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Muzeul de arheologie Constanţa 

n regiunea Dobrogea ca şi în restitl ţării 
j sînt /o arte evidente transf armările revo

luţionare, atît din pu,nct de vedere so
cial-econoniic, cît şi din punct de vedere citltural, 
în/ ăptuite în anii pitterii pop1,1,lare de către oa-
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menii mitncii su,b conducerea Partiduliti Munci

toresc Romîn. 
Dobrogea, care era înainte cea 'mai înapoiată 

-regiune a ţării, unde domnea mizeria, unde nici
nu putea fi vorba de existenţa unei industrii,
-unde majoritatea populaţ'iei era analfabetă, s-a
schimbat total în an,i,i regimitlu;i, democrat popular.
Se dezvoltă eit paşi mari industria care prelu
crează toate bogăţiile naturale ale regiunii. Re
giunea este complet colectivizată şi în locul mă

răcinilor de altă dată, cresc astăzi roadele unei
agriculturi socialiste, mecanizată, bazată pe prin
cipii moderne, omul învingînd seceta şi vîntu.l

prin irigaţii şi pm·dele de păduri.

Revoluţia culturală care se petrece în ţara noas
tră a diis la dezvoltarea, într-im ritm accelerat, 
a învăţămîntului, ştiinţei, niuzeisticii, artelor, lite
raturii etc. Lucrătorii din instituţiile de cultură 
muncesc cu acelaşi elan pentrit îndeplinirea sar
cfoilor trasate de partid şi guvern. S-a creat o 
vastă retea de asezăminte de cultură si artă care 

, , , 

cuprinde toate localităţile regiunii. 

La Constanţa s-a organizat itn muzeu în ca1·e 
au fost adunate nenumărate monurnente istorice, 
altă dată împrăştiate prin satele Dobrogei şi prin 
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mahalalele oraşului. Lipsa de patriotism a bur
gheziei a dus la pierderea şi risipirea a numeroase 
valori materiale şi ştiinţifice. Astăzi, toate 
urmele de cultură materială care duc la cunoaş
terea mai îndeaproape a treciitului patriei, se 
bucură de cea 1nai înaltă preţuire în Muzeul de 
arheo7,ogie din Constanţa. Au fost adiise aici şi 
cele mai importante monumente descoperite în 
timpul cercetărilor şi săpăturilor arheologice or
ganizate în itltimii ani pe întreg teritoriul Do
brogei. 

Imaginea de ansambl'u asupra trncutiilui isto
ric, asupra realităţilor vieţii, asitpra luptei omu
Zili în scopul transformării natiirii devine mai 
grăitoare şi mai exactă prin exemplificarea prac
tică pe care o sugerează exponatele din muzeu. 

Cercetătorii colectivului ştiinţific al 1YI uzeului 
regional Dobrogea lucrează permanent în scopul 
îmbogăţirii expoziţiilor cu noi descoperiri şi 
pentrit studiul şi cercetarea ştiinţifică a trecittului. 
Organele locale de partid şi de stat acordă un per
manent sprijin miizeitlui, asigiirîndu-i condiţiile 
materiale necesare pentru dezvoltarea lui continuă 
şi pentru crearea posibilităţilor de cercetare ştiin
ţifică. Un larg sprijin primeşte niitzeul şi din 
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partea oamenilor 'muncii din regiune, care anunţă 
clescoperirile făcute în ti1npul procesului miincii 
sau vin personal să aditcă iinelte, vase, inscripţii, 
monede etc. 

Astfel, în ultirnii trei ani au intrat în sălile 
de expoziţie ale ..111 uzeuliti de arheologie din Cons
tanţa rnonumente de valoare excepţională : po
doabe, unelte şi icloli din epoca neolitică de la 
Limanu, Cernavodă, ll!edgid'ia; iinelte, arme, 

podoabe şi lingouri de bronz de la începutul epocii 
fierului, descoperite la Techirghiol, Calfa şi 
N astrad'in ; itn in-iportant cazan scitic de bronz 
găsit la Castelit ; figitrine din ceramică poleite 
cu aur de la Callatis, din epoca elenistică; splen

dide bijuterii de aur şi sculpturi în marmură şi 
bronz din aceeaşi epocă ; cea 1nai completă colecţie 
de monede pontice; coifuri de paradă descoper'ite 
la Ostrov; itnicul cadran solar, găsit la C1tmpăna; 
peste o sută de vase de sticlă şi numeroase vase 
ceramice pictate, oglinzi de bronz, podoabe etc., 
din necropolele tomitane. 

Organizat pe baze noi, ll!itzeul de arheologie din 
Constanţa dă vizitatorului posibilitatea să cu
noască trecittitl Dobrogei, contribitind la educarea 
maselor în spiritul patriotismului, a cunoaşterii 
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realităţii istorice pe baza învăţăturii rnarxist-leni
niste. 

Cele rnai vechi urrne ale vietii ornenesti în Do-
' ' 

brogea pe care le cunoaştern pînă acurn, datează 
de peste 100.000 ani. Din acele vremuri îndepăr
tate teritoriul Dobrogei a fost continitu populat, 
aşa citm ne-o arată numeroasele dovezi materiale 
de ordin arheologic şi istoric. Intensa activitate 
de cercetare din ultimii ani a pittitt duce la o 
cunoaştere mai îndeaproape şi bine clooumentată 
a rnarilor etape de dezvoltare a vieţii omeneşti 
pe teritoriul Dobrogei. 

In t'impul regirnitlui bitrghezo-moşieresc orîn
duirea cornunei primitive ca şi perioacla ele for
mare a poporv,lui rornîn, au fost aproape cornplet 
ignorate. Arheologia burgheză s-a limitat doar la 
cercetarea unor cetăţi şi monitmente greco-romane 
din timpul orînduirii sclavagiste, neglijînd însă 
viaţa şi evolv,ţia populaţiei băştinaşe. 

Astăzi cercetările urmăresc îndeaproape oitnoaş
terea conţinutuliti şi a f orrnelor de viaţă clin cele 
mai depărtate timpitri, din toate societăţile ome
neşti şi, în mod special, felul cum au trăit, cum 
au luptat şi cum s-ait ridicat la înălţimi de civi
lizaţie şi oarnenii societăţi'i băştinaşe din Dobrogea. 
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Expoziţia Muzeului de arheologie din Cons
tanţa se îmbogăţeşte mereu cu noi monumente, 
care dovedesc continuitatea vieţii populaţiei băş
tinaşe în Dobrogea, pînă în perioada de început a 
f eudalismuliti. 

• 

Pentru o cît mai justă înţelegere a dezvoltării 
vieţii omeneşti pe teritoriul Dobrogei şi pentru 
o prezentare cît mai clară a diferitelor etape
istorice, materialul arheologic al muzeului a fost or
ganizat în sălile de expoziţie după cum urmează :

I n sectorul comunei primitive, sălile şi vitrinele 
din rnuzeu au fost dispuse după criteriul crono
logic. 

I ncepînd cu orînâuirea sclavagistă însă, după 
prezentarea coloniilor greceşti în contact cu vechea 
populaţie băştinaşă, pentru a orienta mai bine 
pe vizitatori, materialitl arheologic este prezentat 
pe domenii de viaţă, cronologia fiind păstrată 
pentru fiecare domeniu. Astfel avem aici urmă
toarele sectoare : agricultura, comerţul, transpor
turile, itrbanistica, construcţiile, arhitectura, viaţa 
publică şi particulară şi arta sculpturală. 

Urmează apoi în aceeaşi ordine sălile în care 
sînt prezentate monumente cloveditoare ale prac-

10 

www.ziuaconstanta.ro



ticării di/ eritelor meşteşuguri pe teritoriul Tomi
mlui şi în regiitne : tipare şi statuiete de lut ars, 

reprnzentînd f armele cele mai înalte ale artei coro
plastice, monitmente sculpturale în calcar pe baza 
cărora se pot urmări începitt1.wile artei plastice 

indigene şi dezvoltarea nieşteşitgitlui pietrei 
cioplite, meşteşugitl cizmăriei, al fierăriei, al 
tîrnplăriei etc. Un loc special îl ocitpă citptoarele 
şi sticla fabricată la Tomis, apo'i C'ttptoare de 

a?"S ceram'ica şi o serie întreagă de tipuri de vase 
ceramice din epoca elen'istică şi din cea romană, 

splendide produse ale meşteşuga1·ilor din Tom,is 
-�i din celelalte pă1'ţi ale Scitiei JJ,[ ici.

Vizitatorul poate urmări în acest sector şi ordi

nea cronologică a diferitelor mate1"'iale, parcitrgînd 

etapele dezvoltări'i vieţii onieneşti aici, pînă în 

sec. al XII-lea. 

In itltima sală a muzeuliti a fost organizat un 

sector speâal în care se expun, pînă la aşezarea 

lor în sălile permanente de expoziţie, toate mate

rialele provenite din săpătur-i arheologice recente, 

pentnt a se cla astfel specialiştilor şi niaselo1· de 

vizitatori posibilitatea să c1,1,noască u,ltiniele des

coperi1"i din Dobrogea. 
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I n siibsoliil 1niizeului oam,enii de specialitate 
găsesc un lapidariu sistematic organizat şi depo
zitele de materiale arheologice, piiVînd face aici 
cercetări de ordin ştiinţific. 

