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Introducere 
În patrimoniul muzeului din Alba Iulia se păstrează câteva creuzete şi 

fragmente de creuzete din grafit, ceramică şi fontă, unele dintre ele fiind piese 
foarte interesante, datorită formelor, dimensiunilor, precum şi a „ştampilelor” 
existente pe suprafaţa lor. Acestea, alături de alte materiale descoperite cu ocazia 
cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul monetăriei de la Alba Iulia, au rămas 
în mare parte inedite; recent am publicat un scurt articol în care s-a realizat o 
prezentare generală a acestor săpături, precum şi a unor piese mai deosebite1. 

Unele informaţii privind descoperirile care au legătură cu activitatea 
monetăriei au fost furnizate în rapoartele de cercetare2 şi în câteva lucrări dedicate 
descoperirilor din zona porţii de sud a castrului roman3. 

Demersul de faţă este util cu atât mai mult cu cât până în prezent nu a fost 
realizat un studiu detaliat asupra vreunei categorii de artefacte prezente în 
săpăturile întreprinse la monetăria de la Alba Iulia sau într-o altă monetărie 
transilvăneană. 

Studiul creuzetelor din grafit utilizate în monetării se află la început în 
România, nemaifiind analizate astfel de piese descoperite în situri din ţara noastră. 
Cu toate că Al. Săşianu avea cunoştinţe despre această categorie de piese, 
menţionând că creuzetele utilizate în monetăriile transilvănene din secolul al XVII-
lea erau „de fabricaţie nemţească”4. Din oficiul monetar de la Baia Mare sunt 
amintite creuzete din ceramică şi vase de probă5. 

În acest studiu voi analiza creuzetele confecţionate din grafit descoperite de-
a lungul timpului în cercetările arheologice efectuate pe teritoriul monetăriei din 

                                                            
 Cercetare finanţată prin programul „MINERVA - Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea 
doctorală şi postdoctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. 
 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; doctorand, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al 
Academiei Române, Bucureşti; e-mail: florinciulavu@yahoo.com. 
1 Ciulavu 2015, p. 351-376. 
2 Moga 1995, p. 3-4; Moga, Drîmbărean 1996, p. 2-3; Moga, Drîmbărean 2000, p. 9; Moga, 
Drîmbărean 2001, p. 27; Moga 2002, p. 130-131; Moga, Drîmbărean 2002, p. 29-30; Moga 2003, p. 
30. 
3 Moga 1997; Moga 1998; Moga 1999. 
4 Săşianu 1976, p. 252. 
5 Pop, Mănărăzan 2006, p. 43-44. 
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Alba Iulia, utilitatea lor în procesul tehnologic, destul de complex, al pregătirii 
metalului pentru baterea monedelor. 

 
Creuzetele din grafit utilizate în monetării 
Din Evul Mediu monetăriile europene au început să utilizeze creuzete din 

grafit pentru topirea, răcirea, separarea şi testarea metalelor utilizate la baterea 
monedelor, producerea lor fiind o cerinţă majoră pentru desfăşurarea operaţiilor la 
temperaturi înalte6. Odată cu începutul secolului al XVII-lea, toate monetăriile erau 
dotate cu astfel de ustensile, care se produceau în cantităţi tot mai mari în 
Germania (la Obernzell şi Hesse) şi Austria (la Oberstockstall) şi de unde erau 
distribuite atât în Europa, cât şi pe alte continente7. Tot mai rar erau folosite 
creuzetele din ceramică, acestea având, în comparaţie cu cele din grafit, o rezistenţă 
mai mică la temperaturi ridicate. 

Istoricul producerii creuzetelor în Evul Mediu european este unul care 
merită expus succint şi în contribuţia mea asupra celor descoperite la monetăria de 
la Alba Iulia. Printr-o reglementare comercială dată la Regensburg în anul 1509 a 
fost interzis comerţul cu orice tip de ceramică, excepţie făcând „ceramica neagră” 
produsă la Obernzell8. A fost prima măsură prin care vasele de grafit realizate în 
acest mic sat din Bavaria au fost recunoscute ca fiind „speciale”. Cele dintâi 
documente scrise cu privire la întrebuinţarea creuzetelor produse la Obernzell sunt 
cunoscute din anul 1549, când astfel de vase apar în monetăria de la Linz (Austria). 
Până în secolul al XVII-lea, creuzete produse aici au fost livrate monetăriilor din 
Viena, München şi Praga9. Mai târziu, au fost livrate şi pe alte continente, ajungând 
chiar şi în insula La Isabela din Republica Dominicană10. Creuzete de tip bavarez şi 
hessian s-au produs şi în atelierul Ashmolean din Oxford11, probabil datorită cererii 
foarte mari de pe piaţă; se estimează că la începutul epocii moderne, Anglia a 
importat „milioane de creuzete” din Germania12. 

Creuzete din grafit, întregi sau fragmentare, produse la Obernzell, cu diverse 
ştampile, au fost descoperite în număr mare şi publicate din Ungaria încă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea13 şi începutul secolului XX14. De asemenea, creuzete 
bavareze au fost descoperite şi în Austria, chiar dacă acolo existau depozite de 
grafit15. 

În sudul Germaniei şi vestul Austriei sunt atestate numeroase exploatări de 
grafit în Evul Mediu şi epoca modernă. Două localităţi din Germania au rămas în 
istorie ca deţinând cele mai mari depozite de grafit din Europa, unde existau 
ateliere de producţie a creuzetelor: Hesse şi Obernzell. Satul Obernzell, din Bavaria 

                                                            
6 Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 70. 
7 Ibidem, p. 58-60, 64-65. 
8 Bauer 1983, p. 29. 
9 Ibidem, p. 30. 
10 Gaimster 1997. 
11 Martinón-Torres, Rehren 2006, p. 521. 
12 Cotter 1992, p. 256-272. 
13 Leustách 1895, p. 377; Hampel 1897, p. 350; Finály 1898, p. 77-79. 
14 Hampel 1901, p. 446-448; Gohl 1902, p. 331; Haupolter 1905, p. 318. 
15 Pittioni 1974, p. 37-52; Pittioni 1976, p. 175-224. 
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de Sud, fiind situat pe malul Dunării, „în inima celor mai mari depozite de grafit 
din Europa” a jucat un rol important în producerea creuzetelor de grafit. Pe lângă 
acestea, creuzete s-au mai produs şi în alte localităţi din Bavaria, Boemia şi Austria 
Superioară16. Un document din 1548 menţionează producători şi în Heroldsberg şi 
Nürnberg17. Ateliere pentru realizarea acestor vase au fost descoperite şi în 
apropiere de Viena, la Ips, unde, se lucra cu lut importat din Bavaria, creuzetele 
realizate aici în secolul al XVIII-lea devenind chiar mai celebre decât cele de la 
Obernzell18. 

Cel mai complet atelier de creuzete descoperit până în prezent este cel de la 
Oberstockstall (Austria), situat la 50 km est de Viena. Resturile acestuia, dezvelite 
în cursul cercetărilor arheologice din anii 1980 şi 1993, se aflau sub dărâmăturile 
rezultate în urma unui posibil cutremur, care ar fi avut loc pe la sfârşitul secolului al 
XVI-lea19. Aici s-au găsit aproximativ 1000 de artefacte care au aparţinut sau au 
fost produse în atelierul respectiv: aproape 300 de creuzete triunghiulare din grafit 
(de diferite dimensiuni), 40 de recipiente pentru topirea plumbului („scrofires”), 
100 de creuzete tip cupă, având dimensiuni mici (utilizate pentru probe), peste 20 
de flacoane de distilare, 13 mufle etc20. Între creuzetele descoperite aici, s-au găsit şi 
piese care nu conţineau grafit. Se pare că pentru producerea creuzetelor, olarii 
foloseau şi „argila de fier” (Eisentachen)21. Sunt cunoscuţi şi câţiva meşteri care au 
lucrat în atelierul de la Oberstockstall: Christoph von Stenbach, Urban von 
Stenbach, Viktor August Fugger şi Sigmund Friedrich Fugger22. 

Mai jos voi prezenta succint situaţia creuzetelor triunghiulare produse în 
Hesse, care o lungă perioadă de timp au făcut concurenţă celor produse la 
Obernzell. Descoperirile arheologice au demonstrat că în satele Epterode şi 
Almerode, care mai târziu s-au unit sub denumirea de Groβalmerode, din regiunea 
germană Hesse, s-au produs creuzete încă din secolul al XII-lea23. Din secolul al 
XVII-lea apar dispute juridice pentru exploatarea depozitelor de grafit24. Începând 
din secolul al XVIII-lea, vasele din grafit produse în Hesse se exportau în Anglia, 
Scandinavia, Rusia, America, India şi China, prin porturile Bremen, Amsterdam şi 
Danzig25. 

                                                            
16 Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 60. 
17 Schultheiβ 1956, p. 27-28. 
18 Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 60. Apud Gaspari 1797, p. 591. 
19 Martinón-Torres, Rehren 2005a, p. 15-16. 
20 Ibidem, p. 16. Pentru alte detalii privind atelierul de la Oberstockstall, a se vedea şi Martinón-Torres 
et alii 2003; Martinón-Torres, Rehren 2005b, p. 139-149. 
21 Termenul provine de la luciul metalic al depozitelor de grafit (Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 
67). 
22 Martinón-Torres, Rehren 2005a, p. 16. Apud von Osten 1998. Sigrid von Osten, coordonatoarea 
cercetărilor de la Oberstockstall, a prezentat un catalog al descoperirilor şi a oferit câteva interpretări 
asupra atelierului/laboratorului descoperit. 
23 Martinón-Torres et alii 2008, p. 2071; Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 51. 
24 Pentru primele surse care menţionează producerea creuzetelor triunghiulare, vezi Martinón-Torres, 
Rehren 2006, p. 517 şi bibliografia. 
25 Stephan 1995, p. 32; Martinón-Torres et alii 2008, p. 2071. Un creuzet triunghiular a fost descoperit 
şi în Transilvania, la Cluj-Napoca-Conservator, fiind îngropat împreună cu un tezaur monetar din 
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Creuzetele descoperite la monetăria din Alba Iulia 
În majoritatea campaniilor de cercetări arheologice efectuate pe teritoriul 

monetăriei, în zona porţii de sud a castrului roman, au fost descoperite artefacte 
care pot fi puse în legătură cu activitatea monetăriei din secolele XVII-XIX26. 
Creuzetele din grafit (84 de piese27 întregi sau fragmentare) ne-au atras atenţia în 
mod deosebit şi considerăm că merită o analiză detaliată, în primul rând datorită 
faptului că sunt piese rare din atelierele monetare, şi foarte puţin cunoscute, care au 
funcţionat în epoca premodernă şi modernă pe teritoriul Transilvaniei; un alt motiv 
în sprijinul publicării lor este importanţa creuzetelor în cadrul monetăriei, fiind 
utilizate în procesele de topire, răcire şi separare a metalelor, premergătoare 
operaţiilor de batere a monedelor şi medaliilor. 

