Arcul uşor mai mare decât piciorul. Baza 
arcului delimitată de picior printr-o linie continuă, profilată.. Lipsesc bulbul 
central, acul şi o bucată din portagrafă. Din punct de vedere cronologic piesa este 
încadrată în a doua jumătate a secolului al IV-lea. Tipul Keller 4B /Pröttel 3/4B / 
Genčeva 24e. Descoperită în necropola plană târzie; săpături Valeriu Cheluţă-
Georgescu, campania 1977, S. N, M. 3.. Dimensiuni: L. 6.4 cm; l. 5.1 cm; 34,0 gr. 
Nr.inv. MINAC 13708. Planşa 7. 

7. Fibulă cruciformă cu bulbi faţetaţi (de tip Zwiebelknopffibel). Realizată 
din bronz, prin turnare, cizelare. Identică pentru elementele constitutive şi tipul 
de decoraţie cu fibula mijlocie, nr. inv. 13642 (cat. 5). Păstrată în stare foarte bună.  
Din punct de vedere cronologic piesa este încadrată în prima jumătate a secolului 
al IV-lea. Tipul Keller /Pröttel 2B / Genčeva 24d. Descoperită în necropola plană 
târzie; săpături Valeriu Cheluţă-Georgescu, campania 1977, S. N, M. 20.. 
Dimensiuni: L. 4.5 cm; l. 3.1 cm; l. resort 3 cm; 13,7 gr. Nr.inv. MINAC 13724. 
Planşa 8. 

 
II. Piese decorative. 
1. Vultur miniatural. Acesta este reprezentat cu aripile strânse, miniaturizat, 

cu ciocul înălţat spre stânga. Stilizare realistă, cu multă atenţie acordată realizării 
penajului, a ciocului şi a ochilor păsării. Vulturul este redat în poziţie de odihnă, 
cu aripile strânse. Penajul este îngrijit lucrat, prin incizii adânci. Piesa este 
întreagă; din bronz turnat plin și decor cizelat. Patină nobilă. Descoperită în 
interiorul cetăţii, la Capidava, în condiţii nespecificate, în Sectorul V al cetăţii 
(1974). Figurina a fost datată de R. Florescu în cursul sec. IV-VI.Dimensiuni: 
înălţime 5 cm; L. cioc-coadă 7.2 cm. Nr.inv. MINAC 13662. Planşa 9. 

  
* * * 

Măsurătorile XRF29 pentru bronzurile romane descoperite la Capidava, ce se 
                                                

29 Buletin de analiză – măsurări XRF semnat de Dr. Bogdan Constantinescu şi Dr. 
Roxana Bugoi  (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN). 
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regăsesc în formă sintetică şi în tabelul 1, au condus la următoarele rezultate şi 
concluzii: 

Fibulele cu cap de ceapă măsurate au fost în număr de 7, ele grupându-se în 
felul următor în funcţie de compoziţia determinată: 

Grupul nr. 1 
Nr.inv. 13729 - aspect galben-bronz, foarte frumos curăţată, cu ac. 

Compoziţia obiectului: Cu: 93.3 %, Zn: 5.0%, Sn: 0.8%, Pb: 0.3%, urme Ag, Sb, Fe – 
este practic vorba de alamă (aliaj Cu-Zn), ceea ce îi şi dă aspectul galben. Prezenţa 
staniului se poate datora încercării de mărire a rezistenţei mecanice a obiectului. 

Nr.inv. 13728 - aspect galben-bronz, foarte frumos curăţată, cu ac. 
Rezultatele măsurării indică următoarele: Cu: 93.55%, Zn: 4.80%, Sn: 1.00%; Pb: 
0.25%, urme de Ag, Sb, Fe – practic aceeaşi compoziţie ca şi la precedenta fibulă. 

Nr.inv. 13724 – de mici dimensiuni, aspect galben-bronz, foarte frumos 
curăţată, cu ac. Compoziţia rezultată în urma măsurărilor XRF se poate sumariza 
după cum urmează: Cu: 83.30%, Zn: 4.50%, Sn: 10.50%; Pb: 0.15%, Sb: 0.80%, As: 
0.65%, urme de Ag, Fe – este un caz deosebit, fiind vorba de bronz (aliaj Cu-Sn) 
de bună calitate, la care s-a adăugat zinc pentru a accentua culoarea galbenă. 
Prezenţa arsenicului este legată de sursa de cupru, probabil alta decât la 
precedentele fibule. Se poate presupune că ar fi o fibulă feminină, execuţia ei 
având loc într-un atelier metalurgic destul de performant. 

 
Grupul nr. 2 
Nr.inv. 13708 – dimensiune mijlocie, aspect arămiu întunecat, foarte frumos 

curăţată, fără ac: Cu: 95.00%, Zn: 0.15%, Sn: 1.30%; Pb: 2.70%, urme Ag, Sb, Fe. 
Nr.inv. 13642 – dimensiune mijlocie, aspect arămiu întunecat, foarte frumos 

curăţată, fără ac: Cu: 92.0%, Zn: 0.7%, Sn: 4.0%; Pb: 2.5%, urme Ag, Sb, Fe. 
Ambele fibule din acest grup sunt executate dintr-un bronz de bună calitate, 

cu proprietăţi mecanice deosebite, având în compoziţie plumb în cantitate relativ 
crescută (aliaj cu punct de topire scăzut, deci uşor obtenabil) şi o mică cantitate de 
zinc pentru obţinerea culorii specifice. 