JJ,foniimentele de mari proporţii sînt aşezate în 
ciirtea muzeuliti. Oele mai importante sînt sarco
fagii, altare, stele funerare, inscripţii, coloane etc . 

• 

Paralel cu îmbogăţirea sălilor de expoziţie ale 
muzeului, în măsura în care progresează săpă
turile arheologice şi se descoperă clădiri monu
rnentale, ele sînt lăsate pe locul de găsire, consti
tuind rnuzee în aer liber, care cornpletează, la 

Constanţa, exponatele mobile prezentate în sălile 
miizeului propriu-zis . 

.Astfel de 1niizee în aer liber sînt în curs de orga
nizare în mai multe puncte ale oraşului şi în 
regiune. Unele ait fost puse deja la dispoziţia 
vizitatorilor. 

I n partea de vest a pieţii Ovidiu poate fi văzut 
complexul marelui eclificiu roman cu mozaic, deşi 
în acest complex atît cercetările arheologice cît 
şi lucrările de restaurare continuă. 
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In oraşul Constanţa, pe terenitl fostei gări, pot 

fi vizitate cele cloită basilici romano-bizantine 
- de curînd descoperite - unde lucrările sînt
încă în citrs.

De o,semeni, pe b-dul Republicii, în faţa hote
litlui Continental şi în continuare spre gară, pot 
fi văzitte resturile zidurilor masive de incintă ale 
vechiuliti Tomis, cu porţile, turnurile şi bastioa

nele lor de apărare. Şi aici literările de restaurare 
sînt încă în cu,rs de execittare. 
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PARTEA 

DIS TRIBU ŢI A SĂLILOR î N MUZEU LD E A R H E O LOG IE CO NS TA NjŢ A

Sala I - Epoca veche a pietrei (Paleolitic). Sala II - Epoca 

nouă a pietrei (Neolitic). Sala III - Prima epocă a fierului, 

oraşele-state greceşti de tip sclavagist, a doua epocă a flerului• 

Sala IV - Agricultura. Sala V - Comerţul. Sala VI - Trans

porturile, Sala VII - Urbanistica, construcţiile. Sala VIII - Co-

lecţia de capitole. 

14 

Sa1a· .. 1x - Tezaurul. Sala X - VlaJa publică şi particulară. 

Sălile XI - Arta sculpturală greco-romană. Sălile XII _ XIV 

l'rodusele atelierelor mcştcşugărcşli 1n antichitate la Tomis, 

Sala XV - Inccputurile orînduirli feudale. Sala XVI _ 

Expoziţii temporare. 
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SĂLILE 

DE 
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ÎNCEPUTURILE SI DEZVOLTAREA 
ORÎNDUIRII COMUNEI PRIMITIVE 
ÎN DOBROGEA 

SALA I 

EPOCA 

VECHE 

A PIETREI 

începuturile vieţii ome
neşti pe teritoriul Dobrogei 
se plasează in perioada. mij
locie a. paleoliticului, această 
lungă epocă din istoria ome
nirii in care s-a petrecut 
procesul desăvîrşirii speciei 
umane, datorită muncii şi 
folosirii graiului articulat. Oa
menii paleolitici trăiau în 
comun, îşi făceau unelte din 
silex prin tehnica cioplirii, 
îşi asigurau hrana din culege
rea fructelor, din vînat şi pes
cuit, locuiau in peşteri sau 
pe terasele apelor. Tot în 
această epocă se descoperă fo
cul şi, spre sfîrşitul ei, se 
inventează arcul cu săgeata şi 
barca scobită într-un trun
chi de copac. 
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În Dobrogea paleoliticul 
este documentat prin desco
peririle făcute in peşterile de 
pe valea Casimcei : Cheia, 
Adam, Gura Dobrogei-unde 
au fost găsite unelte de mun
că ale omului paleolitic, des
coperiri care dovedesc exis
tenţa vieţii omeneşti in Do
brogea incă de acum 120.000 
de ani. 

l. 1) Doi fildeşi (pereche) ai mamutului de la 
Poarta Albă. 2) Coapsa şi alte fragmente din
scheletul aceluiaşi mamut.

11. 1) Maxilarul unui rinocer lînos. 2) Oase de bour.
3) Cal sălbatic. Poarta Albă.

III. 1) Bulgări de silex - materie primă pentru
unelte. 2) Răzuitoare pentru prelucrarea pieilor.
Peştera Cheia.

IV. 1) Virfuri de lance din silex. 2) Aşchii de silex 
rămase in urma prelucrării uneltelor. 3) Lame 
de silex - cuţite. Peştera Cheia. 

V. 1) Lame şi răzuitoare de silex din ultima peri
oadă a paleoliticului găsite ln peştera Adam.

VI. Oscilaţiile de temperatură din timpul ultimei
glaciaţiuni au avut influenţă asupra vieţii ani
malelor care au trăit ln acea epocă. În timpul
maximului de frig veneau plnă la noi: 1) Renul

20 
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VII. 

SALA II 

EPOCA 
NOUĂ 
A PIETREI 

şi 2) Vulpea polară, iar ln perioadele temperate 
trăiau în peşterile Dobrogei : 3) Hiena de peş
teră. 4) Ursul <Ic pcşleră. 5) Calul sălbatic. 6) 
Bourul. i) Zimbrul. 8) Cer!)ul roşu. 9) Anlilopă 
saiga. l 0) Rinocerul. 11) Lupul etc. Peşlera 
Adam. Peştera Cheia. 
1) Măsele de lapte ale unui pui de mamut. 2) Mă
selele unor mamuţi maluri. Socariciu. Hîrşova.

Neoliticul, epoca pietrei 
şlefuite de acum 6 - 7 .OOO de 
ani, în care omul de tip ra
ţional (homo sapiens recens) 
trăieşte în Dobrogea viaţa de 
trib, este documentat prin 
descoperirile făcute la Baia, 
Tariverde, Mangalia, Cerna
vodă, Agigea şi de curînd în 
apropierea gării Medgidia, la 
Costineşti, la coada lacului 
Mangalia, la Techirghiol, 
Calfa, Rasova, Ghindăreşti. 
Uneltele de piatră şlefuită 
care caracterizează această 
epocă, vasele de ceramică, fă
urite acum pentru prima dată 
de omul neolitic, în care îşi 
păstra produsele obţinute din 
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cultivarea primitivă a plan
telor, oasele animalelor care 
începuseră să fie domesticite 
şi diferitele podoabe desco
perite în aceste centre, docu
mentează că teritoriul Do
brogei se încadrează în cultu
rile neolitice din cîrnpia Dună
rii şi din sudul Dunării. 

VJJI. Greutăţi de lut ars pentru scufundarea plăşilor 
de pescuit. Medgidia. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XI li. 

Diferite tipuri de rtşniţe cu frecători. Techirghiol. 
Medgidia. 
Unelte de piatră şi de silex: 1) Topoare. 2) Dăl
tiţe. 3) Gresii pentru ascuţit. 4) Lame. 5) Ră
zuitoare. Techirghiol. Limanu. Mangalia. Costi
neşti. Cogealac. Pietrele. Cernavodă. 
Unelte de corn şi os: 1) Rtmoc. 2) Navetă. 
3) Dăltiţă. 4) Lustruitoare pentru ceramică.
5) Sule pentru perforarea pieilor. Techirghiol. 
Limanu. Medgidia. Costineşti. 
Oase de animale sălbatice şi domestice: 1) Bou 
sălbatic. 2) Bou domestic. 3) Cerb, 4) Căprior. 
5) Măgar. 6) Cal. 7) Cline. 8) Broască ţestoasă.
9) Pasăre. 10) Peşte. 11) Melci. Techirghiol.
Medgidia. 
Vase ceramice (cultura Hamangla) din cimitire
şi aşezări: 1) Techirghiol. 2) Cernavodă. 3) 
Grădina. 4) Adamklissi.5) Limanu. 6) Mangalia. 

7) Baia-Hamangia. 

www.ziuaconstanta.ro



XIII. - l\fonguliu. Vas ceramic din cultura Hamangia.

XIV. 

xv. 

XVI. 

Ceramică ornamentată în culori - alb şi roşu. 
Techil·ghiol. Limanu. Medgidia. 
Figurine şi alte obiecte de cult: 1) Mangalia. 
2) Cernavodă. 3) Medgidia. 4) Costineşti.
Resturi de locuinţe neolitice: 1) Vatră. 2)'.Vase
pentru păstrarea alimentelor. 3) Fragmente din
pereţii locuinţelor. 4) Lemn carbonizat. Techir
ghiol. Limanu. Medgidia.

23 
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XVII. 

XVIII. 

Vase pentru păstrarea alimentelor. Medgidia. 

Ceramică de tip Gumelniţa : Medgidia. Costineşti. 

Ghindăreşti. 