Topirea şi turnarea materiei prime (lingouri sau monede vechi) se făcea în 
cuptoare dotate cu creuzete, prin adăugarea componenţilor metalici care lipseau, 
folosindu-se praf de cărbune pentru prevenirea unui eventual proces de oxidare28. 
În procesul de cementare29 a metalelor era folosit şi praful de cărămidă, care era ars 
moderat şi măcinat foarte fin30. Pe unele creuzete s-au păstrat urme de praf de 
cărămidă din timpul operaţiilor de cementare (pl. 6/1), indicând faptul că această 
operaţie chimică nu se făcea în toate creuzetele. Şi purificarea aurului se realiza 
utilizând praful de cărămidă, sare, plumb şi cupru31. Conform lui Al. Săşianu, în 
secolul al XVII-lea aurul care urma să fie purificat era topit într-un creuzet în care 
se introduceau cel mult 66 de mărci (aproximativ 16,208 kg)32. În Transilvania, 
această operaţiune se făcea în cadrul monetăriei de la Alba Iulia33, ceea ce arată 
faptul că acest oficiu monetar era utilat corespunzător şi avea specialişti în 
domeniu. 

Înainte de topirea metalelor se luau probe pentru stabilirea conţinutului 
acestora, folosind tehnici şi metode specifice pentru diferite metale şi aliaje (cele 
mai folosite fiind aurul, argintul, bronzul, cuprul, nichelul)34. Operaţiile de 
purificare a metalelor au fost descrise detaliat de Volker Wollmann35, motiv pentru 
care nu voi relua discuţia. 

Revenind la creuzete, trebuie menţionat că primele astfel de piese din 
monetărie, întregi sau fragmentare, au fost „salvate” de Adalbert Cserni în primii 
ani ai secolului XX (înainte de 1903, când au fost demolate clădirile), fiind 
recuperate şi păstrate în muzeu36. Mai târziu, în săpăturile arheologice efectuate de 
                                                                                                                                                  
secolele XVI-XVII, format din 4307 monede întregi şi 96 de piese fragmentare (Iambor, Pap 1978, p. 
331, 346, fig. 1a-b). 
26 Vezi notele 2 şi 3. 
27 Este vorba despre piesele păstrate în muzeul din Alba Iulia. 
28 Wollmann 2012, p. 40. 
29 Săşianu 1976, p. 251-253. 
30 Ibidem, p. 251. 
31 Ibidem, p. 250. 
32 Ibidem, p. 251. 
33 În anul 1671, pentru o măsură (quentchen, pondus) egală cu 1,62 g de aur praf se plăteau 2 florini şi 
50 denari, iar pentru aurul pur 3 florini (ibidem, p. 250, nota 3). 
34 Wollmann 2012, p. 38. 
35 Ibidem, p. 38-40. 
36 Piese la care nu am avut acces în momentul de faţă. 
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Gheorghe Anghel (1967-1968), Radu Heitel şi Dorin O. Dan (1980-1981)37, Vasile 
Moga (1980, 1985-1986, 1994-2002), George Bounegru, Ilie Lascu şi Anca 
Timofan (2014), s-au înregistrat noi descoperiri, care ajută la reconstituirea 
activităţii monetăriei albaiuliene: ziduri, creuzete, ceramică, vase speciale utilizate în 
laboratoarele monetăriei, cleşti pentru prinderea creuzetelor şi a barelor metalice 
etc. Trebuie menţionat că cele mai multe dintre creuzetele întregi şi fragmentare au 
fost descoperite în anul 1968 de către Gheorghe Anghel şi, tot atunci, s-a salvat o 
mare cantitate de materiale ce au legătură cu activitatea monetăriei, dintre care 
menţionăm fragmente de vase ceramice, creuzete şi fragmente de creuzete de 
probă (din ceramică), creuzete şi fragmente de creuzete din grafit, vase speciale 
utilizate în laboratoarele monetăriei, două blocuri de piatră de mari dimensiuni 
utilizate ca suporturi pentru prese, cărămizi ştampilate etc. 

În cursul săpăturilor arheologice au fost descoperite mai multe tipuri de vase 
realizate din diferite materiale şi pentru diverse scopuri, după cum urmează: 
creuzete de probă, confecţionate din gresie şi din ceramică; creuzete pentru 
topirea/răcirea/separarea materiei prime, realizate din grafit; creuzete din fontă 
(trei tipuri). Despre cele din urmă nu putem preciza momentan pentru care 
categorie de operaţii erau folosite. 

Pe câteva vase se păstrează mici urme de metal topit. Din păcate, până în 
prezent nu am avut posibilitatea realizării de analize metalografice, însă, dacă ne 
raportăm la culoarea urmelor de metale, putem presupune că este vorba despre 
bronz în mod special, dar şi despre aur. Sunt rare situaţiile în care se păstrează 
urme de de acest tip pe vase, deoarece, din cauza temperaturii ridicate, recipientele 
se exfoliază. 

În Alba Iulia, creuzete din grafit38 şi din ceramică (de probă)39 au mai fost 
descoperite la Palatul Episcopal - prezentând aceleaşi caracteristici cu cele de la 
monetărie - atât cele din grafit40, cât şi cele din ceramică, utilizate pentru probe41, 
fiind datate de autorii descoperirilor în secolele XV-XVIII. De altfel, în monografia 
săpăturii de la catedrala romano-catolică şi palatul episcopal, sunt prezentate şi 
fragmente de creuzete din ceramică42 şi din grafit43, care au fost plasate cronologic 
în secolele XVII-XVIII44. De asemenea, creuzete din grafit şi vase cu grafit în pastă 
au mai fost descoperite la Alba Iulia de Anca Timofan45 într-un posibil atelier de 
prelucrare a metalelor aflat în „Oraşul de jos”; pe trei fragmente de vase se 
păstrează ştampile de producător de la Obernzell, asemănătoare celor descoperite 
la monetărie. 

                                                            
37 Heitel 1983, p. 446-448; Heitel, Dan 1986, p. 187-189. 
38 Marcu Istrate 2009, p. 61, nr. 324. 
39 Ibidem, p. 61-62, nr. 325. 
40 Ibidem, p. 290, fig. 324/1-4. 
41 Ibidem, p. 291, fig. 325. 
42 Marcu Istrate 2008, p. 354, nr. 521. 
43 Ibidem, p. 614, pl. 106/7. 
44 Ibidem, p. 236-237. 
45 Informaţie primită de la Anca Timofan, căreia îi mulţumim. Atelierul cercetat în anul 2012, în care 
au fost descoperite creuzete din grafit şi vase de lut cu grafit în pastă, se află în curs de prelucrare şi va 
fi publicat în viitorul apropiat. 
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Conform ştampilelor (ştanţe/sigle ale atelierelor), creuzetele descoperite la 
monetăria de la Alba Iulia au fost produse în atelierele de la Obernzell. 

 
Formele creuzetelor 
Din punct de vedere tipologic, vasele sunt clasificate în funcţie de formă, 

însă, conform unor opinii, acest indicator nu ar avea relevanţă şi în clasificarea 
creuzetelor, principalul criteriu fiind funcţia îndeplinită de acestea46. Astfel, 
conform aceloraşi opinii, tipologia se va face în funcţie de atributele tehnice şi de 
natura operaţiilor la care se folosesc, respectiv de cementare, testări şi topire47. 
Însă, trebuie avut în vedere faptul că toate creuzetele (produse la Obernzell, de 
pildă), indiferent de dimensiuni, au aceeaşi compoziţie şi, foarte probabil, un vas 
folosit la operaţia de cementare putea fi folosit ulterior şi la topirea metalelor48. 

Creuzetele sunt reprezentate printr-un grup mare şi variat de vase ceramice, 
ele fiind folosite pentru anumite operaţii care se desfăşoară la temperaturi 
ridicate49. Creuzetele trebuie să fie suficient de rezistente pentru a suporta greutatea 
metalului topit, până când acesta se răceşte. Materialul din care sunt confecţionate 
trebuie să fie suficient de refractar încât să nu se înmoaie la temperaturi înalte50. În 
funcţie de aceste aspecte, rezultă şi dimensiunea creuzetului ori grosimea pereţilor 
săi. 

Un prim tip de creuzet din grafit îl reprezintă vasele de mari dimensiuni51 
(pl. 9/7; 10/1, 3; 12; 13/4). Urmează cele de dimensiuni medii (pl. 9/4; 13/2-3; 
14/3-4; 15/1; 16/3-5), între care se disting forme mai speciale, după cum urmează: 
vase cu toartă, care sunt destul de rar întâlnite (pl. 10/6), vase cu gura mai largă 
decât partea inferioară (pl. 10/4) şi vase cu buza mult invazată (pl. 10/5), care, de 
asemenea, se întâlnesc mai rar; tot aici voi include şi un capac de creuzet (pl. 17/8), 
care este singurul cunoscut de la monetăria din Alba Iulia. La acestea se adaugă 
creuzetele de mici dimensiuni realizate din grafit (pl. 9/1-3, 5-6; 13/1; 14/1-2; 
16/1-2). Tot din grafit sunt realizate câteva creuzete de tip farfurie, utilizate cel mai 
probabil pentru diferite probe (pl. 11/1-4). 

Voi propune o scurtă tipologie realizată în funcţie de dimensiunile vaselor, 
însă trebuie avut în vedere faptul că un singur vas de grafit are profil întreg (fig. 
7/1a-c), celelalte fiind fragmentare. Din acest motiv, tipologia nu se poate face în 
funcţie de mărimea lor, ci, eventual, în funcţie de diametrul fundului. Grosimea 
pereţilor şi a fundului nu ajută la întocmirea tipologiei, deoarece variază de la vas la 
vas. Sunt cunoscute vase cu pereţii mult mai groşi decât fundul sau cu fundul mult 
mai gros decât pereţii. De asemenea, sunt şi situaţii în care un vas cu diametrul 
bazei mare are grosimea fundului destul de mică. Uneori, mărimea poate fi cel mult 
aproximată, cum este cazul unui vas căruia îi lipseşte doar fundul (pl. 10/1). 