Grupul nr. 3 
Nr.inv. 13725 – fibulă mare, fără ac, aspect bronz întunecat. Cu: 90.0%, Zn: 

2.2%, Sn: 6.5%; Pb: 0.8%, As: 0.2%, urme Ag, Sb, Fe. 
Nr.inv. 13641 – fibulă mare, fără ac, aspect bronz întunecat. Cu: 90%, Zn: 2%, 

Sn: 6%; Pb: 1.5%, As: 0.20%, urme Ag, Sb, Fe. 
Este vorba despre fibule de bronz de bună calitate, cu prezenţă de plumb în 

cantitate relativ ridicată şi cu o cantitate de zinc semnificativă, având un rol 
important în obţinerea culorii specifice bronzului. Prezenţa arsenicului sugerează 
aceeaşi sursă de cupru ca şi in cazul fibulei cu nr.inv. 13724. 

Nr.inv. 13662 – însemn militar roman sub formă de vultur (acvilă)/ element 
al unui grup statuar, reprezentând pe Iuppiter şi acvila, obiect cu aspect arămiu, 
foarte bine curăţat. Este vorba de un bronz de bună calitate, de tip "clasic", având 
în compoziţie 92% Cu, 4% Sn, 3% Pb, urme Ag, Sb şi Fe. Prezenţa însemnată a 
plumbului denotă o aliere făcută în scopul coborârii punctului de topire al 
aliajului. Compoziţia de mai sus sugerează producerea obiectului într-un atelier 
cu tehnologie performantă. 
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Tabelul 1 – Rezultatele determinărilor concentraţiilor elementale prin 

metoda XRF asupra obiectelor de bronz şi alamă descoperite la Capidava 
 

Nr. 
inv. 

Obiect Cu 
(%) 

Zn 
(%) 

Sn 
(%) 

Pb 
(%) 

Ag 
(%) 

Sb 
(%) 

Alte 
elemente 

Tip 
aliaj 

13662 acvilă 92.00 - 4.00 3.00 0.15 0.15 Fe urme bronz 
13729 fibulă 93.30 5.00 0.80 0.30 urme urme Fe urme alamă 
13728 fibulă 93.55 4.80 1.00 0.25 urme urme Fe urme alamă 
13724 fibulă 83.30 4.50 10.50 0.15 urme 0.80 Fe, 

As:0.65% 
alamă 

13708 fibulă 95.00 0.15 1.30 2.70 urme urme Fe bronz 
13642 fibulă 92.00 0.70 4.00 2.50 urme urme Fe bronz 
13725 fibulă 90.00 2.20 6.50 0.80 urme urme Fe, 

As:0.2% 
bronz 

13641 fibulă 90.00 2.00 6.00 1.50 urme urme Fe, 
As:0.2% 

bronz 

 
În absenţa informaţiilor de ordin stratigrafic şi contextual, demersul nostru 

se înscrie într-o tendinţă modernă de valorificare a patrimoniului arheologic 
rămas inedit şi de completare a datelor înregistrate în măsura posibilităţilor 
existente. Piesele prezentate mai sus au fost analizate sub aspect stilistic, 
cronologic şi metalografic. În ceea ce priveşte lotul celor şapte fibule putem 
concluziona faptul că ele se încadrează în limitele secolului al IV-lea şi începutul 
celui următor şi reprezintă piese de bună calitate, lucrate în ateliere din apropiere. 
Nu avem certitudinea că ele au aparţinut unor personaje de factură militară; 
pentru trei dintre aceste piese este verosimilă totuşi apartenenţa lor către 
personaje feminine. Cât priveşte mica acvilă de bronz, lipsa contextului 
arheologic cert ridică serioase probleme cu privire la datarea absolută; datorită 
analogiilor consultate o putem plasa în epoca Principatului, ca parte integrantă a 
unui ansamblu statuar în asociere cu zeul Iuppiter. Calitatea statuetei atribuie 
execuţia acesteia unui atelier de prestigiu, fapt important în economia relaţiilor 
dintre fortificaţia de la Capidava şi centre de producţie însemnate ale Imperiului 
din acea perioadă. 
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Pl. 2 – Fibulă bronz cat. 1 (nr. inv. 13641). 
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Pl. 3 – Fibulă bronz cat. 2 (nr. inv. 13728). 
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Pl. 4 – Fibulă bronz cat. 3 (nr. inv. 13729). 
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Pl. 5 – Fibulă bronz cat. 4 (nr. inv. 13725). 
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Pl. 6 – Fibulă bronz cat. 5 (nr. inv. 13642). 
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Pl. 7 – Fibulă bronz cat. 6 (nr. inv. 13608). 
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Pl. 8 – Fibulă bronz cat. 7 (nr. inv. 13724). 
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Pl. 9 – Acvilă decorativă din bronz (nr. inv. 13662). 


