
Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 241-308. 

 
 
 
 
Paul CIOBOTARU∗ 

 
DINAMICA SCHIMBURILOR COMERCIALE ALE AUTOHTONILOR D IN 

AŞEZĂRILE DE PE VALEA SIRETULUI CU LUMEA ELENISTICĂ ŞI 
ROMANĂ (SEC. IV A. CHR. – I P. CHR.) 

 

- Rezumat - 

 
În perioada antică, autohtonii din aşezările de pe Valea Siretului au fost 

implicaţi în relaţii comerciale, la început cu lumea elenistică iar mai apoi şi cu lumea 
romană. Cea mai reprezentativă civilizaţie cu care geţii din aşezările de pe Valea 
Siretului intră în relaţii de schimb directe este cea greacă. 

Arealul care face obiectul studiului nostru este Valea Siretului, începând de la 
vărsarea acestuia în Dunăre, unde este aşezarea de la Bărboşi şi în nord, până la Brad. 

Valea Siretului, deşi nu era singura favorabilă unei rute comerciale, reprezintă 
totuşi principalul drum care se ramifică în lungul afluenţilor Siretului, în cel puţin două 
trecători către Transilvania. Acest drum comercial a influenţat şi a favorizat 
dezvoltarea socială, politică şi economică a aşezărilor din această zonă dar şi a celor 
adiacente acestora. Geţii importau din lumea elenistică vin, ulei de măsline, răşini, 
coloranţi etc., în schimbul cărora ofereau cereale, piei de animale, miere de albine etc. 
Pe lângă acestea, pe pieţele locale, se mai desfăcea ceramica fină de factură elenistică şi 
romană, opaiţele, obiectele din sticlă şi bronz. 

Odată cu intensificarea relaţiilor comerciale, marile aşezări getice de pe Valea 
Siretului au evoluat devenind adevărate emporii unde se desfăceau produsele de import 
şi de unde acestea erau difuzate mai departe spre micile aşezări din jurul acestora. 
Unele dintre acestea se pare că au devenit centre specializate de desfacere a anumitor 
mărfuri. 

Bogatul material de import descoperit în marile davae de pe Siret atestă o viaţă 
economică cu un puls rapid de dezvoltare. Această evoluţie s-a datorat în primul rând 
poziţiei strategice pe care o ocupau pe principala rută comercială de la Est de Carpaţi şi 
care era reprezentată de Valea Siretului. 

 
Cuvinte cheie: amfore, importuri, ceramică fină, romani, greci, Poiana, 

Piroboridava, Valea Siretului, relaţii comerciale. 
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THE DYNAMICS OF THE TRADE BETWEEN THE INDIGENOUS FROM 
THE SETTLEMENTS OF THE SIRET VALLEY AND THE HELLENISTIC 
AND THE ROMAN WORLD (IV-TH CENTURY BC – I-ST CENTURY AD) 

 

- Abstract - 

 
 During the Antiquity, the indigenous people from the settlements of the Siret 

Valley were involved in trade, at the beginning with the Hellenistic work and, later on, 
with the Roman world. The most representative civilization that was a direct trade 
partner for the Gets living in the Siret Valley was the Greek one. 

The area our study focuses on is the Siret Valley, starting from its mouths, 
where the Siret flows into the Danube and where the settlement from Bărboşi was 
established, and, towards North, until Brad. 

Although not being the only place favourable to a commercial route, 
nevertheless, the Siret Valley was the main trade way, having two major branches, 
corresponding to the contributors of the Siret river and leading to two passes towards 
Transylvania. This commercial route influenced and favoured the social, political and 
economic development of the settlements from this area and also of those from the 
nearby territories. The Gets imported from the Hellenistic world wine, olive oil, resins, 
pigments etc; they exported grains, animal skins, honey etc. Moreover, in the local 
markets, fine Hellenistic and Roman pottery, flambeaux, glass and bronze items were 
traded. 

Along with the intensification of the commercial relations, the big Getic 
settlements from the Siret Valley became real emporia where imported items were 
brought and from where these items were distributed towards the small settlements 
around. Some of them even became centers specialized in trading particular goods. 

The rich imported material discovered in the great davae on the Siret river 
testifies of an economic life rapidly developing. This evolution was due mainly to their 
strategical position on the main commercial route from the Eastern Carpathian area, 
namely the Siret Valley. 

 

Keywords: amphorae, imports, fine ceramics, Romans, Greeks, Poiana, 
Piroboridava, Siret Valley, trade relations. 
 

∗∗∗ 
 

Omenirea, indiferent de nivelul dezvoltării economice şi social-politice, a 
fost implicată în relaţii de schimb care, cu timpul s-au transformat în relaţii 
comerciale – un indiciu al nivelului de dezvoltare a societăţii umane1. În perioada 
antică, autohtonii din aşezările de pe Valea Siretului au fost implicaţi în asemenea 

                                                           
1 N. Mateevici, Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. 
VI – începutul sec. II a. Chr., Biblioteca „Tyragetia”, XIV, Chişinău 2007, p. 9.  
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relaţii comerciale, la început cu lumea elenistică iar mai apoi şi cu lumea romană. 
Cea mai reprezentativă civilizaţie cu care geţii din aşezările de pe Valea Siretului 
intră în relaţii de schimb directe este cea greacă. Preferăm denumirea de geţi pentru 
locuitorii acestor aşezări pentru că ea se află în concordanţă cu realităţile 
arheologice din zonă cât şi cu numele atribuit de izvoarele antice pentru autohtonii 
de la nordul şi sudul Dunării 2. 

Arealul care face obiectul studiului nostru este Valea Siretului, începând de 
la vărsarea acestuia în Dunăre, unde este aşezarea de la Bărboşi şi în nord până la 
Brad (Planşa 1). Mai trebuie menţionat că aşezările poziţionate de-a lungul Văii 
Siretului care, deşi nu era singura favorabilă unei rute comerciale, datorită poziţiei 
sale reprezintă principalul drum care se ramifică în lungul afluenţilor săi, în cel 
puţin două trecători către Transilvania3. Aşadar, Valea Siretului era un drum 
comercial care a influenţat şi a favorizat dezvoltarea socială, politică şi economică 
a aşezărilor din această zonă dar şi a celor adiacente acestora. 

Geţii importau din lumea elenistică vin, ulei de măsline, răşini, coloranţi etc., 
în schimbul cărora ofereau cereale, piei de animale, miere de albine etc. 
Principalele articole ale comerţului geto-grec, pe parcursul mai multor secole, 
rămân uleiul de măsline şi vinul, pentru păstrarea şi transportul cărora era necesar 
un ambalaj special. Ambalajul avea o importanţă deosebită, fiecare tip cumulând 
mai multe funcţii, servind şi ca mijloc de transport a produselor, ca recipient de 
păstrare, dar şi ca mijloc de conservare a acestora. Deoarece produsele lichide 
(uleiul de măsline şi vinurile alese de înaltă calitate) au devenit cele mai 
convenabile articole de comerţ, ambalajul amforistic constituia un indiciu veritabil 
al exportului grecesc. Pe lângă aceasta, pe pieţele locale, se mai desfăcea ceramica 
fină de factură elenistică şi romană, opaiţele, obiectele din sticlă şi bronz. Ceramica 
fină cuprindea vase ce pot fi catalogate ca uzuale şi de lux, dar având în vedere că 
tehnica în care erau realizate cele două categorii era net superioară celei autohtone 
şi că preţul era mult mai mare faţă de cel al ceramicii locale, putem considera că 
ambele categorii treceau în rândul autohtonilor drept ceramică de lux. Un alt aspect 
care trebuie menţionat este acela că nu orice localnic îşi putea permite să 
achiziţioneze aceste mărfuri şi că, în aceste aşezări, trebuie să fi existat o pătură 
socială care atinsese o anumită dezvoltare economică şi care îşi permitea să 
cumpere aceste produse aduse de la mari depărtări în aceste locuri. 