24 

Epoca bronzului în care are 
loc prima mare diviziune so
cială a muncii şi în care apar 
acum aproximativ 3.500 de 
ani primele uniuni de tri
buri, se caracterizează prin 
faptul că oamenii încep să 
prelucreze metalele în scopul 
obţinerii uneltelor. Epoca 
bronzului era aproape ne
cunoscută în Dobrogea (Med
gidia, Baia, Casimcea), cele 
mai importante descoperiri 
fiind făcute în ultimul timp 
la Cernavodă, Beilic, Li
manu, Calfa şi altele . .Aceste 
descoperiri dovedesc apropi
erea ce a existat din punct de 
vedere al culturii materiale 
între locuitorii din Dobrogea 
şi cei din restul ţării noastre 
în epoca bronzului. 

EPOCA 

BRONZULUI 
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XX. - Daia
Hamungia.
Stntuie - mcn
llir. SlîrşituJ
epocii bronzu
lui. Inv. Nr.

1.12.001. 
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XIX. Unelte, ceramică şi idoli din epoca bronzului.
1) Medgidia. 2) Cernavodă. 3) Beilic. 4) Calfa.
5) Casimcea. 6) Baia. 7) Limanu.

XX. Statuie - menhir, cea mai veche statuie de 
piatră de pe teritoriul ţării noastre reprezentlnd
o divinitate feminină. Baia-Hamangia.

26 

Pe întreg cuprinsul Dobro
gei epoca fierului, care începe 
acum 2.800 de ani, este do
cumentată prin numeroase 
descoperiri de unelte, arme şi 
ceramică. 

La sfîrşitul epocii bronzului 
şi la începutul primei epoci a 
fierului ( Hallstatt ), meta
lurgia bronzului are maxim
mum de dezvoltare, dovedită 
prin recentele descoperiri ale 
depozitelor de unelte, arme, 
pod'oabe şi lingouri de la 
Techirghiol, Calfa, N astradin. 

În Hallstatt, la vechile 
populaţii băştinaşe apar for
mele de început ale sclava
jului patriarhal. Se dezvoltă 
agricultura bazată pe brăzda-

SALA III 

EPOCA 

FIERULUI. 

COLONIILE 

GRECEŞTI 
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rul de fier. Odată cu aşezarea 
în sec. VII-V î.e.n. pe ţărmul 
Mării Negre a primelor colonii 
greceşti care au dat naştere 
oraşelor-state vest pontice Is
tria, Tomis şi Callatis, scla
vajul patriarhal se dezvoltă. 

în a doua epocă a fierului, 
La Tene, procesul trecerii 
de la comuna primitivă la 
sclavagism se accentuează. 
Influenţa greacă şi apoi cea 
romană devine din ce în ce 
mai puternică. 

Faptul că în mai multe 
centre din Dobrogea (Tuzla, 
Tariverde, Constanţa, Istria, 
Comana, Satu Nou, Nuntaşi 
etc.) se găsesc materiale băş
tinaşe, laolaltă cu materia
lele greceşti sau romane, ne 
arată întrepătrunderea înde
lungată între noii veniţi şi 
populaţia autohtonă, între
pătrundere care va duce cu
rînd la extinderea asupra te
ritoriului a formelor sclava
gismului de tip roman. 

27 
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XXI-CoUn. Unelte de bronz din perloodo de înllorlrc 
u metuhirulel 

www.ziuaconstanta.ro



XXII- XXIV.-Cernavoclă, Petroşani, Istria.- Ceramieă hall
stattiună şi vase greceşti de import (Sec. V-IV l.e.n.)

XXI. 

XXII. 

Unelte, arme, podoabe şi lingouri din perioada 
de înflorire a metalurgiei. 1) Dăeni, 2) Nazar
cea. 3) Depozitul de la Techirghiol. 4) Depo

.zitul de la Calfa-Sîmbăta Nouă. 5) Depozitul 
de la Nastradin. 
Ceramica populaţiei băştinaşe din prima epocă a 
fierului (Hallstatt). 1) Limanu. 2) Tariverde. 
3) Hirşova. 4) Valea Rea. 5) Tuzla. 6) Constanţa.

29 
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XXIII. - Slbioa
ra•1'aşaul. Statuie 
scitică de piatră.
Prima epocă o
fierului. Inv, Nr.

1.19,001. 

www.ziuaconstanta.ro



XXIII. 

XXIV. 

xxv. 

XXVI. 

XXVII. 

7) Medgidia. 8) Cernavodă. 9) Inventarul unui
mormtnt de incineraţie din aceeaşi epocă. Pe
troşani. 
Statuie scitică de piatră din prima epocă a fie
rului. Sibioara.
Vase arhaice, attice şi elenistice de import. 1) 
Istria. 2) Constanţa. 3) Mangalia. 4) Doloşman. 
Cultura getică din a doua epocă a fierului (La 
Tene) a fost descoperită tn mai multe centre 
de pe teritoriul Dobrogei; băştinaşii erau inci
neraţi şi tngropaţi tn urne de producţie locală 
iar ctteodată tn amfore greceşti de import. Cimi
tirele de la: 1) Htrşova. 2) Satu Nou. 3) Beilic. 
4) Cernavodă. 5) Murighiol. 6) Rasova. 7) 
Adamklissi. 8) Constanţa. 
Intr-un mormlnt din sec. al IV-iea t.e.n., la
un loc cu ceramica locală, amfore, cupe şi oglin
dă de bronz greceşti. Nuntaşi. 
Cazanul scitic de bronz găsit recent la Castelu,
lingă Medgidia, este primul monument tipic care
atestă prezenţa scitică ln Dobrogea în sec. V -
-IV l.e.n. 

XXVII, - Castelu. Ca 
znn scitic. (Sec. V-IV 
l.e,n.) Inv. Nr. I.25.007,
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/ 

DEZVOLTAREA VIEŢII SOCIAL
ECONOMICE SI CULTURALE 
ÎN ORÎNDUIREA SCLAVAGISTĂ 

SALA IV 

AGRICUL

TURA 

În momentul cînd pr1mn 
colonişti s-au stabilit în Do
brogea, băştinaşii practicau 
deja o agricultură intensă. 
, Găsind pămînt şi braţe de 
muncă, grecii au organizat, 
prin intermediul aristocraţiei 
tribale locale, exploatarea a
gricolă în condiţii mai avan
sate, au intensificat pescuitul 
la gurile Dunării, în bălţi şi 
pe mare, au organizat co
lectarea pieilor, a grăsimilor, 
a lemnului, a mierei de albi
ne, şi au lărgit totodată co
merţul cu sclavii, pe care îi 
primeau ca şi celelalte măr
furi de la şefii triburilor băş
tinaşe. 

Romanii au preluat bazele 
puse de greci, au introdus noi 
metode în munca agricolă, 
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XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

au sistematizat organizarea 
aşezărilor rurale cu adminis
traţie proprie, au creat nu
meroase latifundii, lărgind 
formele exploatării sclava
giste. 

Partea figurată dintr-un monument comemo
rativ : sclav care ară pămlntul marelui proprie
tar şi magistrat Caius Iulius Quadratus de la 
Ulmetum. Pantelimonu de Sus. 
1) Un întreg inventar agricol a fost descoperit
între Pecineaga şi Dulceşti : fiare de plug, caz
male, săpăligi. Sec. al II-lea. 2) Fier de plug
de dimensiuni mari descoperit în săpăturile
de la Edificiul roman cu mozaic.

1) Boabe de griu, 2) de mei, 3) de mazăre, 4)
_ghindă, 5) smochine, 6) alune mici. Dinogetia,
Capidava, Constanţa, Isaccea.

Piuliţe de marmură şi de calcar. Capidava. 
Constanţa. 
Decret prin care se hotărăşte scăderea preţului 
de vlnzare a untdelemnului. Mangalia. Sec. al 
III-lea.

Inscripţie referitoare la o asociaţie de vlnători. 
Mangalia. Sec. al III-lea. 

Fragment dintr-un altar cu inscripţie în limba 
greacă pe trei părţi, redind o pllngere a locuito
rilor dintr-un sat de lingă Istria numit Dagis, 
adresată guvernatorului Moesiei Inferioare (Do-

33 
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XXIX. - Constanţa. Peeiueaga. Cn11idavu. Unelte agricole de

epoci, romaui't. (Sec. I-11.) Nr. Inv. II, 55.008-55.010. 

XXXV. 

34 

brogea) tn anul 159, împotriva prestaţiilor şi 
corvezilor abuzive puse asupra lor, de mai 

multe ori pe an. 

Viticultura era dezvoltată l,n Dobrogea: 1) 

Teasc pentru zdrobilul strugurilor. Constanţa. 
2) Inscripţie romană cu vrej şi ciorchine de tipul 

afuzali. 3) Alte fragmente sculpturale cu ace

leaşi reprezentări. 4) Reliefuri reprezentlnd pe
zeul Dionysos. Constanţa.
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XXXVI. 

xxxvn. 

XXXVIII. 

XXXIX1). 
XL. 

XLI. 

XLII. 