                                                            
46 Bayley, Rehren 2007, p. 46. 
47 Ibidem, p. 50. 
48 Deoarece sunt foarte puţine vase întregi între descoperirile din monetăria de la Alba Iulia, nu se 
poate aprecia capacitatea creuzetelor. 
49 Ibidem, p. 46; a se vedea şi Rehren 1997, p. 355-368. 
50 Ibidem, p. 47. 
51 Pentru dimensiunile exacte ale pieselor, vezi Catalogul pieselor. 
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În primul tip, reprezentat prin vasele de mari dimensiuni, am inclus acele 
creuzete cu diametrul fundului mai mare de 25 cm; în tipul II, reprezentat prin 
vasele de dimensiuni medii, am inclus creuzetele cu diametrul fundului cuprins 
între 10 şi 25 cm, iar în tipul III, creuzetele de dimensiuni mici, cu diametrul 
fundului mai mic sau egal cu 10 cm. 

Pe lângă formele din grafit prezentate mai sus, mai întâlnim două tipuri de 
creuzete, de mici dimensiuni, realizate din gresie semifină - care prezintă câte o 
mică scobitură concavă -, utilizate pentru diverse operaţii de probe52 (pl. 17/1-2, 4-
7), respectiv din ceramică - glazurate pe interior (pl. 17/3), utilizate în acelaşi scop. 

 
Ştampilele de pe creuzete 
O parte dintre creuzetele de grafit provenind de la monetăria din Alba Iulia 

conţin ştampile cu mărcile atelierelor unde au fost produse. Ele pot fi împărţite în 
două categorii: cu o ştampilă şi cu două ştampile, între ele regăsindu-se şi un vas cu 
ştampilele orientate diferit (pl. 15/3), în timp ce toate celelalte sunt plasate exact la 
fel. Nu am identificat ştampile diferite ca tip sau formă pe acelaşi vas. 

În general, ştampilele sunt întâlnite pe fundul creuzetelor şi mai rar pe 
toartă. Pe lângă acestea, în unele situaţii apar diferite mărci (?), reprezentate de 
anumite cifre, numere sau alte semne. 

Cea mai cunoscută ştampilă de producător de la Obernzell este reprezentată 
prin diferite forme ale cifrei „4”, având două iniţiale de o parte şi de cealaltă a 
codiţei cifrei53, aceasta fiind întâlnită în cele mai multe cazuri şi la Alba Iulia, literele 
de la bază fiind „L-K” (pl. 18/1-5). Pe fundul a nouă vase am identificat câte două 
astfel de ştampile. De asemenea, în descoperirile de la monetărie mai întâlnim 
ştampile care au litera „M” în terminaţia cifrei „4” şi litera „K”, plasată la jumătatea 
codiţei cifrei (pl. 18/6-9). Până în prezent, am putut identifica patru vase cu câte 
două astfel de ştampile, şi alte trei vase cu câte una singură. Între cele 84 de 
creuzete din grafit, întregi sau fragmentare, se află un fund de vas cu două ştampile 
pe care este reprezentată câte o ancoră flancată de literele „L-K”54 (pl. 18/10), 
acest tip fiind mai rar întâlnit. Pe acelaşi vas sunt două ştanţe plasate deasupra şi 
dedesubtul ştampilelor, care nu pot fi descifrate în întregime (pl. 12). Cea din 
partea de sus arată astfel: DE (B ?) [...] (L ?), iar cea din partea de jos: [...] (I ?) ER. 
Pe lângă acestea, este cunoscut un fragment de vas care are ştampila pe toartă (pl. 
10/6), fiind singurul exemplar de acest fel descoperit în cursul cercetărilor 
arheologice de la monetăria din Alba Iulia. Unele ştampile sunt exfoliate (pl. 13/3; 
15/1; 16/5). 

De remarcat că mărcile de pe creuzetele descoperite în Ungaria şi Austria 
(pl. 4), care par a fi realizate tot în Bavaria, la Obernzell, sunt total diferite de 
mărcile prezente pe vasele descoperite la Alba Iulia. 

Clasificarea acestora s-a făcut în funcţie de reprezentările de pe ele. În tipul I 
am inclus ştampilele cu literele „L-K” poziţionate de o parte şi de cealaltă a codiţei 

                                                            
52 Vezi ibidem, nr. 78-85. 
53 Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 64; Ciulavu 2015, p. 355. 
54 Între mărcile de creuzete produse la Obernzell este întâlnită ştampila cu o ancoră şi cu literele „I-
K” de o parte şi de cealaltă (Martinón-Torres, Rehren 2009, p. 64, fig. 7). 
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cifrei „4” (pl. 18/1-5), tipul II este alcătuit din cele cu litera „M” la baza cifrei şi 
litera „K” la jumătatea codiţei (pl. 18/6-9), iar în tipul III am inclus ştampila pe 
care este reprezentată o ancoră în prelungirea cifrei „4”, flancată de literele „L-K” 
(pl. 18/10). 

În funcţie de reprezentările cifrei şi literelor, primele două tipuri se împart, la 
rândul lor, în cinci, respectiv patru subtipuri (pl. 18). 

Tipului I îi aparţin subtipurile: 
I.1. hasta orizontală de sub cifra „4” atinge marginile cartuşului, iar hasta 

superioară a literei „K” este curbată (pl. 18/1); 
I.2. este asemănător cu I.1, dar hastele literei „K” sunt drepte şi ating 

marginea cartuşului (pl. 18/2); 
I.3. hasta orizontală de sub cifra „4” este mai scurtă, iar litera „L” atinge 

codiţa cifrei „4” (pl. 18/3); 
I.4. hasta orizontală de sub cifra „4” este mai scurtă decât în toate celelalte 

cazuri (pl. 18/4); 
I.5. reprezentările sunt mai mici şi mai subţiri decât de obicei, iar litera „K” 

nu mai este în ligatură (pl. 18/5). 
Tipul II l-am împărţit în patru subtipuri datorită diferenţelor de reprezentare 

ale literelor „K” şi „M”, dar şi datorită terminaţiei cifrei „4”, care diferă de la caz la 
caz: 

II.1. hastele literei „K” sunt curbate, iar litera „M” este reprezentată cu 
hastele depărtate în partea inferioară (pl. 18/6); 

II.2. hastele literei „K” sunt curbate şi depărtate în comparaţie cu subtipul 
II.1, iar litera „M” este reprezentată şi ea diferit (pl. 18/7); 

II.3. hastele literei „K” sunt drepte, iar hasta inferioară porneşte de la 
jumătatea celei superioare şi hastele literei „M” sunt drepte (pl. 18/8); 

II.4. litera „K” este reprezentată normal, drept (pl. 18/9). 
Ştampila cu ancoră apare pe un singur creuzet descoperit la monetăria de la 

Alba Iulia, pe care este imprimată de două ori cu aceeaşi ştanţă (pl. 12). În 
clasificarea propusă nu am ţinut cont de dimensiunile cartuşelor (tabel 1) deoarece 
relevante sunt reprezentările, dimensiunile ajutând eventual la identificarea 
numărului de ştanţe folosite. 

Pe unul din vase întâlnim două ştampile din tipul II, care sunt orientate 
diferit (pl. 15/3), fiind singurul exemplar de acest tip, toate celelalte vase având 
ştampilele orientate identic. Dimensiunile acestora variază în funcţie de 
dimensiunile vaselor; cea mai mare are lungimea de 5,40 cm şi lăţimea de 3,80 cm 
(pl. 12), iar cea mai mică are lungimea de 2,60 cm şi lăţimea de 1,40 cm (pl. 5/1). 
Există şi ştampile pentru care nu se pot calcula dimensiunile deoarece sunt 
exfoliate (tabel 1, nr. 3, 17-19). Aşadar, am putut identifica un umăr de 13 variante 
de ştanţe pentru cele trei tipuri de ştampile întâlnite. Nu în toate cazurile 
dimensiunile ştampilelor sunt proporţionale cu cele ale vaselor, fiind cunoscute 
ştampile mici pe vase mari (pl. 13/3-4; 14/4; 15/3) şi ştampile mari pe vase mici 
(pl. 14/1, 3; 16/1-3). De asemenea, pe vasul cu ştampilele orientate în mod diferit 
(pl. 15/3) am sesizat diferenţe în dimensiunile cartuşelor; lungimea lor nu se poate 
măsura deoarece sunt exfoliate în partea superioară, dar lăţimea diferă, astfel: prima 
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ştampilă are 2,22 cm, iar cea de-a doua are 2,29 cm, ceea ce indică faptul că s-au 
folosit ştanţe diferite pentru acelaşi creuzet. 

Trebuie prezentată şi opinia lui Vasile Moga referitoare la ştampilele de pe 
creuzete, care susţine că ar reprezenta însemne masonice55, bazându-se probabil pe 
apariţia cifrei „4” în reprezentările de pe acestea. Nu excludem posibilitatea ca 
meşterii sau o parte din meşterii care au produs creuzetele să fi fost masoni, însă, 
aşa cum am mai explicat, înainte de toate ele sunt mărcile atelierelor bavareze unde 
se produceau creuzete de grafit în Evul Mediu şi în epoca modernă56. Pornind de la 
ipoteza prezentată mai sus, aceste ştampile ar merita în viitor o analiză detaliată şi 
din punct de vedere al simbolisticii. 

 
Cifre, numere şi semne 
Cifrele şi numerele ştanţate pe fundul creuzetelor din grafit ar putea 

reprezenta indicii asupra capacităţii vaselor, fiind întâlnite destul de des pe piesele 
descoperite la monetărie (tabel 2). Trebuie avut în vedere faptul că între acestea se 
regăsesc şi câteva semne pe care nu le-am putut identifica. Menţionăm aici câteva 
dintre ele: „O” (tabel 2, nr. 1), „< 0” (tabel 2, nr. 11), „L 4” (tabel 2, nr. 4) şi „8 
C” (tabel 2, nr. 13). Pe lângă acestea, mai sunt cunoscute două situaţii despre care 
se poate spune că sunt întâlnite mai des în diferite reprezentări şi nu pot fi 
considerate neapărat „semne necunoscute”: „Z 0” (tabel 2, nr. 6), care ar putea fi 
„20”, deoarece pe un alt creuzet este cunoscută această marcă cu „2” nu cu „Z” 
(tabel 2, nr. 5). 

În privinţa acestor semne, trebuie subliniat faptul că majoritatea sunt 
executate rudimentar, în comparaţie cu ştampilele prezente pe vase. În multe 
situaţii întâlnim cifrele depărtate, ori una ştanţată drept şi alta strâmb, fapt ce indică 
utilizarea unor ştanţe diferite pentru fiecare cifră sau semn. Spre exemplu, cifra „1” 
este reprezentată în patru moduri (tabel 2, nr. 2-4, 15), iar cifra „4” în trei moduri 
(tabel 2, nr. 4, 7-8). 