Pătrunderea produselor elenistice în mediul autohton trebuie pusă în strânsă 
legătură cu stadiul de dezvoltare socio-economică şi politică a populaţiilor care au 
venit în contact cu lumea elenistică. Rezultatele cercetărilor au arătat că primele 

                                                           
2 V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila I, Editura Istros, Brăila, 1996, p. 3. 
3 Al. Vulpe, Ptolemy and the ancient geography of Moldavia, în „Studii Clasice”, VI, 1964, 
p. 235. 
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contacte ale negustorilor greci au avut loc acolo unde nu doar mediul geografic era 
permisibil, ci poate mai degrabă unde nivelul de dezvoltare şi de înţelegere a 
populaţiilor locale, cu care au venit în contact, era favorabil. Între secolele VI-IV a. 
Chr. se pun bazele  unor relaţii permanente cu populaţiile aflate la distanţe mari 
faţă de centrele de producţie, aceasta reprezentând prima etapă în cadrul relaţiilor 
comerciale dintre lumea greco-elenistică şi autohtonii de la nord de Dunăre4. Se 
pune problema dacă existau relaţii directe de schimb sau indirecte, prin intermediul 
unor populaţii care separau lumea getică de cea grecească. V. Pârvan5 şi D. Tudor6 
sunt de părere că pătrunderea mărfurilor greceşti în lumea getică s-a făcut ca 
urmare a relaţiilor directe dintre negustorii greci, intraţi cu corăbiile pe cursul 
Dunării 7 şi chiar a unora dintre principalele râuri din Dacia, şi autohtoni. Alţi 
cercetători8 sunt de părere că unele colonii ca Histria9 şi Callatis facilitau contactul 
cu geţii de la nord de Dunăre, contribuind la cunoaşterea de către negustorii greci a 
acestor zone şi atragerea lor în activitatea economică, tot mai intensă pe măsura 
intereselor reciproce. După cum vedem, Dunărea a constituit principala cale de 
comunicaţie la care putem adăuga şi unele râuri mari din Dacia: Prut, Siret, Argeş10 
etc. În ceea ce priveşte aceste râuri, ele erau navigabile doar în anumite perioade 
ale anului şi doar pe anumite porţiuni din cursurile lor11; văile lor reprezentau 
principala cale de acces, atât pe apă cât şi pe uscat, fapt demonstrat de numeroasele 
descoperiri pe văile acestor râuri. 

În cazul în care schimburile comerciale se făceau direct nu putem spune cu 
exactitate până unde ajungeau negustorii greci, probabil că nesiguranţa drumurilor 
din mediul autohton îi determinau pe aceştia să nu depăşească anumite limite. 
Presupunem că din momentul în care schimburile comerciale devin regulate, s-au 
stabilit şi anumite puncte de contact unde se efectuau tranzacţiile12. Trebuie 
menţionat şi faptul că regiunile getice au reprezentat o sursă de aprovizionare 
                                                           
4 N. Mateevici, op. cit., p. 61; Fl. Preda, Procesul pătrunderii mărfurilor greceşti şi 
consecinţele acestuia în Dacia extracarpatică, în „Apulum”, XI, 1973, p. 43. 
5 V. Pârvan, La pénétration hellénique et hellénistique dans la vallée du Danube, în 
„Bulletin de la Section Historique”, X,  Bucureşti,1923. 
6 D. Tudor, Răspândirea amforelor greceşti ştampilate în Moldova, Muntenia şi Oltenia, în 
„Arheologia Moldovei”, V, 1967, p. 45. 
7 I. Andrieşescu, 1924, De la preistorie la Evul Mediu, Editura Cultura Naţională, 
Bucureşti, p. 50. 
8 S. Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în sec. V-II a. Chr. Consideraţii generale 
şi repertoriu arheologic. Biblioteca Thracologica, XXVII, Bucureşti, 1999, p. 93; I. T. 
Dragomir, Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galaţiului din cele mai vechi 
timpuri şi până la întemeierea oraşului, în „Danubius”, I, 1967, p. 183. 
9 Fl. Preda, op. cit., p. 51; I. T. Dragomir, op. cit., p. 183. 
10 I. Andrieşescu, op. cit., p. 52. 
11 Fl. Preda, op. cit., p. 41. 
12 Ibidem, p. 42. 
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pentru lumea greacă, aici găsind cereale, miere, produse animaliere deosebit de 
apreciate, în schimbul cărora primeau renumitele vinuri din Thasos, Knidos, 
Rhodos, Cos etc., ulei de măsline, ceramică, obiecte de metal, podoabe, monede şi 
alte categorii de mărfuri. 

În perioada cuprinsă între secolele IV-III a. Chr., considerată de către 
specialişti13 ca a doua perioadă de pătrundere a mărfurilor greceşti în stânga 
Dunării, asistăm la o extindere teritorială dar şi la o intensificare şi permanentizate 
a relaţiilor de schimb. Dintre produsele greceşti care se impun pe piaţa locală 
menţionăm ceramica. Din această categorie amforele sunt cele mai răspândite fiind 
descoperite de cele mai multe ori în stare fragmentară. Importante sunt toartele de 
amfore cu ştampile deoarece ele ne indică atât centrele de producţie din care provin 
cât şi perioada în care s-au aflat în circulaţie. Ceramica de lux este ceva mai slab 
reprezentată faţă de amfore si ea în stare fragmentară. 

Este ştiut faptul că Siretul, după cum am menţionat mai sus, era navigabil, 
dacă nu pe tot cursul său măcar pe o porţiune destul de mare de la gura de vărsare. 
V. Pârvan14 vorbeşte de un drum pe Valea Siretului, de la Bărboşi la Poiana care 
apoi urca pe Valea Trotuşului până la pasul Oituz şi care reprezenta artera cu 
traseul cel mai scurt dintre Dobrogea şi Dacia15. În timpul epocii elenistice, 
Dunărea, Prutul şi Siretul devin principalele artere de comunicaţie în relaţiile de 
schimb dintre autohtoni şi lumea greco-romană16. Pe valea acestuia au apărut şi  
s-au dezvoltat o serie de aşezări dintre care cea mai reprezentativă este cea de la 
Poiana, centru economic17 recunoscut în antichitate şi care, fără îndoială, a 
reprezentat un antrepozit de mărfuri18. O altă aşezare care, prin poziţia sa 
geografică, a jucat un rol important atât în ceea ce priveşte posibilităţile ei de 
schimb cât şi amplasării ei pe un drum comercial principal19, Valea Siretului, este 
cea de la Brad din judeţul Bacău. În fine, tot pe Valea Siretului, se află o altă mare 
aşezare getică, definită drept staţiune comercială20 sau centru comercial cu caracter 

                                                           
13 Ibidem, p. 43. 
14 V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, în „Analele 
Academia Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, XXXVI, Bucureşti, 1913, pp. 119-120. 
15V. Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Editura Cultura Naţională, 
Bucureşti, 1923, pp. 42-46. 
16 I. T. Dragomir, op. cit., p. 183. 
17 I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană (sec. II î.e.n. – 
I e.n.), Editura Dacia, Cluj, 1974, p. 32. 
18 Fl. Preda, op. cit., p. 48. 
19 V. Ursachi, Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, în „Memoria 
Antiquitatis”, I, 1969, p. 112. 
20 Căpitanu, 1985, 75; V. Căpitanu, O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, în 
„Carpica”, II, 1969, pp. 93-130; V. Căpitanu, V. Ursachi, Descoperiri geto-dacice în 
judeţul Bacău, în „Crisia”, II, 1972, pp. 97-114; V. Căpitanu, Principalele rezultate ale 
săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău (Judeţul Bacău), în 
„Carpica”, VIII, 1976, pp. 49-120. 
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local21, dava de la Răcătău, care, prin numărul mare de importuri greceşti şi romane 
descoperite aici, denotă o intensă activitate comercială22. În jurul acestor mari 
davae existau aşezări mai mici spre care se îndreptau produsele de import ce se 
schimbau în aceste centre comerciale: Cândeşti, Mănăstioara, Palanca-Odobeşti, 
Năneşti23, Brăhăşeşti24. 

Amforele reprezintă principala categorie ceramică cu cea mai mare pondere 
în descoperirile din aşezările de pe Valea Siretului. Ele diferă de alte categorii de 
recipiente datorită scopului pentru care au fost produse şi anume acela de ambalaje 
folosite pentru transportul vinurilor, uleiurilor, coloranţilor, răşinilor etc. Acest 
ambalaj oferea condiţiile optime pentru păstrarea unor produse care se puteau uşor 
deteriora în contact cu mediul înconjurător, dar, în acelaşi timp, prezentau şi 
dificultăţi de depozitare şi transport, datorită fragilităţii lor. Datorită acestor 
dificultăţi, în comerţul antic cu vinuri şi uleiuri s-a preferat, acolo unde era posibil, 
soluţia transportului pe apă şi vânzarea unor asemenea produse în cantităţi mari, 
prin intermediul antrepozitelor nelipsite din porturi25. 