1) Creşterea vitelor este marcată şi în metopele
de pe monumentul de la Adamklissi. 2) Frag
ment dintr-un monument sculptural reprezen
tlnd un berbec. 
1) l.'ncliţe de pescuit. 2) Greutăţi de plasă. 3)
Fusaiole. 4) Greutăţi pentru întins firele la 
războiul ele ţesut. Mangalia. Constanţa. Capi
dava.
Inscripţie funerară a familiei unor exploatatori
agricoli greci care au pătruns in interiorul Do
brogei. Dulgheru. (70 km de la mare).

Pylhos - dolium - chiup ele mare capacitate 
pentru păstrat cerealele. Hlrşova. 
1) Mori de uz casnic, orizontale, cu două dis.:' 

euri şi miner. Capidava. Constanţa. )stria. 2)
Moară verticală de mare capacitate invirtilă ele
sclavi sau de animale. Constanţa. 3) Coşuri 
de moară verticală. Mîrleanu. Capidava. 

1) Numerele etichetelor rămase fără text ln dreptul lor stat rezervate ex
ponatelor care se găsesc în curs de tratare în laborator, la studii sau care 
n-au fost lncii scoase de la locul descoperirii, 
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XXXVJJI.-Dulghe
ru. Monument fune

rar cu inscrl11ţie 
greacă. (Sec. ill), 
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SALA V 

COl\IERŢUL 
Comerţul a căpătat o mare 

amploare încă de la crearea 
primelor colonii greceşti I s
tria, Tomis şi Callatis. Aceste 
oraşe au înfiinţat ateliere 
monetare proprii de care apoi 
s-au folosit şi romanii. Mai
tîrziu imensele cantităţ,i de
monede romane au uşurat şi
au mărit volum ul schimbu
rilor comerciale pe tot cu
prinsul Dobrogei. Pretutin
deni s-au introdus sisteme
ponderale, măsuri - etalon
de capacitate etc. O dovadă
grăitoare a dezvoltării pe
care a avut-o comerţul înce
pînd cu aşezarea grecilor în
Pontul Stîng şi pînă în sec. al
VI-lea e.n., o constituie ma
rele număr de amfore de toate
tipurile descoperite pe întreg
teritoriul Dobrogei, vase spe
cific!e pentru import şi pentru
transportul mărfurilor.
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•. L 111. 

XLIV. 

Toarte slampifalc d • la amfore din : 1) Sino
pe. 2) Cos. 3) Chcrsor.esos. ,J) Paros. 5) Cnidos. 
6) Thasos. 7) Rhuclos. 8) Heradcea. 9) Pro
ducţie necunoscut :i. I st rla. Constanţa. Manga
lia.

Amfore comerciale greccşll şi elenislice de ctife
rite tipuri şi provcnicn\e in care se imporlau vi-

XLIV, - , Constanţa, Istria, Mangulla. Amfore 1le Import 

greceşti şi elenistice. 
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XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

nuri şi untdelemn : lfFără stampilă - Chios -
Sec. VI-V l.e.n. 2) Fără stampilă - proveni
enţă incertă. Sec. V -IV l.e.n. 3) Stampilată 
pe toarte. Thasos. Sec. IV-I t.e.n. 4) Stam
pilate pe glt - Heracleea. Sec. IV !.e.n. Istria. 
Constanţa. Mangalia. 
Amfore de epocă greco-romană, nestampilate, 
av!nd formele celor clasice. Constanţa. Istria. 
Straja. Taşaul. 
Amforă stampilată din Rhodos (sec. II- I !.e.n.), 
găsită de colectiviştii din Com�na într-un mor
mint al unei căpetenii băştinaşe. 
Amfore de tip necunoscut p!nă acum, descope
rite în număr mare la ultimele săpături din 
necropola Tomisului. Constanţa. Sec. II-III. 
ln epoca t!rzie romano-bizantină fundul ascuţit 
al amforelor începe să dispară rotunjindu-se, 
formele !şi pierd din supleţe, scade calitatea 
ceramicii. Adamklissi. Capidava. Istria. See. 
IV-VI.
Monede de diferite epoci găsite în teritoriul Do
brogei: 1) Greceşti. 2) Romane. 3) Eizantirie.
4) Monede pontice. (Monedele autonome şi
imperiale bătute !n atelierele din Istria, Mangalia
şi Constanţa slnt expuse tn sala tezaur).
Monumente sculpturale legate de viaţa comer
cială: 1) Hermes (Mercur), zeul comerţului. 
Constanţa. 2) Placă funerară a negustorului
Sozomenos din Tomis, !n carul său cu mărfuri.
Constanţa.
Greutăţi de clntar din piatră şi din plumb din 
epoca autonomiei oraşelor greceşti şi din epoca 
imperială romano-bizantină. 1) Istria. 2) Cons
tanţa. 3) Mangalia. Măsuri de capacitate: 4) 
Pentru măsuratul vinului şi untdelemnului tn 
comerţul cu amănuntul. Istria. 5) Măsură dublă 
(Dimodium - 35 I.) pentru cereale. Constanţa. 
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In concordanţă cu viaţa a
gricolă şi comercială a fost 
necesar să se organizeze şi 
transporturile, atit cele teres
tre cît şi cele pe apă. Se dez
voltă porturi maritime şi flu
viale (Istria, Tomis, Callatis, 
Axiopolis, Troesmis, Dino
getia, N oviodunum, Aegisus 
etc.), se instalează servicii 
pentru controlul mărfurilor 
şi preţurilor. Dobrogea este 
brăzdată de drumuri comer
ciale la încrucişarea cărora 
apar numeroase tîrguri. 

LII. 

SALA VI 
TRANSPOR
TURILE 

LIII. Pe metopele monumentului triumfal de la
Adamklissi slnt prezentate scene din viaţa
populaţiilor din Dobrogea. Un car tras de boi
transportă o familie băştinaşă (mulai). Adam
klissi. Sec. al II-iea.

LIV. Sttlpi miliari (borne care indicau distanţele pe
şoselele romane la fiecare 1 OOO de paşi). Ins
scripţiile de pe stllpi precizează timpul ctnd
funcţionau şoselele respective : 1-2) Seimenii
Mari sub Antoninus Pius şi Septimius Severus.
Sec. II. 3) Constanţa. Sec. III. 
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LV. 

LVI. 

LVII. 

LVIII. 

Macheta unei corăbii comerciale greceşti din 
sec. II- III, executată după o monedă calla
tiană. 

Ancorod (ancoră pentru şlepuri). Valea Urluia 
de Ungă Adamklissi. 

1) Părţi dintr-o corabie de epocă romană găsită
tn mtlul deltei pe canalul Zătoane, intre Sf. 
Gheorghe şi Razelm. 2) Scripetel.e de lemn al
aceleaşi corăbii cu care se manipulau ptnzele.
3) Tabula lui Peutinger care indica drumurile
romanilor în antichitate. Segmentul reprezintă 
sectorul carpatic - dunărean.

Inscripţie şi basorelief referitoare la transportul 
mărfurilor pe apă şi pe uscat. Constanţa. 

SALA VII 
Oraşele, latifundiile, cetă

ţile, castrele şi satele erau 

alimentate cu apă potabilă, 

adusă uneori de la mari dis

tanţe. Se cunosc pînă în 

prezent în Dobrogea peste 50 

de apeducte din diferite epoci, 

construite din piatră, din 

zidărie sau din lut ars . 

CONSTRUC

ŢIILE 

.Alături de bordeiele băşti

naşilor, exploatatorii greco-
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romani au ridicat mari -edi
ficii publice şi particulare 
prin munca sclavilor şi a 
maselor de autohtoni. Zidirea 
oraşelor şi a eetăţilor, a tem
plelor, a băilor şi a pieţelor 
publice, împodobite cu co
loane şi capiteluri, cu sculp
turi, mozaicuri etc., repre
zintă munca celor exploataţi. 

LIX. 

LX. 

LXI. 

LXII. 

42 

Apeducte de piatră şi de pămtnt ars din epoca 

greacă şi romană: 1) Potlrnichea. 2) Istria. 3) 

urluia. 4) Mangalia. 5) Zorile. 6) Constanţa. 

7) Limanu. 8) Agigea. 9) Adamklissi. 10) Dăeni. 

11) Vadu. 12) Sibloara. 13) Războieni. 14) 

Valea Rea. 15) Ostrov. 

1) Porţiune din mozaicul bizantin (sec. V-VI) 

descoperit tn strada Marc Aurel, pe faleza

de est din faţa portului Tomis. Constanţa. 2)

Capiteluri şi fragmente arhitectonice din aceeaşi

epocă cu _fragmentul de mozaic.
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LXlll. J) Fragrnenlc arhitcclonlce şi diferite tipuri de

console. 2) Triglif. 3) Fragmente de arhitravă.

4) Frontonul unui templu ln miniatură. Cons

Lanţa. Mangalia. 

LX. - Apeducte din tuburi de olani't şi de piatră din 15 centre

nrheologicc romane, recent descoperite în Dobrogea. (Ser..