 
Concluzii 
Prezenţa unui număr mare de creuzete în monetăria de la Alba Iulia nu este 

întâmplătoare, deoarece, pe lângă faptul că era cea mai mare monetărie 
transilvăneană şi una dintre cele mai importante din imperiu, aici se realizau toate 
operaţiile de preschimbare a metalelor în scop monetar, pentru toate monetăriile 
transilvănene, care au funcţionat în secolul al XVII-lea57. Pe parcursul secolului al 
XVIII-lea şi în prima parte a celui următor, la Alba Iulia s-au bătut monede în 
cantităţi foarte mari, ceea ce a dus la achiziţionarea unui număr mare de creuzete. 

Toate vasele din grafit descoperite în timpul cercetărilor arheologice 
efectuate pe teritoriul monetăriei au fost importate din localitatea bavareză 
Obernzell care, datorită situării lângă cele mai mari depozite de grafit din Europa, 
era cel mai mare centru de producţie de astfel de vase din lume. 

                                                            
55 Moga 1999, p. 8-9; Moga 2002, p. 131. 
56 Ciulavu 2015, p. 355. 
57 Săşianu 1976, p. 250, nota 3. 
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Noi descoperiri de creuzete utilizate în monetăria albaiuliană sau în altă 
monetărie transilvăneană ar ajuta la o mai bună cunoaştere a proceselor 
premergătoare baterii monedelor, mai ales dacă pe suprafaţa lor s-ar mai păstra 
urme de metale topite. Ar fi foarte important, ca pe viitor, pe acestea să se realizeze 
analize metalografice, deoarece rezultatele lor ar putea ajuta la reconstituirea unor 
procese tehnologice. 

Scurta mea contribuţie la studiul creuzetelor de grafit utilizate în monetăria 
de la Alba Iulia poate fi un început în studierea acestor tipuri de vase utilizate în 
monetăriile transilvănene, dar şi în diverse ateliere de prelucrare a metalelor, şi a 
operaţiilor necesare pentru pregătirea metalelor în vederea transformării lor în 
monede. 
 

Catalogul pieselor58 
 
I. Creuzete ştampilate 
A. Cu o ştampilă 
1. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 4,70; Dfund= 3,90; Gperete= 0,50; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă: L 
= 3,40; l = 1,40-1,50; h) Nr. inv.: F 10203 (pl. 16/1). 
2. a) grafit; b) fragment de perete cu buză şi toartă; c) pastă semifină, arsă reducător; ardere 
secundară; prezintă urme de metal topit; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,30; D = 9,40; 
Gperete = 0,80; Gbuză = 1,60; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă: L = 3,50; l = 2,40; h). Nr. inv.: 
F 10200. 
3. a) grafit; b) vas întreg; c) pastă semifină, arsă reducător; prezintă urme de metal topit la 
interior şi exterior; d) negru cu luciu metalic; e) H = 16,70; Dfund = 7,00; Dgură = 14,60; 
Gbuză = 1,00; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă, din care se mai păstrează doar un colţ; h) 
Nr. inv.: F 10202 (pl. 7/1a-c). 
4. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 13,03; Dfund = 9,21; Gfund = 2,32; Gperete max. = 1,72; Gperete min. = 
1,00; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,50 şi l = 1,90 şi ştanţa „L4” cu hasta 
orizontală de la L mai scurtă decât de obicei, care ar putea reprezenta „14”; h) Nr. inv.: F 
4426 (pl. 15/4). 
5. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 12,32; Dfund = 9,31 x 9,12; Gfund = 3,11; Gperete max. = 1,73; Gperete 

min. = 1,19; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,10 şi l = 1,80 şi ştanţa „24”; h) Nr. 
inv.: F 4429 (pl. 14/2). 
6. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 16,19; Dfund = 20,02 x 19,82; Gfund = 5,41; Gperete max. = 5,41; Gperete 

                                                            
58 Am optat pentru descrierea detaliată a fiecărei piese, după cum urmează: a. material; b. 
întreg/fragment; c. pastă; d. culoare; e. dimensiuni (cm); f. încadrare cronologică; g. ştampile/ştanţe; 
h. nr. inv. Abrevieri folosite în catalog: A - adâncime, H - înălţime, G - grosime, D - diametru, L - 
lungime, l - lăţime, int. - interior, ext. - exterior, max. - maxim, min. - minim, nr. inv. - număr de 
inventar. Tipul de descriere a pieselor este preluat de la Pittioni 1976, p. 176-184 (unde este prezentat 
catalogul creuzetelor şi fragmentelor de creuzete descoperite în timpul cercetărilor efectuate în 1970 
la o mănăstire din Heiligenkreuz, Austria) şi de la Marcu Istrate 2009, p. 61-62, nr. 324-325 (unde 
sunt prezentate câteva creuzete din grafit şi din ceramică descoperite la Palatul Episcopal din Alba 
Iulia). 
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min. = 3,78; f) sec. XVIII-XIX; g) o ştampilă cu L = 3,20 şi l = 1,60 şi ştanţa „200”; h) Nr. 
inv.: F 4419 (pl. 13/4). 
7. a) grafit; b) fund de vas şi perete; vitrifiat la exterior şi exfoliat la interior; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 5,47; Dfund = 4,47; Gperete max. = 
1,71; Gperete min. = 0,95; f) sec. XVIII-XIX; g) se observă cartuşul unei ştampile care este 
vitrifiată: L = 3,14; l = 2,00; h) Nr. inv.: F 10196. 
8. a) grafit; b) fund de vas cu perete, vitrifiat şi uşor exfoliat la exterior; prezintă urme de 
arsură la interior, pe fund; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H 
= 6,43; Dfund = 6,83; Gperete la bază = 1,53; Gperete min. = 1,06; f) sec. XVIII-XIX; g) conţine o 
ştampilă: L = 4,22; l = 2,27; lângă ştampilă este ştanţat „15” (partea inferioară a cifrei 5 nu 
se vede bine); h) Nr. inv.: F 10186 (pl. 16/2). 
 
B. Cu două ştampile 
9. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; prezintă 
urme intense de folosire; d) negru cu luciu metalic; e) H = 7,50; Dfund = 11,50; Dinterior = 
9,70; Gperete = 1,50; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile: L = 5,10; l = 3,10 (ambele cartuşe 
au aceleaşi dimensiuni); h) Nr. inv.: F 10201 (pl. 16/4). 
10. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 7,00; Dfund = 13,20; Gfund = 2,40; Gperete = 2,40; f) sec. XVIII-XIX; 
g) două ştampile cu L = 3,60 şi l = 1,60 şi ştanţa „40”; h) Nr. inv.: F 4417 (pl. 14/4). 
11. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 7,20; Dfund = 16,40; Gfund = 4,00; Gperete = 4,60; f) sec. XVIII-XIX; 
g) două ştampile cu L = 3,60 şi l = 1,60 (ambele sunt exfoliate de la temperatură) şi ştanţa 
„10”; h). Nr. inv.: F 4453 (pl. 15/1). 
12. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 30,40; Gfund = 3,00; Gperete = 2,60; f) sec. XVIII-XIX; g) două 
ştampile cu L = 3,40 şi l = 1,40 şi ştanţa „< 0”; h) Nr. inv.: F 5010 (pl. 13/2). 
13. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 7,11; Dfund = 13,14; Gfund = 2,91; Gperete = 2,08; f) sec. 
XVIII-XIX; g) două ştampile cu L = 4,00 şi l = 2,00 (sunt exfoliate) şi ştanţa „50” cu „5” 
în formă de „S”; h) Nr. inv.: F 4422 (pl. 16/5). 
14. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 8,72; Dfund = 9,38; Gfund = 2,79; Gperete = 1,41; f) sec. XVIII-
XIX; g) două ştampile cu L = 3,30 şi l = 1,90 şi ştanţa „20”; h) Nr. inv.: F 4428 (pl. 14/1). 
15. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 9,39; Dfund = 8,32 x 8,49; Gfund = 2,78; Gperete min. = 1,02; f) 
sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu aceleaşi dimensiuni: L = 3,10; l = 2,00; h) Nr. inv.: F 
4425 (pl. 16/3). 
16. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 10,29; Dfund = 10,29 x 10,22; Gfund = 2,42; Gperete max. = 1,82; 
Gperete min. = 1,11; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu L = 3,30 şi l = 1,80 şi ştanţa „Z 
0” (probabil „20”); h) Nr. inv.: F 4423 (pl. 14/3). 
17. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 14,22; Dfund = 18,22 x 18,04; Gfund = 6,21; Gperete max. = 4,43; 
Gperete min. = 2,78; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile (sunt exfoliate, nu se pot lua 
dimensiuni) şi ştanţa „I 0” (probabil „10”) (pl. 13/3). 
18. a) grafit; b) fund de vas cu perete; la exterior este vitrifiat (nu se pot lua dimensiuni 
corecte); c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 10,38; Dfund = 
18,90 x 18,88; Gfund = 3,50; f) sec. XVIII-XIX; g) două ştampile: nr. 1 - 4,21 x 2,15; nr. 2 - 
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4,18 x 2,25; pe fundul vasului s-a lipit o cărămidă care acoperă o parte dintr-o ştampilă; 
partea inferioară din ştampila nr. 2 este exfoliată; h) Nr. inv.: F 10206. 
19. a) grafit; b) fund de vas şi perete; vitrifiat şi exfoliat la exterior şi interior; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 10,70; Dfund = 19,90 x 19,20; f) 
sec. XVIII-XIX; g) două ştampile cu orientare diferită, ambele fiind exfoliate în partea 
superioară (nu se poate măsura lungimea cartuşelor): nr. 1 - l = 2,22; nr. 2 - l = 2,29; h) Nr. 
inv.: F 10207 (pl. 15/3). 
20. a) grafit; b) fund de vas şi perete; intens vitrifiat la exterior şi exfoliat la interior; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,65; Dfund = 18,52 x 19,20; 
Gperete la bază = 4,21; f) sec. XVIII-XIX; g) conţine două ştampile, din care una este vitrifiată 
şi nu poate fi reconstituită în întregime; dimensiunile ştampilei nr. 2: L = 4,14; l = 2,25; h) 
Nr. inv.: F 10208. 
21. a) grafit; b) fund de vas, ce prezintă urme intense de vitrifiere la exterior şi urme de 
metal topit la interior; de asemenea, prezintă urme de ardere secundară pe fund - dungi 
negre şi portocalii; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Hmax.= 
14,22; Dfund = 20,69 x 20,62; Gperete max. = 4,22; Gperete min. = 2,58; f) sec. XVIII-XIX; g) 
două ştampile: L = 2,60; l = 1,40; ştanţa „Z00”; ştampilele sunt foarte mici raportate la 
dimensiunile creuzetului; h) Nr. inv.: F 10211 (pl. 5/1). 
 