Cele mai timpurii amfore descoperite în arealul studiat sunt acelea de 
Thasos, centru de unde se importa ulei de măsline dar mai cu seamă vin, preferat 
pentru aroma şi tăria lui, fiind considerat unul dintre cele mai bune vinuri 
greceşti26. Specialiştii 27 au stabilit limitele penetraţiei amforelor din acest centru 
între secolele IV-III a. Chr.  În arealul cercetat de noi am identificat un număr de 
13 amfore de Thasos, întregi, întregibile şi fragmentare. La Poiana a fost 
descoperită o amforă ştampilată întreagă şi şase toarte ştampilate. Amfora are pe 
una din toarte o ştampilă dreptunghiulară care prezintă pe Herakles, arcaş, 
îngenunchiat, aşa cum este reprezentat pe monedele thasiene din secolele V-III a. 
Chr.28 şi legenda ΘΑΣΙς, datată în secolul III a. Chr. (Planşa 17/2) Pe lângă această 
amforă au mai fost identificate şi un număr de şase toarte cu ştampile de forme 
pătrate sau dreptunghiulare, ce au înscrise numele oraşului cu sigma cu bare având 

                                                           
21 I. Glodariu, op. cit., pp. 32, 51, 121. 
22 V. Căpitanu, M. Alexianu, Amfore cu inscripţii descoperite în dava de la Răcătău (jud. 
Bacău), în „Carpica”, XVII,1985, p. 76. 
23V. Bobi, Civilizaţia geto-dacilor de la curbura Carpaţilor (sec. VI î. Chr. – II d. Chr.), 
Bibliotheca Thracologica, XXIX, Bucureşti, 1999, pp. 163-165. 
24 M. Brudiu, P. Păltănea, Cetatea daco-getică de la Brăhăşeşti (jud. Galaţi). Contribuţii la 
istoria dacilor din sudul Moldovei, în „Arheologia Moldovei”, VII, 1972, pp. 225-239. 
25 I. Glodariu, op. cit., p. 27. 
26 Pliniu cel Bătrân, Naturalis Historia, XIV, pp. 73-78. 
27 V. Pârvan, La pénétration hellénique et hellénistique dans la vallée du Danube, p. 20; D. 
Tudor, op. cit., p. 44. 
28 V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, pp. 8-10. 
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ca simboluri pe Herakles trăgând cu arcul, bucraniu, liră, amforă, păsări sau 
kantharos, cu o cronologie cuprinsă între 350-25529. (Planşa 18/1-6) 

La Bărboşi, I. Glodariu30 menţionează o amforă de Thasos, iar alte patru 
amfore au fost descoperite întâmplător în oraş şi în împrejurimile acestuia cu 
ocazia diverselor lucrări31. Toate aceste amfore au fost folosite de către autohtoni 
ca urne funerare şi sunt datate în secolele IV-III a. Chr.32 (Planşa 17/1, 3-5) În 
aşezarea de la Brad a fost identificată o amforă fragmentară de Thasos şi datată în 
limite mari între secolele IV-II a. Chr.33 

Amforele thasiene ştampilate descoperite pe Valea Siretului (Planşa 2)se 
datează numai în secolele IV-III a. Chr.34, dar monedele thasiene dovedesc o 
difuzare largă în Dacia începând cu secolul II a. Chr. şi până în primele decenii ale 
secolului I a. Chr.35 Prezenţa monedei nu este condiţionată de prezenţa produselor 
thasiene, deşi este posibil ca acestea să fi existat dar datorită determinărilor 
incorecte ale amforelor neştampilate acestea să nu fi fost identificate36. Se 
consideră37 că în difuzarea produselor thasiene, în arealul menţionat, un rol 
însemnat l-a avut cetatea Histriei, ipoteză  bazată pe faptul că ele sunt datate doar 
în secolele IV-III a. Chr., perioadă când Histria încă deţine un rol important în 
comerţul cu regiunile de la Dunărea de Jos, dar si datorită numărului mare de 
amfore thasiene descoperite în cuprinsul cetăţii. 

Pentru secolul IV a. Chr. sunt atestate şi două fragmente de amforă ce provin 
din Lesbos şi care au fost descoperite la Poiana38. (Planşa 19/1, 4) Principalul 
articol de comerţ al Lesbosului era vinul, fiind în concurenţă cu Chios39. La 
începutul secolului IV a. Chr., datorită situaţiei politice40, Lesbosul este înlăturat de 
pe piaţa nord-vest pontică (Planşa 3). Tot acestei perioade, mai exact secolelor IV-
III a. Chr., îi aparţin şi fragmentele de amfore de tip Soloha I şi II descoperite în 

                                                           
29 N. Mateevici, op. cit., 136, p. 141. 
30 I. Glodariu, op. cit., p. 181. 
31 M. Brudiu, Descoperiri arheologice în judeţul Galaţi, în „Danubius”, XIII-XIV, 1992, p. 7. 
32 I. T. Dragomir, op. cit., p. 183. 
33 V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bibliotheca Thracologica, X, 
Bucureşti, 1995, p. 210. 
34 I. Glodariu, op. cit., p. 37. 
35 D. Tudor, op. cit., p. 45. 
36 I. Glodariu, op. cit., pp. 37-38. 
37 Fl. Preda, op. cit., p. 51. 
38 C. Ungureanu, Descoperiri de amfore la Poiana,  jud. Galaţi (campania din 1968), în 
„Cercetări Istorice”, XVIII-XX, 2002, p. 129. 
39 N. Mateevici, op. cit., p. 22. 
40 Lesbos, alături de Samos şi Kios, a activat în Liga Atheniană. În anul 428 a. Chr. are loc 
răscoala nereuşită împotriva athenienilor care a avut drept consecinţă înlăturarea Lesbosului 
de pe piaţa nord-vest pontică. 
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aşezările de la Poiana41(Planşa 19/2, 3) şi Brad42. (Planşa 4) Denumirea se 
datorează tumului scitic Solocha, unde au fost descoperite prima dată astfel de 
amfore. În ceea ce priveşte localizarea centrului producător s-au vehiculat mai 
multe opinii43, dintre care cea mai recentă susţine că acesta ar fi Akanthul44. Este 
posibil ca acest tip de amforă să înglobeze elemente aparţinând mai multor centre: 
Samos, Cnidos, Rhodos, Sicilia, având la bază un prototip iniţial dintr-un oraş 
grecesc45. Atât amforele de Lesbos cât şi cele Soloha nu au ştampile clare ci doar 
semne pe gât sau corp, probabil monograme sau semne grafitti46.  

Pentru perioada cuprinsă între secolele IV a. Chr. – I p. Chr. avem atestate în 
acest areal amfore de tipul Cos şi pseudo Cos47. Amforele de Cos serveau la 
transportul vinului din această insulă, vin de o calitate mai slabă decât acela de 
Thasos, Rhodos sau Chios48. Cu toate acestea sunt atestate numeroase descoperiri 
în aşezările de pe Valea Siretului (Planşa 5), acest lucru demonstrând un intens 
schimb comercial cu produse provenind din această insulă (vin, mătase etc.). În 
aşezarea de la Poiana au fost descoperite numeroase amfore cosiene, din pastă 
brun-roşcată sau alb-gălbuie cu torţi bifide sau pseudo-bifide uşor supraînălţate 
datate între secolele II a. Chr.-I p. Chr.49 Numai din materialul amforic rezultat în 
urma campaniei din 1968 au fost identificate un număr de 29 exemplare de amfore 
pseudo Cos50. (Planşa 20/1, 3, 4, 6) La Cîndeşti, judeţul Vrancea, au fost 
identificate trei exemplare provenite din Cos, de mari dimensiuni, datate între 
secolele II-I a. Chr.51 (Planşa 21/1) Aceleaşi tipuri de amfore (Cos şi pseudo Cos) 
au fost identificate şi la Brad, datate între secolele IV-I a. Chr.52 (Planşa 21/2, 4) În 

                                                           
41 C. Ungureanu, op. cit., p. 128. 
42 V. Ursachi, op. cit., p. 210. 
43 Al. Avram (Al. Avram, Histria VIII. Les timbres amphoriques, I Thasos, Bucureşti-Paris, 
1996, p. 20) opinează ca posibil centru de producţie Kos (Al. Avram, Wo sind die 
Amphoren vom Typ „Solocha I” hergestellt worden?, în „Dacia” NS, 33, 1989, pp. 247-
252) şi Peparethos. 
44 A. Dulgeri-Intsessioglu, Vin et amphores de Peparethos et d'Ikos, în BCH, 64, 1990, p. 278. 
45 V. Grace, Amphoras and the Ancient Wine Trade, Athens-Princeton, 1979, p. 68. 
46 R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezareageto-dacică de la Poiana, Bibliotheca 
Thracologica, XXIX 2003, p. 89. 
47 Originea acestui tip de amforă nu este foarte clară, existând posibilitatea să fi fost 
produsă în Kos (V. Sîrbu, Nouvelle considération générales concernant l'importation des 
amphores greques sur le territoire de la Romaine (les VIe-Ie siècles av. n. è.), în „Pontica”, 
16, 1983, p. 59) sau într-un centru din sudul Mării Negre – Sinope (A. Opaiţ, Un dépôt 
d´amphores d´ecouvert à Aegyssus, în „Dacia”, NS, 31, 1-2, 1987, p. 155). 
48 N. Mateevici, op. cit., p. 32. 
49 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 89; C. Ungureanu, op. cit., p. 110. 
50 C. Ungureanu, op. cit., p. 112. 
51 V. Bobi, op. cit., p. 165. 
52 V. Ursachi, op. cit., p. 210. 
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aşezarea de la Răcătău au fost descoperite mai multe exemplare în stare 
fragmentară, dintre care se remarcă un fragment de toartă ştampilată datată între 
secolele II-I a. Chr.53 (Planşa 20/5), iar la Grădiştea două fragmente, un picior şi o 
gură de amforă, datate în secolele II-I a. Chr.54 (Planşa 20/2) Cele mai târzii 
exemplare sunt documentate la Bărboşi, judeţul Galaţi, acestea fiind datate în 
secolul I p. Chr.55 (Planşa 21/3)  