I-V). Jnv. Nr. U,53,059-T,153.076.
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LXm. - Manguliu, Frontonul unul templu ia miniaturii. 

(See. 1-TI). Inv. Nr. H.27.062. 

LXIV. 

LXV. 

LXVI. 

XLVII. 

44 

1) Piatră de talie pentru construcţii. 2) Anca

dramente de uşă. 3) Colonete. 4) Baze de co

loană. 5) Elemente arhitectonice dintr-o rocă

cărămizie slabă. Constanţa. Mangalia.

Ornamente arhitecturale de marmură, calcar 

şi ceramică. Istria. Mangalia. Constanţa. 
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SALA VIII 

CAPITELURI 
Măreţele edificii publice şi 

particulare construite în Do

brogea în timpul colonizării 

greceşti şi stăpînirii romane, 

se situează la o înalta mă

iestrie artistică, şi sînt bine 

ilustrate prin seriile de capi

teluri din toate ordinele : 

doric, ionic, corintic, com

pozit, roman şi bizantin, mo

numente arhitecturale ce do

vedesc dezvoltarea la care 

ajunseseră oraşele din Dobro

gea în această epocă. 

LXVIII. 

LXIX. 

LXX. 

LXXI. 

LXXII. 

LXXIII. 

LXXI\. 

Capiteluri dorice. Istria. Constanţa. 
Capitel ionic !n calcar, de !naltă valoare artisti
că, din epoca elenistică. Mangalia. 
Capiteluri ionice. Mangalia. Constanţa. Istria. 
Capiteluri corintice. Constanţa. Cumpăna. 
Capiteluri romane de stil nedeterminat. Cons
tanţa. 
Seria capitelurilor compozite şi bizantine, tim
purii şi Urzii. Constanţa. Mangalia. Adam
klissi. Istria. 
Capiteluri romanice. Constanţa. 
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LXXIII. - Constanta, Copitei bizantin (Sec, V-VI), Inv,

Nr, Il,27,455, 

48 

Aici au fost grupate monu

mente arheologice de cea mai 

mare valoare, atit din punct 

de vedere ştiinţific, cit şi 

material, unicate, piese de 

mare raritate, precum şi obi

ecte din metal preţios. Tot 

SALA IX 

TEZAURUL 
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LXXV. 

aici sînt prezentate şi inven

tarele întregi ale unor mor

minte bogate. Exponatele sînt 

dispuse în cadrul restrîns al 

acestei săJi în ordine crono

logică, începînd cu neoliticul 

şi pină în epoca romano-bi
zantină .. 

1) Acum 5-6000 de ani oamenii epocii neolitice 

de Ia. Mangalia şi Limanu purtau podoabe de

scoică spondilus şi de marmură : brăţări, măr

gele, inele etc.

2) Unelte neolitice făcute din rocă tare. Limanu.

Cernavodă. Medgidia. Pietrele.

3) Idoli de pămlnt ars ai aceleaşi populaţii

străvechi din Dobrogea epocii neolitice: Cerna

vodă.
LXXVI. Cel mai bogat depozit de bronz din Dobrogea,

de la începutul primei epoci a fierului (Hall
statt). Calfa-Slmbăta Nouă.

LX.XVII. Statuiete şi măşti de terracotta: Tomis şi 

Callatis, sec. IV -II l.e.n. 
LXXVIII. Monede autonome greceşti şi de epocă imperială 

romană din oraşele-state ale Pontului Euxin 
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LXXV,t. - Limanu. Mărgele şi brăţări de marmură şi de 
scoică spondilus. Epoco neolltlcll. Inv. Nr. I.9514-1.9518. 

şi J.9522-1.9523. 

50 

1) Primele semne premonetare de schimb : vlr

furi de săgeată şi roţi cu patru spiţe, preced

seriile monetare la I stria : 

Oboli : monedă subdivizionară de argint. 

Drahme de epocă elenistică. Sec. IV -II t.e n. 

Imitaţii barbare de pe drahmele istriene.

Monede autonome de bronz. Sec. al III-iea

f.e.n.
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Monede din perioada romană cu efigia lmpă

ratulul şi legenda greacă. Sec. I- III e.n. 

2) Regii sciţi din Dobrogea au avut emisiuni
monetare cu numele lor proprii şi cu titlul de
basileu (rege) în sec. IV-II l.e.n.

3) Tomis începe să bată monedă autonomă tn
sec. al IV-iea f.e.n. şi intensifică producţia ate
lierelor sale la 1nceputul erei noastre sub lmpă-

LXXVI, - Calfa. Depozitul de unelte şl lingouri de bronz de la 
lneeputul primei epoci a fierulul. Inv. Nr, I. 24004-1.24016. 
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LXXVII. - Mangalia. Figurină de terraeotta.
(Sec. IV i.e.n.). Inv. Nr. 11.52012. 
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LXXVII. - Constnnţn. l\fnscă de teatru în terrncottn de fnbrl

eatfe locală (Sec. 111-11 i,e.n.). Inv. Nr. 52.131.
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LXXVII. - Mnn11nlin. Dionysos ttnăr. Fi11urlnă din pămtnt

nrs. (Sec. 111-11 î.e.n.). Jnv. Nr. U. 52003.
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LXXVII, - Mangalia. Masca unul actor comic. 
(Sec. III t.e.n.). Inv. Nr. 11.52.032. 
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LXXX, - Mnngalla. Eroşl inarlpaţl, (Sec. IV i.e,n,). Inv. 

5fl 

Nr, 11,57,175. 

ratul Augustus plnă la mijlocul sec. al III-iea 
e.n.
4) Callatis emite primele monede autonome de
argint în sec. al IV-iea î.e.n., pe vremea lui
Alexandru al Macedoniei, continulnd cu bron
zul plnă ln anul 250 e.n.

5) Alte oraşe pontice de pe coasta de nord 
(U.R.S.S.), de sud (Turcia) şi de vest (R. P. 
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LXXX. - Mangalia. Luptători greci eu scutul ln poziţie
de atac. (Sec. IV i.e,n.). Inv. Nr. II. 57.175

LXXIX. 

LXXX. 

Bulgaria) bat monede proprii între sec. al VI-lea 

î.e.n. şi secolul al IV-iea e.n. 

Coliere elenistice şi romane găsite in mormin
tele din Tornis şi Callatis. 

Inventarul unui mormlnt descoperit recent la 

Callatis. Sec. al IV-iea î.e.n. : Figurine de 

părnînt ars aurit. Din acelaşi mormint vase de 

f>7 
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LXXX, - Mangnlln. Dnnsntonro din neeenşl epocă, 

Inv. Nr. U.57.175. 

LXXXI. 
LXXXII. 

LXXXIII. 
LXXXIV. 

58 

alabastru, podoabe aplicate pe vesmlnt, vas pic
tat, ustensile de toaletă, cuie şi resturi de sicriu. 
Capul Afroditei - epocă elenistică. Tomis. 
Tezaur elenistic de aur găsit l!ngă Mangalia, sec. 
IV-III t.e.n. Bijuterii de aur din morminte
elenistice tomitane. Constanţa.
Coifurile şi masca de bronz de la Ostrov.
Sculptură ln marmură. Epoca elenistică şi
romană: 1) Hercules. 2) Zeul Mlthras. 3) Cap de

www.ziuaconstanta.ro



LXXXI. - Constnnţn. - Cnpul Afroditei în murmură. 

(Sec. I i.e.n.) Inv. Nr. II. �0.070.
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LXXXII. - Mungnlln, lnvenlurul de uur găsll inlr-o mo,·llă 
funerară la sud de Callatis, (Sec. IV-III.) Inv, Nr. II. 59.

120-59,122.

LXXXV. 

adolescent. 4) Mtnă de femeie pe un braţ de 
fotoliu. 

Statuete de bronz: Zcus, Hermes, Atrodila, 
Attena. 

LXXXVI. Inventarul unui mormînt elenistic din sec.
III-II t.e.n.

LXXXVII 1) Podoabe de aur din morminte de epocă
romană. Constanţa. 2) Inventarul unui sarco-

1\0 
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LXXXIII. - Ostrov. Coif do 1iarudă greco-roman.

(Sec. I). Inv. Nr. II. 35.015.

6) 
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LXXXIII. - Ostrov. Fragment din apilri'1toarea de ureche 11 

eolfului de paradit. (Sec. I.). Inv. Nr. II, 35,015,
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LXXXIII. - Ostrov. Partea centrală II unui alt coii 

ele pnrndii din epoca greco-rom11nă. Jnv. Nr. J.35.015. 

1\3 
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LXXXIV. - Consl:mţu. 1,rugmcnt de murmură rcprezenlind 
mina unei femei sprijinită de brnţul unui fotoliu. (Sec. I-II).

ti4 

Inv. Nr. 11.30.010. 

fag: ustensile de metal tncrustate cu aur şi 
argint, strigi!, foi de aur, bijuterii, sticle şi 
figuri geometrice de os cu care se ornamenta 
prin Incrustare sicriul. Constanţa. 3) Mormtn-
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LXXXIV. - Const:mţa. Altar ,Ic marmură rcprczentînd pc
zeul Mithras sacrifieind taurul şi o scrie 1lc simboluri mitbrlace. 