C. Cu cinci ştampile 
22. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 40,43; Dfund = 34,20 x 33,62; Gfund = 6,12; Gperete = 4,10; f) 
sec. XIX; g) cinci ştampile - două reprezentând sigla atelierului unde au fost produse, una 
având un semn neidentificat şi două ştampile pe care se mai văd doar câteva litere; h) Nr. 
inv.: F 4415 (pl. 12). 
 
II. Creuzete fără ştampile 
23. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 4,70; Dfund = 18,70; Dgură = 17,40; Gperete = 1,40; f) sec. XVII-XIX; 
g) -. 
24. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; stare 
avansată de degradare (exfoliat); d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,40; Dfund = 19,80; G = 
1,40; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4444. 
25. a) grafit; b) fragment din peretele unui vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 17,80; Dfund = 22,8; Gpartea superioară = 1,80; Gpartea inferioară = 4,00; f) sec. 
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4420. 
26. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 12,60; Dfund = 13,60; Dgură = 20,40; Gperete = 2,00; Gfund = 3,80; f) 
sec. XVII-XIX; g) ştanţa „O”; h) Nr. inv.: F 4441 (pl. 13/1). 
27. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 11,00; Dfund = 12,40; Gfund = 2,10; Gperete sus = 1,40; Gperete jos = 
3,00; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4427. 
28. a) grafit; b) fragment de fund de vas şi perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 14,20; Dfund = 23,80; Gfund = 2,20; Gpartea superioară = 2,20; Gpartea 

inferioară = 4,00; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4414. 
29. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 18,60; Dgură = 33,60; Gpartea superioară = 1,80; Gpartea inferioară = 2,00; f) sec. 
XVII-XIX; g) -. 
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30. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 31,20; Dvas = 21,00; Gpartea superioară = 3,20; Gpartea inferioară = 4,40; f) sec. 
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4418. 
31. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 7,40; lfragment = 12,00; Dgură = 38,12; Gbuză = 2,40; f) sec. XVII-XIX; g) 
-; h) Nr. inv.: F 4438. 
32. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 12,14; lfragment = 26,40; Dgură = 52,40; Gbuză = 2,20; f) sec. XVII-XIX; 
g) -; h) Nr. inv.: F 4433. 
33. a) grafit; b) fragment de vas aproape întreg, fund şi perete (nu are profil întreg); c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 48,14; Dfund = 29,00; Dpartea 

superioară = 37,80; Gfund = 4,45; Gperete = 4,20 (jos) şi 2,40 (sus); f) sec. XVII-XIX; g) -. 
34. a) grafit; b) fragment de perete şi buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 39,23; Dgură = 30,62; lfragment = 17,63; Gpartea superioară = 2,40; Gpartea 

inferioară = 5,22; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4416. 
35. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 32,41; Dfund = 34,00; Gfund = 5,80; Gperete = 4,40; f) sec. 
XVII-XIX; g) -. 
36. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 6,60; Dfund = 7,00; Gfund = 1,30; Gperete = 1,10; f) sec. XVII-
XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4430. 
37. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 4,82; Dfund = 10,34; Gfund = 0,91; Gperete = 1,52; f) sec. XVII-
XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4421. 
38. a) grafit; b) fragment de fund de vas cu perete; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 11,41; Dfund = 13,05; Gfund = 2,00; Gperete max. = 1,62; Gperete 

min. = 1,39; f) sec. XVII-XIX; g) -. 
39. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 13,70; l = 11,72; Gmax. = 2,90; Gmin. = 1,89; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4439. 
40. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 14,28; l = 10,74; Gmax. = 3,09; Gmin. = 2,40; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4446. 
41. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 15,53; l = 14,78; Gmax. = 4,92; Gmin. = 4,71; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4450. 
42. a) grafit; b) fragment(e) de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 17,70; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4443; F 4445; F4448. 
43. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 13,58; l = 9,12; Gmax. = 2,21; Gmin. = 1,68; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4434. 
44. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 14,45; l = 11,70; Gmax. = 2,70; Gmin. = 1,70; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4449. 
45. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 12,62; l = 6,31; Gmax. = 4,54; Gmin. = 3,09; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4440. 
46. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 12,78; l = 7,05; Gmax. = 1,43; Gmin. = 0,92; f) sec. XVII-XIX; 
g) -; h) Nr. inv. F 4436. 
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47. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 9,70; l = 7,62; Gmax. = 1,12; Gmin. = 0,78; f) sec. XVII-XIX; 
g) -; h) Nr. inv.: F 4435. 
48. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 11,74; l = 3,51; G = 1,20; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: 
F 4431. 
49. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; buza este mult invazată; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,63; l = 10,68; Gmax. = 2,52; 
Gmin. = 1,70; Gbuză = 3,09; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4447. 
50. a) grafit; b) fragment de capac, care avea mâner de prindere; c) pastă semifină, arsă 
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) L = 11,52; H = 6,03; Gmax. = 1,22; Gbuză = 0,71; f) 
sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4437 (pl. 17/8). 
51. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 12,72; l = 8,49; Gperete max. = 2,60; Gperete min. = 2,18; Gbuză = 
2,10; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4442. 
52. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 13,51; l = 8,83; Gmax. = 2,12; Gmin. = 1,19; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) 
Nr. inv.: F 4432. 
53. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) 
negru cu luciu metalic; e) H = 20,48; l = 12,79; Gperete max. = 2,68; Gperete min. = 1,52; Gbuză = 
2,07; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4443. 
54. a) grafit; b) vas aproape întreg, lipseşte o mică parte din fund, dar nu este perforat; are 
peretele scund şi deschidere mare la gură; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 3,21; D = 11,82; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4424. 
55. a) grafit; b) fund de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) G 
= 4,81; Dext. = 20,05; Dint. = 11,82 x 11,23; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 4451. 
56. a) grafit; b) fragment de perete de vas cu buză; uşoare urme de vitrifiere la suprafaţă; c) 
pastă semifină, arsă reducător; descoperire din anul 1985, la -1,95 m, în apropierea porţii de 
sud a castrului; d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,43; lmax. = 6,12; Gmax. = 1,22; Gmin. = 
1,03; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/1. 
57. a) grafit; b) fragment de perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; descoperire din 
anul 1985, la -1,95 m, în apropierea porţii de sud a castrului; d) negru cu luciu metalic; e) H 
= 4,61; l = 6,73; Gmax. = 1,60; Gmin. = 1,43; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/2. 
58. a) grafit; b) fund de vas cu perete; partea inferioară a fundului lipseşte, dar nu este 
perforat; se observă urme de cărămidă pisată pe interiorul vasului; c) pastă semifină, arsă 
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 17,65; Amax. = 14, 00; Gperete max. = 1,60; Gperete 

min. = 1,13; Gfund păstrat = 1,82; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10204. 
59. a) grafit; b) perete de vas cu buză (lipseşte fundul şi o mică parte din pereţi); se observă 
urme de cărămidă pisată pe interiorul vasului; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu 
luciu metalic; e) H = 23,83; Gmax., la bază = 2,45; Gbuză = 1,68; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. 
inv.: F 10205. 
60. a) grafit; perete de vas cu buză şi toartă; are depunere de var la interior; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 16,08; Gperete max. = 0,93; Gperete 

min. = 0,57; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10192. 
61. a) grafit; b) perete de vas cu buză; uşoare urme de vitrifiere la exterior; urme de 
cărămidă la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 
10,17; Gbuză = 1,67; Gperete min. = 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10195. 
62. a) grafit; b) perete de vas cu buză; uşoare urme de praf de cărămidă la interior şi 
exterior; uşor exfoliat la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; 
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e) H = 6,70; l = 12,10; Gbuză = 1,61; Gmin. = 1,08; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 
10210/3. 
63. a) grafit; b) perete de vas; uşoare urme de praf de cărămidă la interior; c) pastă semifină, 
arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,86; lmax. = 11,75; Gmax. = 1,39; Gmin. = 
1,14; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10193. 
64. a) grafit; b) perete de vas cu buză; urme de praf de cărămidă la interior şi uşoare urme 
de vitrifiere la exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 
22,17; Dla gură = 21,00; Gmax. păstrat = 2,38; Gbuză = 1,66; Gmin.= 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -; 
h) Nr. inv.: F 10194. 
65. a) grafit; b) profil întreg de vas tip farfurie, cu buza dreaptă; c) pastă semifină, arsă 
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 8,72; Dmax. = 43; Gbuză = 2,20; Gmax. perete = 
1,86; Gmin. perete = 1,31; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10189. 
66. a) grafit; b) perete de vas cu buză; urme de praf de cărămidă la interior; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 9,11; Dmax. = 22,00; Gbuză = 1,67; 
Gmax. = 1,44; Gmin. = 1,24; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10187. 
67. a) grafit; b) fund de vas cu perete şi buză (profil întreg); vas tip farfurie; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 5,20; Dmax. = 28,20; Gbuză = 1,34; 
Gmin. = 1,07; fundul vasului se subţiază spre mijlocul lui; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: 
F 10188. 
68. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 6,83; Dmax. = 42,40; Gbuză = 2,42; Gmin. = 1,24; f) sec. XVII-XIX; g) 
-; h) Nr. inv.: F 10197. 
69. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 5,40; Dmax. = 42,40; Gbuză = 2,42; Gmin. = 1,51; f) sec. XVII-XIX; g) 
-; h) Nr. inv.: F 10191. 
70. a) grafit; b) fund de vas cu perete şi buză (profil întreg); vas tip farfurie; c) pastă 
semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 4,00; Dmax. = 20,50; Gbuză = 1,38; 
Gmin. = 1,19; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/4. 
71. a) grafit; b) fund de vas cu perete, vitrifiat la exterior; urme de vitrifiere la interior şi 
posibile urme de metal topit la interior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu 
metalic; e) H = 4,15; Dmax. păstrat = 5,90; Gfund = 1,50; Gpereţi = 0,59; f) sec. XVII-XIX; g) -; 
h) Nr. inv.: F 10210/5. 
72. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) H = 4,00; Gbuză = 1,14; Gperete max. = 0,83; Gperete min. = 0,61; f) sec. XVII-
XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/6. 
73. a) grafit; b) perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu 
metalic; e) Hmax. = 10,45; Gbuză = 1,51; Gperete = 1,21; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 
10190. 
74. a) grafit; b) perete de vas cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu 
metalic; e) Hmax. = 10,31; Dmax. = 24,38; Gbuză = 1,58; Gperete max. = 1,40; Gperete min. = 1,21; f) 
sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/7. 
75. a) grafit; b) perete de vas; uşor exfoliat la interior şi exterior; c) pastă semifină, arsă 
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Hmax. = 5,50; lmax. = 7,58; Gmax. = 1,20; Gmin. = 1,06; 
f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/8. 
76. a) grafit; b) perete de vas, cu buză; prezintă puternice urme de cărămidă la interior şi 
uşoare urme de cărămidă pe exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu 
metalic; e) Hmax. = 6,61; lmax. = 8,97; Gbuză = 1,77; Gperete max. = 1,73; Gperete min. = 1,49; f) sec. 
XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10210/9. 
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77. a) grafit; b) perete de vas tip farfurie, cu buză; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) Hmax. = 4,52; Dmax. = 29,80; Gbuză = 1,51; Gperete max. = 1,40; Gperete min. = 
1,14; f) sec. XVII-XIX; g) -; h) Nr. inv.: F 10209. 
78. a) grafit; b) perete de vas; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) 
Hmax. = 3,81; lmax. = 8,68; Grperete max. = 1,45; Grperete min. = 1,18; f) sec. XVII-XIX; g) - ; h) 
Nr. inv.: F 10210. 
79. a) grafit; b) fragment din peretele unui creuzet, conţinând urme de cupru - sulfat de 
cupru; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 11,08; l = 16,80; 
Gperete = 5,34; Gstrat cupru = 1,40 cm; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) - (pl. 7/3a-b). 
80. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet, cu urme de cărămidă la interior, vitrifiat la 
exterior şi urme de metal topit la exterior; conţine arsură pe fund; c) pastă semifină, arsă 
reducător; d) negru cu luciu metalic; e) l = 11,53; Dfund = 23,00; Gfund = 4,14; f) sec. XVIII-
XIX; g) -; h) -. 
81. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet, vitrifiat la exterior şi pe fund; prezintă 
urme de ardere secundară pe fund; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu 
metalic; e) H = 12,29; Dfund = 16,00; Gfund = 5,26; Gperete = 2,72; f) sec. XVIII-XIX; g) - ; 
h) -. 
82. a) grafit; b) fragment din peretele unui vas cu urme de cărămidă la interior; exfoliat; c) 
pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) H = 12,69; l = 10,04; Gmax = 
3,60; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) -. 
83. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet de mari dimensiuni, puternic vitrifiat la 
exterior, conţinând uşoare urme de metal topit; în fundul vasului s-a practicat o perforaţie 
cu secţiunea dreptunghiulară (2,44 X 2,02 cm); c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru 
cu luciu metalic; e) Dfund = 26,50 X 26,70; Gfund = 5,94; Gperete la bază = 8,08; Gperete min = 
6,79; f) sec. XVIII-XIX; g) -; h) -. 
84. a) grafit; b) fragment din fundul unui creuzet cu urme de cărămidă pe interior; vitrifiat şi 
exfoliat la exterior; c) pastă semifină, arsă reducător; d) negru cu luciu metalic; e) Dfund = 
14,50 X 14,00; Gfund = 4,80; f) sec. XVIII-XIX; g) pe fund are marca „Z 00”; distanţa 
dintre Z şi primul 0 este mai mare decât cea dintre 0 şi 0; h) - (pl. 7/2a-b). 
 