Tot în această perioadă avem atestate şi amforele produse în Heracleea 
Pontică (Planşa 6), centru care exporta cu precădere vinul de calitate, vândut la un 
preţ mai mic decât cele din bazinul mediteranean. Acesta era folosit pentru a fi 
combinat cu alte vinuri mai slabe pentru a le imprima o tărie şi o aromă aparte56. În 
secolul IV a. Chr. Heracleea deţinea supremaţia comerţului cu pieţele din nord-
vestul Mării Negre datorită atât distanţei mici faţă de acestea, în comparaţie cu alte 
centre producătoare îndepărtate, cât şi calităţii vinului heracleot57. La Răcătău, în 
stratul de cultură corespunzător secolelor IV-III a. Chr., a fost descoperit un 
fragment din gâtul unei amfore ştampilate heracleote58 (Planşa 23/1), iar la 
Grădiştea este documentat un fragment de corp de amforă ştampilat datat în secolul 
III a. Chr.59 (Planşa 23/2) 

Penetraţia produselor sinopiene în aşezările de pe Valea Siretului (Planşa 7) 
are loc în două etape: prima cuprinsă între secolele IV-III a. Chr. şi cea de a doua 
între secolele I a. Chr.- I p. Chr. Din acest centru, situat pe coasta de sud a Mării 
Negre, se importau uleiul de măsline, vinul şi chiar măslinele sărate60. Penetraţia 
masivă a amforelor sinopiene este o consecinţă a diminuării exportului amforistic 
al Heracleei şi Thasosului61. Pentru prima etapă avem atestată la Răcătău o toartă 
de amforă ştampilată62 (Planşa 22/2) şi câteva fragmente de amfore sinopiene 
ştampilate (?) la Poiana. Deşi fragmentele de la Poiana nu au ştampile, apartenenţa 
lor la acest centru s-a făcut pe baza caracteristicilor morfologice şi a elementelor de 
execuţie tipice amforelor ştampilate din acest centru de producţie63.Celei de a doua 

                                                           
53 V. Căpitanu, M. Alexianu, op. cit., pp. 75-76; V. Căpitanu, Principalele rezultate ale 
săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău (Judeţul Bacău), p. 60. 
54 V. Sîrbu, op. cit., p. 90. 
55 S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. 
II î. e. n. – III e. n.), Editura Junimea, Iaşi,1981, p. 130. 
56 N. Mateevici, op. cit., p, 26. 
57Ibidem. 
58 V. Căpitanu, M.  Alexianu, op. cit., p. 76; V. Căpitanu, op. cit., p. 52. 
59 V. Sîrbu, op. cit., p.91. 
60 N. Mateevici, op. cit., pp. 28-29. 
61 V. Canarache, Importul amforelor ştampilate la Istria, Editura Academiei R. P. R., 1957, 
p. 217. 
62 V. Căpitanu, M. Alexianu, op. cit., p. 76. 
63 C. Ungureanu, op. cit., p. 108. 
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etape îi aparţin amfora de la Răcătău care nu mai are ştampilă dar pe baza 
caracteristicilor poate fi încadrată în tipul amforelor sinopiene târzii64. Numeroase 
fragmente au fost descoperite la Poiana (Planşa 22/1, 3-5) şi Răcătău, ele atestând 
continuitatea comerţului cu centrele sudice şi în secolele I a. Chr.-I p. Chr.65 Se 
consideră că declinul exportului din acest centru are loc pe la sfârşitul secolului II 
a. Chr. în urma atacurilor suferite din partea regelul Pontului Mithridates din 
secolul III a. Chr. şi apoi a regelui Pharnakes I din anul 183 a. Chr.66 Totuşi 
fragmentele descoperite la Răcătău şi Poiana atestă prezenţa produselor din acest 
centru şi în perioada cuprinsă între secolele I a. Chr. şi I p. Chr.  

Pentru perioada secolului II a. Chr. avem atestată prezenţa amforelor de 
Rhodos în câteva aşezări de pe Valea Siretului (Planşa 8). În această perioadă 
exportul de vin din Rhodos atinge apogeul, pentru ca după 166 a. Chr. activitatea 
comercială a acestui centru să se reducă considerabil, datorită dificultăţilor de ordin 
economic şi politic cauzate de politica expansionistă a Romei în regiunea 
mediteraneană67. Pentru arealul studiat avem înregistrate câteva amfore 
fragmentare ştampilate la Grădiştea68 datate în secolul II a. Chr. (Planşa 23/3-6) şi 
alte câteva fragmente la Brad69. Pentru amforele rhodiene, V. Pârvan indica drept 
perioadă de pătrundere secolele III-I a. Chr.70 dar D. Tudor71 şi V. Eftimie72 sunt de 
părere că este nevoie de o corectare de un secol având în vedere că în urma 
ultimului război macedonean (167 a. Chr.) Rhodosul trece printr-un moment 
dificil 73 care va duce la scăderea exportului acestui centru, ceea ce va facilita 
pătrunderea în secolul II a. Chr. a amforelor cnidiene74.V. Sîrbu75 consideră că 
produsele heracleote şi cele sinopiene au fost intermediate de către Callatis, cele 
thasiene prin intermediul cetăţii Histria, Rhodosul, care avea o flotă foarte 
puternică, şi-a difuzat în mod direct produsele pe piaţa autohtonă, iar amforele din 
Cnidos şi Cos au fost difuzate de către negustorii rhodieni şi thasieni. 
                                                           
64 S. Sanie, op. cit., p. 132; V. Căpitanu, op. cit., fig. 36/1. 
65 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 89;  
66 N. Mateevici, op. cit., p. 28. 
67 L. Buzoianu, Consideraţii asupra ştampilelor sinopiene de la Edificiul roman cu mosaic, 
în „Pontica”, XIV,1981, p. 142; N. Mateevici, op. cit, p. 30. 
68 V. Sîrbu, op. cit., pp. 90-91. 
69 V. Ursachi, op. cit., p. 210. 
70 V. Pârvan, La pénétration hellénique et hellénistique dans la vallée du Danube, p. 20. 
71 D. Tudor, op. cit., p. 44. 
72V. Eftimie, Imports of stamped amphorae in the lower Danubian regions and a draft 
Rumanian corpus of amphors stamps, în „Dacia” NS, III, 1959, p. 46. 
73 Roma dă o lovitură Rhodosului prin declararea Delosului port liber, ceea ce va aduce 
importante prejudicii Rhodosului. 
74 Fl. Preda, op. cit., p. 52. 
75 V. Sîrbu, Consideraţii privind importul amforelor elene şi elenistice pe teritoriul 
României (sec. VI-I î.e.n.), în „Danubius”, VIII-IX,1979, p. 130. 
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Începând cu secolul II-I a. Chr. începe să dispară obiceiul ştampilării 
amforelor, ceea ce va conduce la îngreunarea identificării centrelor de producţie în 
condiţiile în care majoritatea materialului amforic este în stare fragmentară. Deşi 
fragmentare - la unele amfore s-au păstrat doar bucăţi din corp, mai puţin buze, 
toarte sau funduri – câteva exemplare au putut fi identificate pe baza 
caracteristicilor morfologice şi a elementelor de execuţie. Cu toate acestea 
majoritatea materialului amforic rămâne neidentificat (Planşa 9). În aşezarea de la 
Poiana au fost identificate, numai din materialul rezultat în urma campaniei din 
1968, un număr de 18 tipuri diferite de amfore al căror centru de producţie nu poate 
fi precizat76. Ele au fost clasificate în funcţie de forma toartelor şi compoziţia 
pastei, pentru fiecare tip în parte emiţându-se şi ipoteze cu privire la posibilele 
centre producătoare de unde ar putea proveni. Din punct de vedere cronologic ele 
pot fi încadrate între secolele II a. Chr. -I p. Chr.77(Planşa 24, 25, 26, 27) Tipul II 
identificat la Poiana de către C. Ungureanu, confecţionat din pastă de culoare brun-
roşcată cu mică şi granule calcaroase în compoziţie, a fost identificat la Bărboşi78 
precum şi la Brad şi Răcătău79. Tipul IV, din pastă alb-gălbuie şi cu nisip în 
componenţă, este reprezentat la Poiana80 prin 19 exemplare81, iar amfore cu 
aceleaşi caracteristici au fost descoperite şi la Brad82, Răcătău83 şi Bărboşi84. 
Originea acestui tip de amforă nu este încă clarificată, A. Opaiţ înclinând spre o 
provenienţă cosiană a acestui tip de amforă85. În aşezarea getică de la Grădiştea au 
fost identificate numeroase fragmente86 provenind de la amfore al căror centru de 
producţie nu poate fi precizat cu exactitate, putându-se afirma doar că ele provin 
din centre pontice şi sudice, putând fi datate între secolele II-I a. Chr.87 