(See. J-11). Jnv. Nr. IJ,30. 154. 
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I.XXXV - Cousluuţu. Slutuielll de bronz dlu

epocu greco-romunil, Jnv. Nr. II. 55.037.
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LXXXVIl,3. Constanţa. P,lrnl unei adolescente u,lsit 

lntr-un morminl roman din necro11ola Tomisului. (Sec. Ul). 

Inv. Nr. II. 59.101. 
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I, X X XI X, 1 - Constanţa. Capul de marmur1'1 al unei st.atul 

funerare. (Sec. 11-111), Inv. Nr, ll,30.1958. 
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LXXXIX,2. - Cumpăna. Cadran solar de marmură. (Sec. 
1-11 c.u.). Inv. Nr. 11.30.lGl. 
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tul bogat al und adolescente: casetă de lemn 
cu broască şi cheie de bronz, bijuterii, monede, 
vase de sticlă şi de ceramică, părul cu co- 1 
diţe etc. Secolul al III-iea. Constanţa. 

LXXXVIII. Unelte, podoabe şi jucării de os. Istria. Cons
tan-ţa. 

LXXXIX. 1) Portretul unei femei. Sec. II-III e.n. Cons
tanţa. 2) Cadran solar găsit la 10 km. de Cons
tanţa, ln satul Cumpăna.

70 

Coloniile greceşti Istria, To
mis şi Callatis erau organiza
te pe baza democraţiei scla
vagiste. În timpul romanilor 
teritoriul Dobrogei este ad
ministrat de către guverna
torul Moesiei Inferioare. Pen
tru menţinerea ordinei in
terne şi pentru apărarea gra
niţelor, staţionau în Dobrogea 
legiuni şi cohorte şi existau 
flote militare. În timp ce băş
tinaşii trăiau în condiţii de 
viaţă foarte proaste, grecii şi 
romanii trăiau în confort, lux 
şi abundenţă. 

SALA X 

VIAŢA 

PUBLICĂ 
ŞI PRIVATĂ 
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XC. 

XCI. 

XCJI. 

XCilJ. 

XCIV. 

XCV. 

XCVI. 

XCVJI. 

XCVIII. 

XCIX. 

Inscripţii latine cu referire la viaţa militară ln 

Dobrogea: 1) Legiunea V-a Macedonica. Cons

tanţa. Sec. II-III. 2) Legiunea a XI-a Claudia. 

Sec. II. 3) Cohorta I-a de germani. Capidava. 

Sec. al II-iea. 

Macheta monumentului triumfal ele la Adam

klissi. Sec. al JI-lea. 

Statui şi busturi ele demnitari din Tomis. Sec. 

II-III. 

Podoabe de argint, bronz, fier, plumb, sticlă, 

os. Constanţa. Istria. Mangalia.

Obiecte ele toaletă : 1) Oglinzi. 2) Pudriere. 

3) Strigilii. 4) Pensete. Constanţa. Istria. Man

galia.

1) Inscripţie din timpul împăratului Traian.

Mangalia, 2) Placă funerară care menţionează 

un veteran al trupelor de commageni. Constanţa.

Sec. I. 3) Decretul vorbeşte despre paza militară

a zidului de incintă al vechiului Tomis. Cons

tanţa.

1) Monedă din timpul împăratului Tacitus

(275-276) găsită într-un bulgăre de mortar scos

din zidul de incintă al Tomisului. 2) Moneda îm

păratului Aurelian (270-275) găsită în latura

de vest a aceluiaşi zid. Monedele acestea indică 

data construirii zidului. 
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C. 

CI. 

CIL 

Monument funerar creştin amintind de un sol

dat din trupele de Sagitarii Iuniores. Constanţa. 

Sec. al VI-lea. 2) Inscripţie funerară a unui 

gradat din armata romană, dedicată soţiei sale. 

Constanţa. 3) Urne funerare în formă de sar

cofag. Constanţa. 

Luptele de gladiatori erau frecvente Ia Tomis, 

aşa cum ne-o dovedesc figurile şi inscripţiile 

luptătorilor: 

1) Argoutos şi 2) Skirtos (mulaj). Constanţa.

CIII. 1) Vicus Clementiani condus de primarul FI. 
lanuarius. Pantelimonu de Sus. 2) Monument
funerar ridicat în vicusul Ramidava. Gîrliciu.
Sec: al II-iea. 3) Decret de cetăţenie. Mangalia.

CIV. 1) La Camena - vechiul vicus Petra - locui
torii şi-au construit o baie publică „pentru sănă
tatea trupului lor". 2) Lavoare găsite pe teri
toriul vechiului oraş Tomis. Constanţa. 

CV. Ghiulele de piatră pentru praştie găsite lingă

zidul de apărare al '.!'omisului. Constanţa.

CVI. 

CVII. 

CVIII. 

CIX. 

ex. 

CXI. 

CXII. 

72 

· Masă şi scaun romano-bizantin. Istria.

V!rf de lance, de suliţă şi de săgeată. Capidava.
Durostorum.

Opaiţe : 1) Epoca elenistică. 2) Epoca romană.
3) Epoca bizantină.

Vase de import din epoca romană. Constanţa. 
Mangalia. Istria. 

1) Călăreţii danubieni. Corbu de Jos. 2) Trofeu
roman.
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SALA XI 

ARTA 

GRECO
ROMANĂ 

CXIII. 

CXIV. 
CXV. 

CXVI. 

CXVII. 

CXVIII. 

CXIX. 

Arta sculpturală a jucat un 
rol important în suprastruc
tura societăţii sclavagiste gre
co-romane. Şi în oraşele pon
tice şi în restul teritoriului do
brogean se poate urmări dez
voltarea sculpturii în mar
mură şi piatră sau a artei 
sculpturale minore a coro
plasticii. 

Edificiile publice şi par
ticulare, pieţele, termele şi 
cimitirele erau împodobite cu 
statui, frize, capiteluri, pla
caje ornamentale etc., pro
dusul meşteşugarilor locali 
care lucrau sub îndrumarea 
artiştilor greci sau romani. 

Friză dintr-un edificiu tomitan, reprezentînd 
divinităţi şi muze. Epoca elenistică. Constanţa. 
Zeiţa victoriei (Nike). Sec. IV î.e.n. Istria. 
Diana în întimpinarea mistreţului. Epoca ele
nistică. Mangalia. 

Capul lui Apollo. Constanţa. 
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CXX. 
CXXI. 

CXXII. 
CXXIII. 

CXXIV. 

74 

CXIII. - Constanţa. Fragment de frizu reprezenth1

1) Friză cu ghirlande purtate de amoraşi şi cu
măşti ele teatru. Mangalia. Sec. I !.e.n. 2) Pro
fesorul şi elevul său. Mangalia. 3) Friză cu De
mrtra şi Athena. Mangalia.
Gladiator lans!ndu-se in arenă. Mangalia.
Bercule. în mina dreaptă ţine măciuca, ln stln
ga blana leului din N emeia'. Constanţa. Mangalia.
D urostoru 111. 

1) Friză reprezentîncl amoraşi la vin Moare.
Constanţa. 2) Scenă de familie. în centru o fe
meie cu un copil în braţe. Mangalia.
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dlvloltlltJ. (Sec. II-I 1.e.n.). Jnv. Nr. II. 30.007 

CXXV. 

CXXVI. 

1) Călăreţ în faţa zeilor Dionysos şi Hermes. 

2) Basorelief reprezentînd pc Dionysos. Man

galia. 3) Torsuri ele statui bărbăteşti. Mangalia.

Constanţa. 4) Cap ele statuietă. Constanţa.

5) Călăreţul trac. Constanţa. Arsa. Mîrleanu. 

CXXVII. Capul unei femei !neloliale. Durostorurn.

cxxvrn. l) Zeiţa cu trei chipw·i. Hecate. 2) Basorelief 

rcprezentind pe Pluton, Ceres şi Proserpina. 

Palazu Mare. 3) Capul unui t!năr (efeb) pe care

75 

www.ziuaconstanta.ro



CXXIX. 

CXXX. 
CXXXI. 

?o 

Interior din muzeu. Sala artei sculpturale. 

se văd urmele ele fixare a unei diademe sau co
roane. Conslanţa. 4) Zeus cu acvUa. Tuzla. 
1) Fragment sculplural, legat ele cultul lui
Jupiter. 2) Călăreţul trac şi Cybela.

1) Friză cu bucranii, ghirlande şi rozete. Istria. 
2) Basorelief al zeiţei Cybela. Mangalia. 
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CXIV. - lstria. - Fl'iz[1 rc11rnzcnliml zeiţa \'Îctorici în hir,;'î. 
(Ser. 1\1 î.c.n.). fov. Nr. 30.098. 