Creuzete din gresie, pentru probă 
85. a) gresie; b) vas întreg (are buza puţin ciobită) - creuzet de probă; c) gresie semifină, 
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,60; D = 3,60; Gbuză = 0,20-0,30; f) sec. 
XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/1 (pl. 17/1). 
86. a) gresie; b) vas întreg (are buza puţin ciobită) - creuzet de probă; c) gresie semifină, 
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,50; D = 3,80; Gbuză = 0,25-0,30; f) sec. 
XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/2 (pl. 17/2). 
87. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat, cu mici crăpături - creuzet de probă; c) gresie 
semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,68; A = 0,69; Dext. = 2,83 x 2,78; 
Dint. = 2,15 x 2,07; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/3 (pl. 17/5). 
88. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină, 
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,72; A = 0,44; Dext. = 2,94 x 2,93; Dint. = 
2,05 x 2,05; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/4 (pl. 17/4). 
89. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină, 
realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,33; A = 0,29; Dext. = 2,44 x 2,60; Dint. = 
1,89 x 1,96; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/5. 
90. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat - creuzet de probă; c) gresie semifină, realizată prin 
scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,64; A = 0,43; Dext. = 2,87 x 2,82; Dint. = 2,15 x 2,06; f) 
sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/6 (pl. 17/6). 
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91. a) gresie; b) vas întreg, bine păstrat (cu o mică ruptură pe buză) - creuzet de probă; c) 
gresie semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,79; A = 0,63; Dext. = 2,89 x 
2,88; Dint. = 2,17 x 2,13; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/7 (pl. 17/7). 
92. a) gresie; b) vas aproape întreg, slab păstrat (cu rupturi şi crăpături pe buză) - creuzet de 
probă; c) gresie semifină, realizată prin scobire şi şlefuire; d) gri; e) H = 1,71; A = 0,48; Dext. 

= 2,94 x 2,87; Dint. = 2,35 x 2,31; f) sec. XVI-XVII; g) -; h) Nr. inv.: F 10198/8. 
 
Creuzet din ceramică, pentru probă 
93. a) ceramică; b) vas întreg - creuzet utilizat pentru probă; c) pastă ceramică de bună 
calitate, ardere oxidantă, cu glazură pe interior; d) cărămiziu; e) H = 3,60; Dgură = 4,30; 
Dfund = 4,50-4,60; Gbuză = 0,30-0,50; f) sec. XVI-XVIII; g) - ; h) Nr. inv.: F 10199 (pl. 
17/3). 
 

Tabel 1. Dimensiunile cartuşelor ştampilelor (cm) 
 

Nr. 
crt. 

Vas cu două ştampile Vas cu o 
ştampilă 

 
Observaţii 

Ştampila 1 Ştampila 2 L l
L l L l

1  3,40 1,40  
2  3,50 2,40  
4  3,50 1,90  
5  3,10 1,80  
6  3,20 1,60  
 
7 

 
3,14 2,00 

Ştampila este 
vitrifiată; se observă 

doar cartuşul 
8  4,22 2,27  
9 5,10 3,10 5,10 3,10  
10 3,60 1,60 3,60 1,60  
11 3,60 1,60 3,60 1,60  
12 3,40 1,40 4,40 1,40  
13 4,00 2,00 4,00 2,00  
14 3,30 1,90 3,30 1,90  
 

15 - 1,80 3,00 
 

1,80 
Partea superioară a 
ştampilei 1 este 

vitrifiată 
16 3,30 1,80 3,30 1,80  
19 - 2,22 - 2,29 Sunt exfoliate pe 

lungime 
20 - - 4,14 2,25 Ştampila 1 este 

vitrifiată 
21 2,60 1,40 2,60 1,40 Ştampila 2 este 

vitrifiată 
22 5,40 3,80 5,40 3,80  

Ştampile pentru care nu se pot măsura dimensiunile
3 O ştampilă exfoliată; se mai păstrează doar un colţ
17 Două ştampile exfoliate
18 Două ştampile: una este acoperită cu o cărămidă lipită secundar pe fundul 

vasului, iar cea de-a doua este exfoliată 
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Tabel 2. Cifre, numere şi semne prezente pe creuzetele descoperite la monetăria de la Alba 

Iulia 
Nr. 
crt. 

Ştanţa Observaţii Corespondentul 
în ilustraţie 

1 
 

este singura ştanţă prezentă pe 
acel vas 

pl. 13/1 

2 I în loc de 1 pl. 13/3 

3 cifra „1” este reprezentată diferit 
de celelalte (de la nr. 2 şi 4) 

 
pl. 15/1 

 
4 

 

primul semn are formă de „L”, 
dar cu hasta orizontală mai scurtă; 

semnele sunt depărtate 

 
pl. 15/4 

5 cifra „2” este realizată 
schematizat 

pl. 14/1 

6 „Z” în loc de „2” (probabil); 
semnele sunt depărtate 

pl. 14/3 

7 semnele sunt depărtate şi 
executate rudimentar 

pl. 14/2 

8 
 

cifra „4” este realizată 
schematizat 

pl. 14/4 

9 „5” are formă de „S” cu capetele 
mai scurte şi uşor înclinat 

pl. 16/5 

10 „Z” în loc de „2” (probabil) pl. 13/4 

11 semn neidentificat pl. 13/2 

 
12 

posibil 15; partea inferioară a 
cifrei „5” nu se vede bine 

(ştanţare defectuoasă) 

 
pl. 16/2 

13 „C” în loc de „0” (probabil);
poate fi 80 

pl. 11/2 

14 semn neidentificat; se observă 
cartuşul unei ştampile 

pl. 12 

 
15 

semnul este poziţionat lângă
ştampilă; poate reprezenta un „3” 

întors (schematizat) 

 
pl. 16/1 

 
 

Graphite Crucibles Discovered during Archaeological Research Conducted at the Mint of 
Alba Iulia (17th-19th Centuries) 

 
(Abstract) 

 
The Museum of Alba Iulia collection includes fragments of crucibles made from graphite, ceramics 
and iron, displaying a variety of shapes, sizes, wall thickness and stamped patterns.  

This article presents a study of graphite crucibles discovered in the course of archaeological 
research of Alba Iulia’s mint. Following an overview of crucibles used in mints and the major 
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manufacturers of crucibles in Europe (pl. 1), details of the Museum’s collection of graphite vessels 
are presented. Some examples of crucibles made of sandstone (pl. 17/1-2, 4-7) and ceramic (pl. 
17/3), which were used in the separating and testing of metals, are also presented. Among the vessels 
discussed are some which bear stamps on the underside and handle (table 1) while others have 
various brands printed on the bottom which could describe the capacity of the vessels (table 2). The 
stamps indicate their production from known workshops in Obernzell (Bavaria). 

The stamp of the most famous manufacturer stamp in Obernzell takes the shape of different 
forms of the number “4” and includes two initials on one side. This stamp is often found on 
crucibles from Alba Iulia’s mint (pl. 18); for example one has a stamp with the letters “L-K” on the 
base of number “4” (pl. 18/1-5), while stamps that have the letter “M” are also common (pl. 18/6-9). 
More rare is a stamp depicting an anchor (pl. 18/10), a logo belonging to a different Bavarian 
workshop.  

It is hoped that this brief contribution on graphite crucibles will help provide a better 
understanding of activities in Alba Iulia’s mint and open up new directions for research into crucibles 
and specialist vessels used in mints in the Late Middle Ages and the modern era, contributing to 
knowledge in the wider context of their production and use in Europe. 
 

Explanation of Figures 
 

Pl. 1. Crucible distribution map based on archaeological finds and written sources. The circles 
represent Hessian crucibles (“light”), squares represent crucibles produced in Obernzell 
(“dark”), and triangles represent other producers (probably small producers). Large icons 
indicate the main production centres (after Martinón-Torres, Rehren 2009). 