În secolul I a. Chr. graniţele Imperiului Roman ajung la Dunăre. Geţii din 
aşezările de pe Valea Siretului intră în relaţii de schimb cu romanii, dovadă fiind 

                                                           
76 C. Ungureanu, op. cit., pp. 130-135. 
77Ibidem, pp. 111-113. 
78 S. Sanie, Ş. Sanie, Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (IV), în „Arheologia Moldovei”, 
15,1992, p. 75, fig. IV/6. 
79 A. Opaiţ, op. cit., p. 154. 
80 Cifrele se referă numai la materialul amforic rezultat în urma campaniei din 1968. 
81 C. Ungureanu, op. cit., p. 113. 
82 V. Ursachi, op. cit., p. 210, fig. 178/6, 7; 179/4; 180/1-4; 327/1, 3, 5. 
83 V. Căpitanu, op. cit., p. 63,fig.  36/2-4; V. Căpitanu, Noi contribuţii la cunoaşterea 
civilizaţiei geto-dacice în bazinul Siretului Mijlociu. Dava de la Răcătău, în „Carpica”, 
23/1,1992, pp. 140, 145, fig. 13/3, 5. 
84 S. Sanie, op. cit., p. 130, fig. 28/4, 31/4. 
85 A. Opaiţ, Consideraţii preliminare asupra amforelor romane şi romano-bizantine din 
Dobrogea, în „Peuce”, 8, 1980, p. 304. 
86 În catalogul inclus în monografia aşezării de la Grădiştea sunt publicate 18 amfore 
fragmentare provenite din centre pontice şi sudice. 
87 V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila I, p. 31. 



  DANUBIUS XXXIII  252

numeroasele descoperiri de factură romană în această zonă. Schimburile se făceau 
prin intermediul negustorilor, ale căror mărfuri au ajuns în davaele de pe Siret pe 
vechea rută comercială de pe Valea Siretului, folosită cu secole înainte şi de către 
greci. Şi în comerţul cu romanii, amforele reprezintă cea mai importantă categorie 
de ceramică din punct de vedere cantitativ, regiunile de unde proveneau mărfurile 
romane erau nordul Italiei, probabil oraşele situate pe litoralul răsăritean al Mării 
Adriatice şi centrele microasiatice din Marea Egee88. 

Amforele de factură romană descoperite în aşezările getice de pe Valea 
Siretului (Planşa 10) au fost analizate în funcţie de calitatea pastei, culoare, forme 
şi mărime. Astfel, prin cercetarea materialului amforic descoperit în aşezarea de la 
Poiana au rezultat trei categorii principale. Din punct de vedere cantitativ, se 
remarcă amforele de culoare alb-gălbui din pastă cu nisip, cărbune şi alte 
ingrediente. Forma corpului este alungită, gâtul înalt şi subţire, fundul ascuţit89. O 
altă categorie este reprezentată de amforele cu corpul zvelt şi înalt, gâtul lung, înalt 
dar mult mai larg decât la tipul anterior90. Cel de-al treilea grup este format de 
amfore din pastă roşie-grena, de dimensiuni mari, gâtul scurt, toartele, de secţiune 
rotundă, se prind sub buză iar fundul este scurt şi ascuţit91. Analogiile şi contextul 
descoperirilor permit încadrarea acestor amfore într-o perioadă cuprinsă între 
secolul I a. Chr.-I p. Chr.92 

Din aşezarea de la Bărboşi au putut fi întregite un număr de patru amfore, 
restul materialului amforic fiind în stare fragmentară. Deşi cercetarea aşezării nu a 
fost făcută în aceeaşi măsură ca în alte situri, totuşi, abundenţa fragmentelor 
descoperite indică un număr foarte mare de amfore93. Şi aici s-au folosit aceleaşi 
criterii de clasificare ca şi la Poiana, după culoarea pastei rezultând trei categorii. 
Prima categorie este reprezentată de amforele din pastă de culoare albicioasă şi alb-
gălbuie, cu microprundişuri, cărbune şi mică în compoziţie. Cele patru amfore care 
au fost reîntregite pot fi datate în secolul I p. Chr.94 A doua categorie este 
reprezentată de amforele din pastă de culoare roz cu impurităţi, bucăţele de cărbune 
şi mai puţină mică în compoziţie. (Planşa 29/4) Acest tip de amforă este cunoscut 
la sfârşitul secolului I a. Chr. dar cele mai numeroase exemplare aparţin secolului I 
p. Chr., apărând cu mici schimbări şi în secolul următor95. Cea de-a treia categorie 

                                                           
88 S. Teodor, Ceramica de import din aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galaţi (I), în 
„Carpica”, XXV, 1994, p. 78. 
89 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 94. 
90 S. Teodor, op. cit., p. 77. 
91 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 94; S. Teodor, op. cit., p. 77. 
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93 S. Sanie, op. cit., p. 129.  
94 S. Sanie, op. cit., p. 130. 
95 S. Sanie, Ş. Sanie, op. cit., p. 75. 
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este a amforelor din pastă de culoare brun-roşcată cu multă mică şi particule 
minerale în compoziţie96. Centrele unde erau confecţionate amforele şi care 
coincideau, de obicei, cu centrele de producere a vinurilor şi uleiurilor nu pot fi 
stabilite cu uşurinţă. Încetarea ştampilării amforelor începând cu secolul II a. Chr. 
poate fi explicată prin dispariţia controlului statului asupra producerii şi desfacerii 
amforelor97. 

Amfore întregi dar şi fragmentare, de provenienţă romană, sunt semnalate şi 
în aşezările de la Cîndeşti98 (Planşa 28/4; 29/2), Mănăstioara99 (Planşa 29/4) şi 
Palanca-Urecheşti100. (Planşa 29/1) 

Instalarea romanilor în Peninsula Balcanică, până la linia Dunării, în secolul 
I a. Chr. nu a adus perturbări în sfera relaţiilor comerciale, produsele de import 
pătrund în continuare în zona Siretului Mijlociu. În secolele I-II p. Chr. amforele de 
factură romană care pătrund în aşezarea de la Răcătău se împart în două categorii: 
amfore cu corp fusiform din pastă de culoare roz-gălbui, cu gât înalt, cilindric şi 
toarte în formă de elipsă şi amfore cu corp sferoidal din pastă de culoare roşie, gât 
scurt101. (Planşa 28/1-3, 5) 

Din păcate, până astăzi, nu sunt publicate în totalitate obiectele de import din 
aşezările de pe Valea Siretului, ceea ce ne împiedică să putem realiza o statistică a 
acestora precum şi a frecvenţei fiecăruia în parte, aşezare cu aşezare. Studiile care 
există astăzi sunt incomplete, multe dintre ele doar menţionând prezenţa unui 
anume tip de amforă în aşezare, fără a le descrie şi data. Din acest motiv încă nu 
putem avea o imagine de ansamblu a importurilor amforelor elenistice şi romane pe 
Valea Siretului. 

Ceramica fină de import, de factură elenistică sau romană, este reprezentată 
prin skyphoi, lagynoi, kantharoi, ceşti, căni, castroane, farfurii etc. Din punct de 
vedere cantitativ ele se situează imediat după amfore, fiind mai puţin frecvente în 
cadrul ceramicii de import. Rezultatele cercetărilor desfăşurate în aşezările getice 
de pe Valea Siretului au condus la concluzii importante în ceea ce priveşte 
dezvoltarea unei ramuri binecunoscute a economiei antice102. Ceramica de import, 
descoperită în complexe arheologice, a contribuit la stabilirea cronologiei interne şi 
generale a aşezărilor şi necropolelor şi în acelaşi timp a exercitat o influenţă majoră 
asupra olăriei autohtone, prin progresul şi tehnica superioară împrumutate 

                                                           
96 S. Sanie, op. cit, p. 131. 
97 S. Sanie, op. cit, p. 132. 
98 Gh. Constantinescu, Contribuţii arheologice la civilizaţia geto-dacică de pe teritoriul 
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99Ibidem. 
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realizându-se imitaţii după originalele de import. Materialele ceramice de import 
constau din vase de diferite forme şi mărimi, ornamentate sau nu, dar realizate într-
o tehnică net superioară celei autohtone. Cele mai întâlnite forme sunt castroanele 
şi farfuriile cu forme şi ornamente diferite, kantharoii care se pare că au înlocuit în 
uzul autohton bolurile deliene103. (Planşa 11) Foarte cerute şi folosite au fost cănile 
şi urcioarele, unguentariile ce conţineau parfumuri şi unguente, precum şi opaiţele 
care erau folosite la luminarea locuinţelor aristocraţilor. Deşi în arealul studiat nu 
se întâlnesc toate formele ceramice elenistice şi romane datorită preţurilor care nu 
erau accesibile oricui, geţii au utilizat aceste produse realizate într-o tehnică 
superioară celei autohtone, după cum se poate observa din descoperirile 
înregistrate.  