CXV. - Mangalia. Diana i11 iutimpiua_rca mistreţului (Sec.
u-·1 l.e.n.). Inv. Nr. 30.0GG.
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CXVII. - Constanţa. A11ol1011 - cap de murmură în mărime

naturală. (Sec. I l.e.n.). Inv. Nr. II. 30.069. 
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CXXJ,1 - l\fanualin. Friză de marmură rc11rezeutîntl mi,şli de 
teotru şi amoroşi ţinîud o r,llirlandii. (Sec, I t.e.n.), Jnv. 

CXXXII. 

Nr. H.30.00!1. 

3) Dionysos cu Pan. Mîrleanu. 4) Dionysos.
Constanţa.

CXXXIIT. 1) Fragmente de frize cu decor floral. Constanţa.
Mangalia. 2) Fragment de friză cu cantharos.
Mangalia.

CXXXlV. 1) Nike cu ghirlandă pe mină, alături un amo
raş. (Fragment de sarcofag). Durostorum. 2)
Tors de bărbat. Capidava. 3) Placă funerară cu
inscripţie reprezenllnd pe cei morţi şi cavalerul
trac. Constanţa.

CXXXV. Leul este des întllnit în sculptura monumentală
din Dobrogea. 1) Constanţa. 2) Mangalia. 3)
Capidava. 4) Adamkliss:.

CXXXV r. 1) Capitel de marmură de epocă tîrzie. 2) Stelă 
funerară pusă pentru Aurelia Sambatis. Cons
tanţa. 
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CXXIV,1- Cons
tnnţa. Frizu re
prezentlnd am0-
raşi lu vinutonrc. 
(See. II - III). 
Inv.Nr. 11.30.012 

CXXII. - Mannalla. Basorelief în marmură reprezentind un

glndiator lansîmlu-se în arenă. Tnv, Nr. II. 30.0tr.,
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CXXVIII, 2 - Pnlnzu l\:lnre-Conslnnţ.n. Pluton, Proserplun şi 

Ceres, Bnsorelief în marmurii, (See. U- III), Inv. Nr. II, 30.024. 
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CXXVII.-Durostorilm. Cup 1le îemeie îndoliată. (Sec. II-III). 

Inv. Nr. II.30.068 

82 

www.ziuaconstanta.ro



CXXXVII, 2 - Conslnn{n. Steli'1 tunerari'i de

mnrmurii. (Sec. III-IV). Jnv. Nr. ll.33.184. 
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CXXXVII,1 - Constanţa. Dlonysos şi acollf.U. 

Marmură. (Sec, III-IV), Inv. Nr. 11,30,058. 
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CXXXVIII - Constanţa. Statuia în marmură a 

unei adolescente. (Sec, III-IV). Jnv. Nr. 11,30.071. 
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CXLI. - Constan!,a.
l•rnfjmcnt de stîl11 
miliar re11rczcntind 
11e Hercule într-una 
din scenele sale ero
ice. (Sec. II-III). 
Jav. Nr. II. 30.165. 
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CXLII. - Gura Dobrogei. Dasorellcî mithriae g1'\sit în peştera 
Adam. (Sec. I-IT). ln\'. Nr. li 33.118. 
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CXLII. - Gw-a Dobrogei. All basorelief mitltrlac găsit

îu )leşlern Adam. (Sec. 1-11). fov. Nr. li 33.1111.
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CXLIV, 1 - Independenţa. t:avnlerul trac. Lucrare n populnţlei 

băştinaşe în calmu. (Sec. III-IV). Inv. 'r. 11.30,085. 
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CXXXV 11. 1) Dionysos. In stlnga jos Pan, ln dreapta pan
tera. Constanţa. 2) Stelă funerară cu portretul 
decedatei. Constanţa. 

CXXXVIII. Statuia unei adolescente tomitane. Constanţa.
CXXXIX. 1) Tors de bărbat. 2) Cap de femeie. Constanţa. 
CXL. Fragmente de statui şi de stele funerare cu

chipurile celor decedaţi. Constanţa. Mangalia.
CXLI. Hercule triumfător purtlnd legendarul mistreţ

ln spinare. Constanţa.
CXLII. Splendide basor,eliefuri, inscripţii şi altare au 

fost găsite la un loc !n peştera Adam. S-a dovedit 
că populaţia romano-băştinaşă din sec. I- II se
lnchina zeului Mithras şi că practica ceremo
nialul şi sacrificiile rituale in peşteri. 

DO 

Cercetările şi săpăturile ar
heologice din ultimii ani ne-au 
adus dovada materială că 
atît la Tomis, cit şi în cele
lalte oraşe-state greceşti şi 
in centrele romane sau in 
aşezările rurale din terito
riul Dobrogei, meseriile prac
ticate de colonişti şi de meş
terii băştinaşi s-au dezvoltat 
în toate ramurile. 

Cunoaştem numeroase ar
bitra ve, coloa,ne, frontoane şi 

SĂLILE 

XII-XIV
ATELIERE 
ŞI 
PRODUCŢIE 
LOCALĂ 
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alte elemente arhitectonice 
de mari proporţii, care n-au 
fost terminate, găsite chiar 
în atelierele în care erau lu
crate alături de blocuri brute 
de marmură. Se constată ast
fel că marmura era importată 
pe corăbii şi apoi cioplită şi 
finisată de meşterii locali. 
(:Proporţiile şi greutatea aces
tor monumente n-au permis 
transportarea lor în muzeu). 

Miile de sculpturi, baso
reliefuri, elemente arhitecto
nice, sarcofage, stîlpi mili
ari, inscripţii, blocuri faso
nate şi decorate, plăci de pa
vaje şi apeducte executate 
din calcar dobrogean de la 
Ovidiu, Başchioi, Techirghiol, 
Zebil, Deleni etc., toate au 
fost lucrate de meşterii locali ; 
toate monumentele din cal
car n-au putut fi lucrate de
cît în atelierele locale. 

Prelucrarea metalelor, po
doabele, statuetele de terra-
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cotta, sticlăria, olăritul şi mai 
toate micile meserii - aşa 
cum o dovedeşte existenţa 
cuptoa:r:elor, tiparelor şi a 
materiei prime şi produselor 
finite - au constituit produ
sul mîinii de lucru locale mai 
ales in epoca romană; reu
şind aproape in totalitate să 
elimine produsele de import. 

Numărul mare de meserii 
şi cantităţile mari ale produ
selor, sint o dovadă că zeci 
de mii de meseriaşi şi lucră
tori locali, sclavi sau liberi, 
erau angajaţi in procesul de 
producţie înaintat al orindu
irii sclavagiste în Dobrogea. 

CXLIII. 

CXLIV. 

CXLV. 

CXLVI. 

CXLVII. 

Sculpturi şi reliefuri executate de meşterii băşti
naşi sub influenţa artei greco-romane. 1) Inde
pendenţa. 2) Mfrleanu. 3) Adamklissi. 4) Cons
tanţa. 5) Istria. 
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C:XLJX,1- l\fang11li11. Tip11r pentru turn11t stntuiete de pămint 
nrs. (Sec. TU l.e.n.). Inv. Nr. I( 52. 1211. 

CXLVIII. 

CXLIX. 

CL. 

Statuiete de lut ars - terracotta - lucrate tn 
atelierele locale. 1) Mangalia. 2) Constanţa. 
Tipare pentru turnarea figurinelor de terracotta 
care dovedesc că meşterii locali turnau şi finisau 
aceste figurine artistice în Dobrogea. 1) Mangalia. 
2) Constanţa.

CL T. Prelucrarea metalelor se făcea deseori !n ateliere 
locale. O mare dezvoltare o aveau atelierele de 
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CLII. 

CLIII. 

bijuterii şi uncllc agricole, cuie, chei, piese de 
harnaşament etc. Conslanţa. Istria. Mangalia. 
Limanu. 

Atelierele monetare au fost înfiinţate încă ele 
coloniştii greci şi au fost folosite şi in timpul stă
plnirii romane. Tezaurul ele monede imperiale 
descoperit Ia Mangalia, conţinincl peste 6.000 
ele monede din Tomis şi din Callatis. 

CXLVIII,2- Constanţa. Figurini1 de pămînt ars !Jăsitinn săpă
ttirile din Constanţ.a (Sec. 111-11 i.e.n.). Inv. Nr. II. 52.157: 
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CLVI. - Constanţa. Vase de stich", de [abrkatie locală.

(Sec. III). 

CLIV. 

CLV. 

CLVL 

CLVII. 

Obiectele descoperite în mormintele tomitane 
dovedesc practicarea aici a timplăriei, cismăriei 
şi altor meserii. 1) Scînduri ornamentate. 2) 
Tălpi de bocanci cu ţinte, tălpi de plută, de 
talpă, cureluşe etc. Constanţa. 

In atelierele de sticlărie din Tomis se produceau 
vase de sticlă pentru uz casnic şi vase rituale. 
1) Pahare. 2. Cupe. 3) Borcane. 4) Biberoane.
5) Vase pentru parfumuri, uleiuri etc. 6) Lacri
marii. 
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f.LXIV, - Constanţa. Vns pictat de fabricaţie locală. (Sec. II- J 

1,e.n,), 
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CLVfll. 

CLrX. 
CLX. 

CLXI. 
CLXII. 

CLXflI. 
CLXIV. 