Pl. 2. Microscopic details in the texture of the crucibles: 1. hessian crucible; 2. crucible made in 
Obernzell (after Martinón-Torres, Rehren 2009). 

Pl. 3. Crucibles discovered in Oberstockstall, Austria: 1. triangular crucibles; 2. microscopic detail 
with black surface of a crucible made in Oberstockstall (after Martinón-Torres, Rehren 
2009). 

Pl. 4. Fragments of graphite crucibles with various stamps made in Obernzell, discovered in 
Austria: 1-2. Heiligenkreuz-Bernhardkappele; 3. Heiligenkreuz-Konventgebäude (after Pittioni 
1974 - 1-2; Pittioni 1976 - 3). 

Pl. 5. Fragment of graphite crucible extensively used, found in Alba Iulia mint: 1. the bottom of 
the crucible with two stamps and traces of secondary firing; 2. vitrified crucible fragment. 

Pl. 6. Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint : a. Fragment with intense 
traces of brick in the interior and slight traces of molten metal; b. fragment with traces of 
melted metal (?). 

Pl. 7. Fragments of crucibles found at the Alba Iulia mint : 1 a-c. fragment of vitreous crucible on 
the outside and inside with traces of molten metal; 2 a-b. crucible fragment with intense 
traces of brick on the interior and vitreous profile; 3 a-b. crucible fragment containing 
tailings of copper sulphate. 

Pl. 8. Tools used in the Alba Iulia mint, from the Alba Iulia Museum’s collection: 1. pliers used 
for gripping crucibles; 2. pliers used to grip metal bars; 3. spoon used for pouring molten 
metal (after Ciulavu 2015). 

Pl. 9. Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms). 
Pl. 10. Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms). 
Pl. 11. Fragments of plate-type graphite crucibles found at the Alba Iulia mint (various forms). 
Pl. 12. Graphite crucibles with various stamps and printed marks on bottom, found in the Alba 

Iulia mint. 
Pl. 13. Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint, with stamps printed by the 

manufacturer on the bottoms of the vessel: 1. fragment of crucible with brand “O”; 2-4. 
fragments of type I crucible stamps and various brands. 

Pl. 14. Fragments of graphite crucibles found at the Alba Iulia mint stamped by the manufacturer 
(type I) and various moulds printed on the bottoms of the vessel: 1, 3-4. fragments of 
crucibles with two stamps; 2. fragment from a crucible with a stamp. 
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Pl. 15. Fragments of graphite crucibles found at Alba Iulia mint stamped by the manufacturer 
(type I) and various moulds printed on the bottoms of the vessel: 1, 3. fragments of 
crucibles with two stamps; 2, 4. fragments of crucibles with a stamp. 

Pl. 16. Fragments of graphite crucibles found at Alba Iulia mint stamped by the manufacturer 
(type II): 1-2. fragments of crucibles with a stamp and various moulds; 3-5. fragments of 
crucibles with two stamps and die (no. 5). 

Pl. 17. Crucibles found at Alba Iulia mint: 1-2, 4-7. hone crucibles used for samples; 3. ceramic 
crucible glazed on the inside, used for samples; 8. lid for a graphite crucible. 

Pl. 18. Stamps from the crucibles from the Alba Iulia mint: 1-5. stamp (type I); 6-9. stamp (type 
II); 10. stamp (type III) (no scale). 

Tab. 1. Dimensions of the cartridges of the stamps. 
Tab. 2. Digits, numbers and signs present on crucibles found at the Alba Iulia mint. 
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Pl. 1. Harta distribuţiei creuzetelor, pe baza descoperirilor arheologice şi a 
izvoarelor scrise. Cercurile reprezintă creuzete hessiane („luminoase”), pătratele reprezintă 
creuzetele produse la Obernzell („întunecate”), iar triunghiurile reprezintă alte producţii 
(probabil micii producători). Semnele mari indică principalele centre de producţie (apud 
Martinón-Torres, Rehren 2009) 
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Pl. 2. Detalii microscopice din textura creuzetelor: 1 - creuzet hessian; 2 - creuzet produs la 

Obernzell (apud Martinón-Torres, Rehren 2009) 
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Pl. 3. Creuzete descoperite la Oberstockstall, Austria: 1 - creuzete triunghiulare; 2 - detaliu 
microscopic cu suprafaţa unui creuzet negru produs la Oberstockstall 

(apud Martinón-Torres, Rehren 2009) 
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Pl. 4. Fragmente de creuzete din grafit cu diverse ştampile produse la Obernzell, 
descoperite în Austria: 1-2 - Heiligenkreuz-Bernhardkappele; 3 - Heiligenkreuz-

Konventgebäude (apud Pittioni 1974 - 1-2; Pittioni 1976 - 3) 
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Pl. 5. Fragment de creuzet din grafit, intens utilizat, descoperit la monetăria de la Alba 
Iulia: 1 - fund de creuzet cu două ştampile şi urme de ardere secundară; 2 - fragment de 

creuzet vitrifiat 
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Pl. 6. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1 - 
fragment cu urme intense de cărămidă la interior şi uşoare urme de metal topit; 2 - 

fragment cu urme de metal (?) topit 
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Pl. 7. Fragmente de creuzete descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1 a-c. fragment de 
creuzet vitrifiat pe exterior şi cu urme de metal topit pe interior; 2 a-b. fragment de creuzet 
cu intense urme de cărămidă pe interior şi profilul vitrifiat; 3 a-b. fragment de creuzet care 

conţine resturi de sulfat de cupru 
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Pl. 8. Ustensile folosite în monetăria de la Alba Iulia, din colecţia muzeului din Alba Iulia: 
1. cleşte pentru prinderea creuzetelor; 2. cleşte pentru prinderea barelor metalice; 3. lingură 

pentru turnarea metalului topit (apud Ciulavu 2015) 
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Pl. 9. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia 
(diferite forme) 
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Pl. 10. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia 
(diferite forme) 
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Pl. 11. Fragmente de creuzete din grafit tip farfurie descoperite la monetăria de la Alba Iulia 
(diferite forme) 
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Pl. 12. Creuzet din grafit cu diverse ştampile şi mărci imprimate pe fund, descoperit la 
monetăria de la Alba Iulia 
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Pl. 13. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu 
ştampile de producător imprimate pe fundul vaselor: 1 - fragment de creuzet cu ştanţa „O”; 
2-4 - fragmente de creuzete cu ştampile din tipul I şi diverse ştanţe 
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Pl. 14. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu 
ştampile de producător (din tipul I) şi diverse ştanţe imprimate pe fundul vaselor: 1, 3-4 - 
fragmente de creuzete cu două ştampile; 2 - fragment de creuzet cu o ştampilă 
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Pl. 15. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu 
ştampile de producător (din tipul I) şi diverse ştanţe imprimate pe fundul vaselor: 1, 3. 

fragmente de creuzete cu două ştampile; 2, 4. fragmente de creuzete cu o ştampilă 
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Pl. 16. Fragmente de creuzete din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia, cu 
ştampile de producător (din tipul II): 1-2 - fragmente de creuzete cu o ştampilă şi diverse 

ştanţe; 3-5 - fragmente de creuzete cu două ştampile şi cu ştanţă (nr. 5) 
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Pl. 17. Creuzete descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 1-2, 4-7 - creuzete din gresie 
utilizate pentru probe; 3 - creuzet din ceramică glazurat pe interior, utilizat pentru probe; 

8 - capac de creuzet din grafit 
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Pl. 18. Ştampile întâlnite pe creuzetele din grafit descoperite la monetăria de la Alba Iulia: 
1-5 - ştampile din tipul I; 6-9 - ştampile din tipul II; 10 - ştampilă din tipul III (fără scară) 
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ActaMP - Acta Musei Porolissensis. Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Artă Zalău. 
ActaPal  - Acta Paleobotanica. Polish Academy of Sciences. Krakow. 
AÉ - Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyt-

történeti és éremtani társulat tudományos folyóirata. 
Budapest. 

AHA - Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó. Budapest. 
AIIC(N)  - Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”. Cluj-

Napoca. 
AIIAC - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj. Cluj-

Napoca (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „George 
Bariţ”). 

AIIAI/AIIX  - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. 
Xenopol” Iaşi. (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie „A. 
D. Xenopol” Iaşi). 

AISC - Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj. 
AJA - American Journal of Archaeology. New York. 
AJPA - American Journal of Physical Anthropology. The Official 

Journal of the American Association of Physical 
Anthropologist. Baltimore. 

Almanahul graficei române - Almanahul graficei române. Craiova.  
Aluta - Aluta. (Studii şi comunicări - Tanulmányok és 

Közlemények). Sfântu Gheorghe. 
AnB - Analele Banatului (serie nouă). Timişoara. 
Angustia - Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu Gheorghe. 
Antaeus - Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico 

Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 
AnthAnzeiger - Anthropologischen Anzeiger. Journal of Biological and 

Clinical Anthropology. 
Antiquity - Antiquity. A Quartely Review of World Archaeology. 

York. 
AnUB-LLS - Analele Universităţii din Bucureşti - Limba şi literatura 

străină. Universitatea din Bucureşti. 
AO - Arhivele Olteniei. Craiova; serie nouă (Institutul de 

Cercetări Socio-Umane. Craiova). 
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AP  - Annales de Paléontologie. L’Association paléontologique 
française. 

APR - Acta Palaeontologica Romaniae. Romanian Society of 
Paleontologists. Bucharest. 

Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia. 

Archaeologia Bulgarica - Archaeologia Bulgarica. Sofia. 
Archaeometry - Archaeometry. Research Laboratory for Archaeology & 

the History of Art. Oxford. 
ArchMűhely - Archeometriai Műhely. Budapest. 
Arheologia - Archeologia. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzei 

pri Bulgarskata Akademija na Naukite. Sofia. 
ArkhSb  - Arkheologicheskiy sbornik. Muzey Ermitazh. Moskva. 
AS  - American Studies. Mid-America American Studies 

Association. Cambridge (USA). 
ASS  - Asian Social Science. Canadian Center of Science and 

Education. Toronto. 
ASUAIC-L - Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi (serie nouă). Secţiunea IIIe. Lingvistică. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

AT  - Ars Transsilvaniae. Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca. Cluj-Napoca 

ATS - Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu. 
AUASH  - Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  
AUASP  - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
AUCSI  - Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie. 

Universitatea din Craiova. 
Australiada   - Australiada: A Russian Chronicle. New South Wales. Woy 

Woy (Australia). 
AUVT - Annales d’Université „Valahia” Târgovişte. Section 

d’Archaéologie et d’Histoire. Universitatea Valahia din 
Târgovişte. 

AVSL  - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 
Sibiu. 

BA - Biblioteca de arheologie. Bucureşti. 
Banatica - Banatica. Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-Severin. 