Ceramica de factură elenistică este reprezentată în aşezarea de la Bărboşi 
prin trei fragmente ceramice cu glazură ce provin probabil de la skyphoi. 
Fragmentele sunt confecţionate din pastă de culoare brună-cărămizie cu glazură 
oliv-maronie, atât la interior cât şi pe exterior şi decor în tehnica barbotinei cu 
motive vegetale104. (Planşa 32/3, 6) Tot acestei categorii ceramice îi aparţine şi un 
fragment cu glazură de culoare verde închis ce provine de la o cană sau un 
kantharos. Unele caracteristici, precum vopsirea repetată şi aplicarea pe lutul crud 
al decorul barbotinat, apropie vasul skyphos de la Bărboşi de acelea produse în 
atelierele din Smirna, iar din punct de vedere cronologic acest tip de vas este 
întâlnit în niveluri de locuire ulterioare anului 80 a. Chr., limita maximă fiind 
secolul I p. Chr.105 În colecţia Muzeului de Istorie din Galaţi se află câteva obiecte 
de factură elenistică dintre care unele probabil provin de la Bărboşi iar altele au o 
provenienţă incertă106. Dintre aceste amintim patru lekythoi (Planşa 30/3, 4, 7, 8), o 
oenochoe (Planşa 30/2), un bolsal attic (Planşa 30/1), datate în secolul IV a. Chr., 
două amforete unguentarii datate în secolele IV-III a. Chr.107(Planşa 30/5, 6), 
precum şi doi skyphoidataţi în secolele I a. Chr. – I p. Chr.108 

La Poiana, cu câteva excepţii, ceramica fină de import este doar în stare 
fragmentară. Dintre formele ceramice elenistice întâlnite aici amintim kylixul, 
kantharosul, diferite cupe109, o farfurie din pastă de culoare cenuşie şi acoperită cu 
firnis cenuşiu, datată în secolul II a. Chr.110 (Planşa 31/2), precum şi o cană din 

                                                           
103Ibidem, p. 41. 
104 S. Sanie, Ş. Sanie, op. cit., p. 84. 
105Ibidem. 
106 Obiectele fac parte din colecţia „Dr. Alexandru Nestor Măcellariu”. 
107 I. T. Dragomir, Colecţia Dr. Alexandru Nestor Măcellariu, în „Peuce”, IX,1984, pp. 
163-166. 
108 S. Sanie, Ş. Sanie, op. cit., p. 81. 
109 R. Vulpe, Şantierul Poiana, în „SCIV”, 3,1952, p. 198, pl. 20-21. 
110 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 321, Pl. 232/5. 
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pastă de culoare cărămizie şi cu lac negru la interior şi exterior care poate fi datată 
în secolul III a. Chr111. (Planşa 31/4) Nu se cunosc condiţiile stratigrafice în care a 
fost descoperit urciorul în formă de cap uman. Lucrat din pastă de culoare roşie-
cărămizie, acoperit pe întreaga suprafaţă cu angobă roşiatică, după trăsăturile feţei 
poate fi identificat capul unui bătrân, probabil Dionysos, prin analogii putând fi 
datat în secolele II-I a. Chr.112(Planşa 31/5) În aşezarea de la Brad, recipientele din 
pastă fină – foarte căutate pentru frumuseţea lor – sunt reprezentate de kantharoi cu 
decor vegetal sau geometric realizat prin pictare sau în tehnica barbotinei113, căni114 
– datate în secolul I a. Chr. (Planşa 32/2), castroane cu firnis negru datate în 
secolele IV-III a. Chr115 şi farfurii din secolul I a. Chr.116 cu firnis negru şi decor pe 
interior din cercuri concentrice cu liniuţe. (Planşa 31/1) 

Mai numeroasă este ceramica elenistică descoperită în aşezarea de la 
Grădiştea. Printre formele ceramice elenistice de import întâlnim skyphoii, în jur 
de 10 exemplare ce provin aproape în totalitate din Pergam şi care sunt dataţi în 
ultimul sfert al secolului II şi începutul secolului I a. Chr.117 (Planşa 31/3; 32/4, 5, 
7), lagynoii, şase exemplare fragmentare ce provin din Pergam şi dataţi în aceeaşi 
perioadă ca şi skyphoii118, ceşti şi căniţe (15 exemplare), căni (10 exemplare), 
kantharoi (5 piese), străchini şi castroane (4-6 exemplare), boluri (18-20 piese) 
datate în secolele II-I a. Chr.119 Recipientele ceramice descoperite la Grădiştea 
reprezintă cam 5-7% din totalul vaselor descoperite aici, fapt ce evidenţiază 
ponderea mare a vaselor de băut (skyphoi, lagynoi, boluri, ceşti, căni, căniţe) faţă 
de alte tipuri de vase. În privinţa centrelor de import s-a constatat că acestea provin 
de pe pieţele greco-orientale, iar lipsa sau raritatea unor tipuri de recipiente în 
Dobrogea poate sugera o desfacere directă a produselor fără intermediul coloniilor 
vest-pontice120. Ponderea mare a produselor de factură elenistică prezente la 
Grădiştea poate fi datorată poziţionării geografice favorabile (valea şi râul Buzău) 

                                                           
111 Ibidem, Pl. 232/2; R. Vulpe, Piroboridava. Consideraţiuni archeologice şi istorice 
asupra cetăţuii de la Poiana în Moldova de Jos, Bucureşti, MXMXXXI, 1931, p. 12, 2g. 
112 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 322, poz. 793, fig. 233; S. Sanie, Importuri elenistice şi 
romane în câteva cetăţi şi aşezări dacice din Moldova, în „SCIV”, 24, 3,1973, pp. 418-419, 
pl. 4/4a-b; S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul 
Moldovei (sec. II î. e. n. – III e. n.), pp. 54-55, pl. 6/1; I. Glodariu, op. cit., pl. XXXIX.  
113 V. Ursachi, op. cit.,  pp. 211-215. 
114 Ibidem, pp. 215-218. 
115 Ibidem, pp. 219-220. 
116 Ibidem, pp. 221-222. 
117 V. Sîrbu, op. cit., p. 31. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem, pp. 31-32. 
120 Ibidem, 32-33. 
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cu atât mai mult cu cât se afla în legătură directă cu Valea Siretului121. Datorită 
faptului că importurile descoperite în aşezările getice din judeţul Vrancea nu sunt 
publicate ci doar menţionate vom recurge şi noi doar la a le menţiona. Şi aici 
acestea se găsesc în cantităţi mai reduse comparativ cu amforele dar şi ca număr de 
aşezări unde au fost descoperite. V. Bobi122 menţionează castroanele, ceştile, cănile 
şi farfuriile descoperite la Adjudu-Vechi şi Cîndeşti precum şi cupele deliene, 
kraterul din aşezarea de la Cîndeşti. 

În raport cu ceramica elenistică, cea romană deţine o pondere mai mare în 
descoperirile arheologice din aşezările menţionate. (Planşa 12) La Poiana, ceramica 
romană a fost descoperită în nivelul V de locuire sau în gropi care pornesc din 
acest nivel şi mai rar în complexe de locuire. Deşi în studiile de specialitate 
ceramica este împărţită în ceramică uzuală şi de lux dorim să aderăm la opinia lui I. 
Glodariu conform căreia ceramica socotită uzuală în centrele de producţie 
elenistice sau romane, cu siguranţă că în rândul geţilor trecea drept ceramică de lux 
ce se vindea la preţuri mai mari faţă de cea autohtonă, în funcţie de gustul local123. 
Farfuria este vasul cel mai bine reprezentat, realizată din pastă fină cu suprafaţa 
lustruită şi decor pe interiorul fundului din cercuri concentrice imprimate sau 
realizate cu rotiţa dinţată, datate în secolele I-II p. Chr.124 (Planşa 33/5, 8; 34/1, 6-
8) O singură piesă prezintă un decor incizat în forma literei S, cu capetele spiralate, 
plasat o singură dată mai jos de margine, decor considerat a fi de origine italică şi 
datată în prima jumătate a secolului I p. Chr. sau a doua treime a sa.125 (Planşa 
34/2) În număr mai redus decât farfuriile sunt castroanele, din pastă fină de culoare 
roşie cu lustru la exterior, corp tronconic, fund inelar şi fără decor126. (Planşa 35/6-
9) Cupele, ceştile cu o toartă, cănile s-au găsit numai în stare fragmentară fiind 
datate în secolele I-II p. Chr.127 (Planşa 36/1-2, 5-9) În cadrul descoperirilor de 
epocă romană de la Poiana un loc aparte, din punct de vedere cantitativ, îl ocupă 
vasele cu decor în tehnica barbotinei şi care constă în aplicarea unor motive 
vegetale pe partea superioară a vasului. Decorul, întâlnit pe ceşti cu una sau două 
toarte verticale, este considerat  a fi originar din Pergam sau alte centre din Asia 
Mică fiind datat în secolele I-II p. Chr.128 (Planşa 36/1-2, 5-9) O altă formă frecvent 
întâlnită este kantharosul cu două toarte şi picior inelar. Vasele sunt realizate din 

                                                           
121 Ibidem, 33. 
122 V. Bobi, op. cit., p. 166. 
123 I. Glodariu, op. cit., p. 42. 
124 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., pp. 90-91. 
125 S. Teodor, op. cit., p. 74. 
126 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 91. 
127 S. Teodor, op. cit., p. 75. 
128 Ibidem; R. Vulpe, S. Teodor, op. cit, p. 92. 
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pastă fină cu puţină mică în compoziţie având culoarea galben-cărămizie şi fiind 
datate în a doua jumătate a secolului I p. Chr.129 

Ceramica de tip terra sigillata este întâlnită şi în aşezările getice din judeţul 
Vrancea, formele sub care se prezintă fiind farfuriile, castroanele, ceşti cu două 
toarte, bine reprezentate la Cîndeşti şi Mănăstioara130. (Planşa 35/4; 36/3; 37/1-5) 
Multe din vasele kantharos descoperite la Brad prezintă pe corp sau pe fund semne 
sau litere, realizate după ardere, ceea ce nu exclude ca ele să fi fost făcute de către 
localnici131. (Planşa 33/9-10) I. Glodariu consideră acest tip de vas ca fiind importat 
începând cu secolul II a. Chr.132 Cănile, deşi nu au o tehnică superioară celor 
autohtone, apar începând cu secolul II a. Chr., cele descoperite fiind datate în 
intervalul cuprins între secolul I a. Chr. şi secolul II p. Chr.133(Planşa 37/7) 
Majoritatea străchinilor descoperite aici sunt piese de import roman, fiind datate în 
secolele I-II p. Chr., în perioada când comerţul cu lumea romană cunoaşte o 
dezvoltare deosebită134(Planşa 33/4). Farfuriile, din pastă de culoare roşie cu decor 
din cercuri concentrice formate din liniuţe oblice dispuse pe fundul vasului, sunt 
datate în secolele I-II p. Chr., (Planşa 34/3-5; 35/1-2) iar cele două fragmente de 
cupe ce aparţin olăriei romane sunt datate în secolele I a. Chr. – I p. Chr.135(Planşa 
36/4) Platourile, o altă formă ceramică importată din lumea romană, apar sporadic 
în secolul I a. Chr. şi se generalizează în secolul I p. Chr.; vasul neputând fi folosit 
în activităţile zilnice, forma lui indicând folosirea lui în cadrul ritualurilor 
religioase pentru a pune în evidenţă obiecte sau lichide136. (Planşa 37/10) 

Dintre vasele de import descoperite la Bărboşi menţionăm un fragment de 
farfurie din pastă cărămizie şi firnis roşiatic, castroane din acelaşi tip de pastă, 
fragmente ce provin de la o cupă de tip Boscoreale şi un castron, datate în secolul I 
p. Chr.137(Planşa 35/3, 5)  Ceramica romană de la Răcătău este reprezentată prin 
castroane, cupe, boluri, străchini, kantharoi, fragmente de vase terra sigillata138. 
Pentru multe dintre piesele de import nu au fost determinate încă centrele de 
provenienţă, aşa după cum este cazul cupelor, cănilor şi toartelor de vase 
Boscoreale de la Poiana, din secolele I-II p. Chr.139(Planşa 38/9, 14, 15, 1-7, 10, 11, 
13); a kantharoilor, bolurilor, cănilor, ceştilor, castroanelor şi skyphoilor de la 

                                                           
129 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 92. 
130 V. Bobi, op. cit., p. 166. 
131 V. Ursachi, op. cit., p. 215. 
132 I. Glodariu, op. cit., pp. 50-52. 
133 V. Ursachi, op. cit., p. 218. 
134 Ibidem, p. 221. 
135 Ibidem, pp. 222-223. 
136 Ibidem, p. 219. 
137 S. Sanie, op. cit., pp. 51-52. 
138 Ibidem, p. 55. 
139 S. Teodor, op. cit., pp. 90-94,96. 
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Grădiştea, din secolele II-I a. Chr.140(Planşa 38/8); a platourilor de la Brad, din 
secolele I-II p. Chr.141(Planşa 39/1-4) 

Numărul mare de vase de factură romană descoperite în aşezările de pe 
Valea Siretului (Planşa 13) demonstrează o intensă activitate comercială în acest 
areal, fapt constatat şi de către I. Glodariu în 1974 când numărul descoperirilor era 
cu mult mai mic decât acum142. Relaţiile comerciale au contribuit la cunoaşterea şi 
adoptarea unor elemente ale culturii materiale şi spirituale romane143. 

O altă categorie de importuri a cărui răspândire nu este atât de mult 
documentată o reprezintă opaiţele, ele fiind şi una dintre mărfurile cu care se 
desfăşura negoţul cu centrele egeene sau italice. În tot arealul studiat (Planşa 14) 
am identificat patru opaiţe elenistice, dintre care unul la Bărboşi (secolele III-II a. 
Chr)144 (Planşa 40/1), două la Poiana, dintre care unul are pe fund o inscripţie145 
(secolele II-I a. Chr.) (Planşa 40/2) şi un fragment la Grădiştea, care după pastă şi 
tehnica de realizare poate fi un produs local146. Opaiţele importate din lumea 
romană, lucrate cu măiestrie şi decorate cu ornamente inspirate din viaţa laică şi 
religioasă, mitologie, floră, faună147 au fost nelipsite din aşezările romane precum 
şi a popoarelor care au avut relaţii cu romanii. Din această categorie avem 
documentate două exemplare la Bărboşi148 (secolul I p. Chr.) (Planşa 40/3, 5) şi 
şase exemplare la Poiana149, dintre care cinci datate în secolul I p. Chr. şi unul în 
secolul II p. Chr. (Planşa 40/4; 41/1-5) 

Cea mai slab reprezentată categorie de importuri este cea a obiectelor de 
bronz. În aşezările şi necropolele din arealul studiat (Planşa 15) am identificat un 
cazan şi un crater de bronz de factură romană la Răcătău150 (secolul I p. Chr.) 
(Planşa 42/4-5), o toartă din bronz la Şendreni151 importată din Italia (secolul I p. 
Chr.) (Planşa 42/1), o toartă de vas şi o situlă de factură elenistică la Grădiştea152 
(secolul I a. Chr.)(Planşa 42/3, 6) precum şi o ansă/mâner de pateră de factură 

                                                           
140 V. Sîrbu, op. cit., p. 92. 
141 V. Ursachi, op. cit., pp. 213-215. 
142 I. Glodariu, op. cit., pp. 50-51. 
143 S. Sanie, op. cit., p. 72. 
144 I. T. Dragomir, op. cit., pp. 167-168. 
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150 Al. Vulpe, V. Căpitanu, Une tombe isolée de l´époque de Latène à Răcătău, în 
„Apulum”, IX, 1971,p. 156. 
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152 V. Sîrbu, op. cit., p. 32. 
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romană (secolele I-II p. Chr.) la Poiana153. (Planşa 42/2) Pe lângă acestea I. 
Glodariu mai menţionează pentru Poiana o palmetă de la ataşul unui castron şi o 
toartă de caserolă din secolul I p. Chr. importate din lumea romană, două toarte 
fragmentare (secolele I a. Chr. – I p. Chr.), un opaiţ cu corn lunar (secolul I p. 
Chr.), trei vase fragmentare (secolele I a. Chr. – I p. Chr.) şi un capac 
fragmentar154. (secolele I a. Chr. – I p. Chr.) 