Reşiţa. 
Balcanica - Balcanica. Annuaire de l’Institut des Études Balkaniques. 

Belgrad. 
BAMNH  - Bulletin of the American Museum of Natural History. 

American Museum of Natural History. New York. 
BAR - British Archaeological Reports (International Series). 

Oxford. 
BB - Bibliotheca Brukenthal. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BCMI - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice / Buletinul 

Comisiei Monumentelor istorice. Bucureşti. 
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BerRGK - Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts. Frankfurt am Main. 

BF  - Bosporskij fenomen. Gosudarstvennyj Еrmitazh Sankt-
Peterburg. 

BGSG  - Bulletin of the Geological Society of Greece. Geological 
Society of Greece. Patras. 

BHAB - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica. Muzeul 
Banatului Timişoara. 

BI  - Bosporskie issledovanija. Krymskoe Otdelenie Instituta 
Vostokovedenija, Nacіonal’na akademіja nauk Ukraїni. 
Simferopol, Kerch. 

BMA - Bibliotheca Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia. 

BMAntiq - Bibliotheca Memoriae Antiquitatis. Piatra Neamţ. 
BMN - Bibliotheca Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a 

Transilvaniei. Cluj-Napoca. 
BMS  - Bibliotheca Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica”. Sebeş. 
BOR - Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia Română. Bucureşti. 
BospCht  - Bosporskie chtenija. Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v 

period antichnosti i srednevekov’ja. Militaria. Krymskoe 
Otdelenie Instituta Vostokovedenija. Nacіonal’na akademіja 
nauk Ukraїni. Simferopol, Kerch. 

Das Börsenblatt  - Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel-Frankfurter 
Ausgabe. Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 
Frankfurt pe Main. 

Br J Ind Med - British Journal of Industrial Medicine. London. 
Brukenthal - Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal. 

Sibiu. 
BTh - Bibliotheca Thracologica. Institutul Român de Tracologie. 

Bucureşti. 
Bucureşti  - Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Bucureşti. 
Bucureştii vechi  - Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice. 

Bucureşti. 
BUS  - Birka Untersuchungen und Studien. Stockholm. 
CA  - Current Anthropology. University of Chicago. 
Caietele ASER - Caietele ASER. Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din 

România. Bucureşti. 
Carpica - Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 
CCA - Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti. 
CCJ - Chemistry Central Journal. London. 
Cele Trei Crişuri  - Cele Trei Crişuri. Oradea. 
Cetatea Bihariei - Cetatea Bihariei. Institutul de Istorie şi Teorie Militară din 

Bucureşti, Secţia Teritorială Oradea. 
CIRIR  - Cercetări istorice. Revistă de istorie românească. Iaşi. 
CL  - Cercetări literare. Universitatea Bucureşti. 
Codrul Cosminului  - Codrul Cosminului, seria nouă. Analele Ştiinţifice de 

Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 
ComŞtMediaş  - Comunicări Ştiinţifice. Mediaş. 
ConspNum - Conspecte numismatice. Chişinău. 
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Convieţuirea-Együttélés - Convieţuirea-Együttélés. Catedra de limbă şi literatura 
română a Institutului Pedagogic „Juhász Gyula”, Szeged. 

Corviniana - Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Hunedoara. 
CPF - Cahiers des Portes de Fer. Beograd. 
CretaceousRes - Cretaceous Research. Elsevier. 
Crisia - Crisia. Culegere de materiale şi studii. Muzeul Ţării 

Crişurilor. Oradea. 
CRP  - Comptes Rendus Palevol. Comptes Rendus de l’Académie 

des Sciences France. 
Cultura creştină - Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei 

Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de 
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj. 

Dacia - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série: 
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti. 

Dări de seamă  - Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul 
Geologic al României. Bucureşti. 

DB  - Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk. 
Moskva. 

De Antiquitate  - De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca. 
DFS - Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu. 
DP - Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju 

paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana. 
Drevnosti Altaja  - Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj 

universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj). 
EHQ  - European History Quarterly. Sage Publications. New York. 
EphNap - Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria 

Artei, Cluj-Napoca. 
EVNE    - Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut 

Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy 
Akademii Nauk. Novosibirsk. 

FK - Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata. 
Budapest. 

FU  - Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani. 
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’. 

FVL - Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu. 
Geo-Eco-Marina  - Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină. 
Bucureşti. 

Glasnik - Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the 
Serbian Archaeological Society. Beograd. 

Glasul Bisericii - Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. 
Bucureşti. 

Godišnjak - Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg. 
GR  - Gondwana Research. International Association for 

Gondwana Research, Journal Center, China University of 
Geosciences. Beijing. 

HistArchaeol - Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology. 
HistMet - Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society. 
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HJ - The Historical Journal. University of Cambridge (UK). 
HSCE  - History & Society in Central Europe. István Hajnal Society 

of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society. 
Budapest. Krems. 

IJAM  - International Journal of Arts Management. École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal. 

IJO - International Journal of Osteoarchaeology. United States. 
IPH - Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest. 
Istros - Istros. Muzeul Brăilei. Brăila. 
JACerS - Journal of the American Ceramic Society. The American 

Ceramic Society, Ohio. 
JAS - Journal of Archaeological Science. Academic Press. United 

States. 
JFA - Journal of Field Archaeology. Boston University. 
JLS - Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JMH  - Journal of Modern History. University of Chicago. 
JOB  - Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für 

Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien. 
JPSP  - Journal of Personality and Social Psychology. American 

Psychological Association. Washington DC. 
JRGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu 

Mainz. Mainz. 
JSP - Journal of Systematic Palaeontology. British Natural 

History Museum. London. 
JSSR  - Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for 

the Scientific Study of Religion. South-Carolina. 
JVP  - Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate 

Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis 
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK). 

Közlemények - Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és 
Régiségtárából, Cluj. 

Le Glob - Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris. 
LSJ  - Life Science Journal. Acta Zhengzhou University. 

Zhengzhou (China). 
LŞ - Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior 

Oradea. 
MA - Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei 

Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (1956-
1991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este 
continuată de aceeaşi revistă. 

Marisia - Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş. 
Marmatia - Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia 

Mare. 
Materiale - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
MBGAEU - Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 
MCA - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
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ME - Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş. Baia Mare. 

MEJSR  - Middle-East Journal of Scientific Research. International 
Digital Organization for Scientific Information. Deira, 
Dubai (United Arab Emirates). 

MemAntiq - Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 
Piatra Neamţ. 

MIA  - Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya 
Nauk SSSR. Moskva. 

MJSS  - Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean 
Center of Social and Eductional Research. Rome. 

Monumente Istorice  - Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia 
Monumentelor Istorice. Bucureşti. 

Monumente şi muzee  - Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a 
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti. 

MPG  - Marine and Petroleum Geology. Elsevier.  
MSIAR  - Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a 

II-a. Academia Română. Bucureşti. 
MTE  - Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest. 
Naturwissenschaften  - Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg. 
OlteniaŞtNat  - Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Olteniei. Craiova. 
ŐL - Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest. 
PA - Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Alba. Alba Iulia. 
PAPS  - Proceedings of the American Philosophical Society. 

American Philosophical Society. Philadelphia. 
PAS - Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin. 
PAT - Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. Cluj-

Napoca. 
PBF - Präehistorische Bronzefunde. München. 
PLOS ONE - PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access, 

online publication. 
PM - Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL 

(Presses universitaires de Lyon). Lyon. 
PNAUSA  - Proceedings of the National Academy of the United States 

of America. National Academy of the United States of 
America.  

Pogrebal’nyj obrjad - Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj 
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.  

Pontica - Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa. 

PPP - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences. 
Elsevier. 

ProblemyArh  - Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i 
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii 
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk. 
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Programm Mühlbach - Programm des evaghelischen Untergymnasium in 
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten. 
Mühlbach (Sebeş). 

PZ - Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

QG - Quaternary Geochronology. The International Research 
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating 
Techniques. 

QSA - Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A. 
Nallino. Roma. 

Quartär - Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone 
Age Research. 

RA - Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie 
Veche. Chişinău. 

RArhiv  - Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. 
Bucureşti. 

Radiocarbon - Radiocarbon. University of Arizona. Department of 
Geosciences. 

RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. 
Bistriţa. 

REF - Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi 
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti. 

RESEE  - Revue des études sud-est européennes. Academia Română. 
Bucureşti.  

RHMC  - Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société 
d’histoire moderne et contemporaine. Paris. 

RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia Română. 
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est 
européennes. 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIR  - Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din 
Bucureşti. 

RJP  - Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of 
Romania. Bucharest. 

RJS  - Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of 
Romania. Bucharest. 

RM - Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMMG  - Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din 

Cluj la Timişoara. Sibiu. 
RMM-M - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti. 
RP - Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

Bucureşti. 
RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti. 
RT - Revista Teologică. Sibiu. 
SA  - Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva. 
SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi 

Filologice a RPR. Bucureşti. 
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SAO  - Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques 
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales. 
Bucarest. 

Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva. 

Sargetia Naturae - Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 

SCE  - Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări 
Socio-Umane Sibiu. 

SCCI - Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu. 
SCIA  - Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română. 

Bucureşti. 
SciAm - Scientific American. New York. 
SCGG  - Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal 

Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974, 

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie). 
SGJ  - Soobshhenija Gosudarstvennogo Jermitazha. 

Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad. 
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” Bucureşti. 
SP - Studii de Preistorie. Bucureşti. 
SPACA    - Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology. 

Superior Council on Science and Technical Development of 
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev, 
Odessa, Bucharest. 

SPPF - Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste. 
SSK  - Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln. 

Wien. 
Starinar - Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd. 
Stâna - Stâna. Sibiu. 
StComSibiu - Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
StRI  - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din 

1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
StudiaUBBG - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBGG  - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBGM - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBH - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. 
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SUPMPh  - Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş. 
SV - Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu). 
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SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie. 
Bucureşti.  

TEA - TEA. The European Archaeologist. 
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 

„Ioan Raica” Sebeş. 
TESG  - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal 

Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).  
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti. 
Transilvania - Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov. 
Transsylvania Nostra - Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. Cluj-

Napoca. 
Trudy nauchnogo  - Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii 

nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva. 
TT - Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának. 

Budapest. 
Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Ţara Bârsei  - Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. 
Ungarische Revue - Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest. 
UPA - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. 

Berlin. 
Vestnik arkheologii  - Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute 

problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj 
akademii nauk. Tyumen. 

Vestnik Novosibirskogo  - Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj 
universitet. Novosibirsk. 

VLC  - Victorian Literature and Culture. Cambridge University 
Press. Cambridge (UK). 

VPUI  - Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’. 

VR  - Victorian Review. Victorian Studies Association of 
Western Canada. Toronto. 

WASJ  - World Applied Sciences Journal. International Digital 
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai 
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