Ultima categorie de importuri pe care o vom trata este aceea a vaselor de 
sticlă. Această categorie nu este atât de cunoscută ca cea a ceramicii datorită 
faptului că interesul faţă de acest material a fost destul de scăzut; în literatura de 
specialitate fiind doar menţionat şi ilustrat de cele mai multe ori. Datorită faptului 
că majoritatea descoperirilor se rezumă la fragmente foarte mici, ceea ce nu ajută în 
stabilirea tipului de vas de la care provin, încadrările cronologice s-au făcut pe baza 
caracteristicilor pastei de sticlă a fragmentelor de vase155. Şi în arealul studiat de 
noi (Planşa 16) au fost înregistrate numeroase descoperiri de fragmente de sticlă în 
majoritatea aşezărilor. Astfel, la Poiana au fost identificate 14 forme de vase: 
alabastron, modelat pe miez de argilă nisipoasă, datat în secolul I p. Chr. (Planşa 
46/4); bol simplu obţinut prin turnare în atelierele din Siria şi Palestina în secolele I 
a. Chr. – I p. Chr.; boluri cu coaste (17 fragmente) lucrate din sticlă marmorată şi 
monocromă produse probabil în bazinul răsăritean al Mediteranei în secolul I p. 
Chr. (Planşa 43/5-6, 8-9; 44/1, 2, 5); boluri de mici dimensiuni; boluri cu coaste 
subţiri; căni de tip „modiolus” executate în tehnica sticlei pătate datate între anii 
40-45 p. Chr.156 (Planşa 46/5) O altă formă identificată sunt paharele de tip 
sidonian (romano-sirian), cu muguri de lotus, cu decor polifaţetat ce au circulat în 
intervalul cuprins între secolele I-II p. Chr.157 (Planşa 45/6, 8-10) Foarte multe 
fragmente provin de la unguentarii (balsamarii), dintre care se remarcă un exemplar 
obţinut prin tehnica întrepătrunderii componentelor cromatice158, vase care au 
circulat în perioada secolelor I-II p. Chr. (Planşa 45/5, 11-13) Mai menţionăm 
fragmente ce provin de la vase prismatice de origine occidentală şi siro-
palestiniană, două fragmente de la platouri, rondele de joc datate în secolele I-II p. 
Chr.159 (Planşa 46/6) Pe lângă acestea, un număr de 22 fragmente ce provin de la 
vase a căror formă nu a putut fi identificată se datează ca şi majoritatea pieselor în 

                                                           
153 R. Vulpe, op. cit., p. 10; R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., pp. 265-266; R. Vulpe, Ec. Vulpe, 
Les fouilles de Poiana. Campagne de 1927, în „Dacia”, 3-4, 1933, p. 336. 
154 I. Glodariu, op. cit., p. 239. 
155 Ibidem, p. 71. 
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157 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit, p. 98. 
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159 R. Vulpe, S. Teodor, op. cit., p. 99. 
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secolul I şi prima jumătate a secolului II p. Chr.160, la Poiana perioada de vârf a 
importurilor vitrice fiind secolul I p. Chr. În privinţa drumului pe care aceste 
obiecte au ajuns pe Valea Siretului, cei care le-au studiat161 opinează că ele îşi 
aveau un punct terminus în regiunea adiacentă a bazinului nordic al Pontului 
Euxin, către marile centre de la Olbia, Panticapaeum şi Chersones; dar nu este 
exclusă nici prelungirea drumurilor din Marea Neagră direct pe Dunăre şi apoi pe 
Siret, mai ales în cazul transportului unor produse fragile precum sticla. 
Multitudinea formelor dovedeşte o mobilitate  a comerţului care poate fi răspunsul 
la cererea permanentă şi diversificată de astfel de produse. 

Din aşezarea de la Brad provin nu mai puţin de 32 de fragmente de sticlă 
dintre care au putut fi identificate doar două forme, paharul şi kantharosul. Restul 
de 28 de fragmente provin de la vase care nu au putut fi identificate162. (Planşa 
47/1-12) Ca şi la Poiana, şi aici perioada de vârf a importurilor vitrice se situează în 
secolul I p. Chr., datorită generalizării confecţionării ei în mai multe ateliere din 
sudul şi estul continentului163. De la Bărboşi şi Şendreni provin mai multe 
exemplare datate în secolele I-II p. Chr. şi care aparţin unor balsamarii164(Planşa 
44/4, 7-16; 45/1-4, 7), guttus (Planşa 44/3, 6), boluri cu coaste165 şi alte vase a 
căror formă nu a putut fi identificată. Relaţiile geţilor de la Grădiştea cu lumea 
orientală este documentată prin cele cinci fragmente de sticlă descoperite aici. Ele 
provin de la boluri conice şi hemisferice cu coaste care, din punct de vedere 
cronologic, se pot încadra între 150-50 a. Chr.166(Planşa 43/1-4, 7) De la 
Cîndeşti167, Mănăstioara168 provin fragmente ce aparţin unor vase millefiori şi 
recipiente monocrome. Din depozitul de recipiente de sticlă descoperit la Cîndeşti 
în anul 1988 au fost recuperate doar trei fragmente ce provin de la un vas pentru 
conservarea lichidelor, care provine bazinul de Est al Mediteranei sau din 
Peninsula Italică şi care se datează în secolul I p. Chr. Al doilea fragment provine 
de la un vas suflat în formă produs în atelierele siro-palestiniene şi datat în a doua 
jumătate a secolului I şi prima jumătate a secolului II p. Chr., iar al treilea fragment 
provine de la baza unui vas  încadrat cronologic între secolele I-II p. Chr.169 

Nu mai puţin de 56 fragmente sticlă provin de la Răcătău ce aparţin ca formă 
unor cupe, pahare, boluri, unguentarii etc., unele dintre ele fiind monocrome iar 
                                                           
160 S. Teodor, C. Chiriac, op. cit., p. 191. 
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altele policrome (millefiori) şi pot fi datate în secolele I a. Chr. – I p. Chr.170 
Recipientele erau destinate atât uzului casnic cât şi diferitelor scopuri de igienă şi 
cosmetică, ele subliniind încă o dată importanţa avută de Valea Siretului în 
vehicularea mărfurilor care pe mare şi apoi pe Dunăre ajungeau aici tocmai din 
atelierele din bazinele Mării Mediterane şi Egee171. Transportul vaselor de sticlă s-a 
făcut în special pe apă, iar acolo unde nu existau decât drumuri terestre se alegeau 
căile care prezentau cele mai reduse dificultăţi de transport172. Multitudinea 
descoperirilor de la Poiana spre deosebire de puţinătatea celor de la Răcătău, I. 
Glodariu173 o explică prin dificultăţile de transport cât şi posibilităţilor de 
desfacere. Situaţia de la Poiana ar putea fi înţeleasă mai bine doar după cercetarea 
şi publicarea  materialului vitric de la Răcătău, evitându-se crearea unei imagini 
false conform căreia la Poiana ar fi fost cel mai mare dacă nu singurul centru 
comercial unde se desfăcea sticla în zonă174. Publicarea materialului vitric provenit 
de la Răcătău vine să infirme faptul că Poiana ar fi fost singurul centru comercial 
unde se desfăcea sticlă în zonă. Numărul mare de obiecte de sticlă, în stare 
fragmentară, subliniază importanţa avută de calea mării şi linia Dunării în 
vehicularea mărfurilor provenite din centrele de producţie din bazinele Mării 
Mediterane şi Mării Egee175. 

Prefacerile economice, social-politice din secolul IV-III a. Chr., la care sunt 
vizibile influenţele greceşti prin adoptarea tehnicii şi a unor forme superioare 
greceşti a ceramicii – materie primă, modelare, forme, ardere, cât şi folosirea roţii 
olarului înaintea influenţei celtice, au ca rezultat unele obiecte care cu greu pot fi 
deosebite de original.  

Odată cu intensificarea relaţiilor comerciale marile aşezări getice de pe 
Valea Siretului au evoluat devenind adevărate emporii unde se desfăceau produsele 
de import şi de unde acestea erau difuzate mai departe spre micile aşezări din jurul 
acestora. Unele dintre acestea se pare că au devenit centre specializate de desfacere 
a anumitor mărfuri, din care putem înţelege că în ele se aduceau cu precădere 
anumite mărfuri şi nu doar o singură categorie. Bogatul material de import 
descoperit în marile davae de pe Siret atestă o viaţă economică cu un puls rapid de 
dezvoltare. Această evoluţie s-a datorat în primul rând poziţiei strategice pe care o 
ocupau pe principala rută comercială de la est de Carpaţi şi care era reprezentată de 
Valea Siretului. 

                                                           
170 V. Căpitanu, op. cit., p. 61. 
171 V. Bobi, op. cit., pp. 167-168. 
171 V. Căpitanu, op. cit., p. 62. 
172 I. Glodariu, op. cit., p. 77. 
173 Ibidem. 
174 S. Teodor, C. Chiriac, op. cit., p. 192. 
175 V. Căpitanu, op. cit., p. 62. 
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