CLXV. 

CLXVI. 
CLXVH. 

În Constanţa au fost descoperite trei cuptoare 
de prelucrat sticla. Resturi din pereţii, vatra şi 
materia primă a cuptoarelor din curtea poştei 
şi din strada Elena Pavel. 

La înfrumuseţarea edificiilor publice şi a mari
lor construcţii particulare meşterii locali îşi 
aduceau aportul, împodobindu-le cu tencuialil 
colorată, placaje de marmură, mozaicuri etc. 
1) Fragmente de 'tencuială. Istria. Constanţa.
2) Mozaicuri. Istria. Mangalia. Constanţa.
Adamklissi. • 

Materiale •de construcţie fabricate în cuptoarele 
atelierelor locale. Unele din ele poartă semne 
care indică Il)arCa lucrătorului. 1) Cărămidă 
pentru pardoseală. 2) Suspensor de planşee 
pentru hipocaust. 3) Cărămizi pentru stllpi. 
4) Cărămizi de zidărie masivă. 5) Tigle de aco
periş. 6) Coame de acoperiş. 7) Olane de epoc:1 
bizantină. 8) Tigle de mormînt. Constanţa.
Istria. Mangalia. Adamklissi. 

Vase elenistice a căror tipuri, pastă şi frecvenţă 
dovedesc că erau produse în atelierele locale. 
Constanţ.a. Mangalia. Poartă Albă. 
în epoca romană, datorită dezvoltării ateliere
lor de prelucrarea ceramicii, vasele de import 
sint mult mai rare, locul lor fiind ocupat de 
ceramica locală. Constanţa. Mangalia. Aclam
klissi. Cernavodă. 

Tot in atelierele de ceramică din Dobrogea se 
prelucrau, alături de vase, şi opaiţe. Simbăta 
Nouă. Ovidiu. Constanţa. 
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CLXV. - Cons ton p,,
Amforă de epocă romn-
111'\, 11rodus ol atelierelor

tomltane. 
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ORÎNDUIREA FEUDALĂ 

SALA XV 

PERIOADA 

TIMPTJRIE 

Epoca destrămării odndui
rii sclavagiste şi a marilor mi
graţii este destul de puţin 
cunoscută. Ultimele desco
periri dbcumentează tot mai 
mult intensitatea .vieţii în 
Dobrogea şi în perioada feu
·dal-timpurie (sec. IX-XII).
Această perioadă este ilus
trată;• prin descoperirile de la
Dinogetia, Capidava, Ba
sarabi, Satu Nou, Limanu,
Castelu, Medgidia, Mîrleanu,
Beilic etc., unde s-au găsit
aşezări şi cimitire - mai
ales de incineraţie - cu un
bogat material ceramic şi
obiecte de fier. Perioada feu
dal-timpurie prezintă un in
teres deosebit pentru istoria
patriei noastre, deoarece a
cum are loc procesul de for
mare a poporului romîn.
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CLXrX, 1 - Castelu. Urrn'i Iunemră din cimitirul de inci
nera!ie. (Sec. IX- XI). lnv. Nr. II 47.275. 

CLXVIII. 

CLXIX. 

100 

1) Fragmente din pereţii bisericii creşlîne de la
Basarabi, săpată în dealul de cretă. 2) Reprodu
ceri de pe inscripţiile şi figurile zgtriate tn pere
ţii bisericuţii, galeriilor şi locuinţelor din com
plexul ele Ia Basarabi. 

în perioada feudalismului timpw-iu (sec. lX
-Xll), sub influenţa puternică a triburilor 
slave, meşterii locali au împrumutat tehnica ele 
prelucrare a ceramicii de la aceştia, aşa cum cu 
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un mileniu mai lnainte -alţi meşteri băştinaşi 
împrumutaseră tehnica de prelucrare a ceramicii 
de la greci şi romani. 1) Vase din· cimitirul de 
incineraţie de la Castelu. Vase di11 aşezările de 
la: 2) Dinogeţia. 3) Capidava. ,1) Basarabi. 
5) Limanu. 6) Lunca Borcii. 7) Satu Nou.
l:l) Beilic. 9) Hîrşova. 10) Mîrleanu. J 1) Rasova.

-�/ 
. i 

.. . 

CLXVIII, 2 - Basarabi. Desen incizat pc pereţii locuinfelor

si1pate de 11opulaţia băşti11aş11 în dealurile tic crctr,. (Sec. X
- XJ.e.11.). Inv. Nr. II 3.R.036. 
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SĂLI SPECIALE 

Aci sînt prezentate, pină 
la clasarea lor în sălile perma
nente ale muzeului, monu
mente provenite din cele mai 
recente săpături şi descope
riri ale colectivului ştiinţific 
al muzeului. 

Tot în această sală se orga-
nizează expoziţii temporare, 
cu ocazia evenimentelor im
portante. 

În sala principală din sub
solul muzeului a fost amena
jat un lapidariu in care un 
număr de aproximativ 200 de 
inscripţii întregi şi fragmen
tate cu text grecesc sau lati
nesc sint rînduite conform in
ventarului, astfel ca să poată 
fi accesibile cercetătorului. 

Lapidariul este rezervat oa
menilor de specialitate - epi-

XVI 

EXPOZIŢIE 

TEMPORARĂ 

XVII 

LAPIDARIUL 
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XVIII 

DEPOZITUL 

XIX 

CABINETUL 

NUMISMATIC 

grafişti, istorici, lingvişti ; 
accesul fiind posibil numai la 
cerere. 

Tot in subsol sint amena
jate patru depozite cu mate
riale arheologice ,care sint 
în curs de tratare şi de stu-

. diere şi care nu-şi au loc încă 
în expoziţie. Materialele sint 
organizate aici pe orinduiri 
( comuna primitivă, sclava
gism, feudalism) în lăzi şi 
in rafturi, după ordinea in
ventarului. 

Accesul este limitat numai 
la cerere cercetătorilor auto
rizaţi. 

.Ataşat bibliotecii şi secţiei 
de documentare, cabinetul 
numismatic este incredinţat 
unui custode de specialitate. 
Se lucrează la determinări şi 
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studii, accesibile publicului 
fiind numai grupele de mone
de expuse în sălile de expozi
ţie do la parter, etaj şi în 
sala tezaur. 

Sînt expuse monumente 
masive de-marmură şi de cal
car care n-au putut intra în 
sălile muzeului, precum şi 
unele monumente care se re
petă în săli sau care se gitsesc 
în curs de cercetare : 

XX 

MONUMEN

TELE DIN 

CURTEA 

MUZEULUI 

1. Sarcofag de marmură cu simboluri descoperit 
în 1931. Capacul ln două pante; formele ţigle
lor scuJptate pe el, imitînd tipurile de acope
rişuri de templu şi locuinţe frecvente la Tomis.
în colţurile capacului sint acrotere cu palmete
şi frunze de acant sculptate. E cel mai mare
sarcofag cunoscut plnă acum lu necropolele
tomitane. Sec. I - II.

104 

2. Două capace de marmură de la alte sarco
fagii tncadrează pe cel de mai sus. Stnt de acelaşi
tip dar mult mai rudimentar lucrate şi fără sculp
turi in acrotere.
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3. Sarcofag din calcar cli capacul la fel cu cele
lalte trei. Este importantă inscripţia lui cam
atestă numele unui cetăţean din Nicornedeia 
stabilit la Tomis. Sec. II- J J I. 
4. Sarcofag din marmură cu inscripţia sparl{t 
în vechime pentru a fi folosit ca material de 
construcţie. S-a păstrat unul din portrete şi o 
parte din inscripţie. Sec. al II-iea. 
5. Altar funerar găsit în cetatea Ulmetum-Pan
telimonul de Sus - ridicat penţru un fost soldat
din legiunea XI-a Claudia de Ulpia Matroana. 
Deasupfa inscripţiei este sculptat călăreţul 
trac. 
6. 1n spatele acestor monumente sînt expuse
fragmente' de coloane din marmură, capiteluri
bizantine, pive mari de piatră şi alte monumente
fragmentare. 
7. Chiupurile - pithoi - sint vasele mari de
pămint ars ce foloseau ca hambare pentru cere
ale sau ca rezervoare de apă, uleiuri, vinuri. 
Găsite la Niculiţel, Turda, Lunca, Enisala, Vis
lema şi Constanţa.
8. Friză din monumentul triumfal de la Adam
klissi cioplită şi folosită ulterior ca ulue ele apă.
9. Statuia de marmură a unei adolescente din
Istria. Sec. II-III.
10. Fragment de friză din marmură cu inscrip
ţie, făcind parte dintr-un mare edificiu tomitan.
11. Parte din arcul de marmură cu inscripţie
al unei porţi monumentale din Tomis.
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12. Baze de coloane şi altare funerare cu ins
cripţii din calcar şi marmură găsite !n Constanţa 
şi regiune. 
13. Monument funerar de calcar care atestă pe 
Quadratus, mare proprietar de pămlnt de la
Ulmetum - Pantclirnonu de Sus. Pe una din 
părţi este inscripţia funerară iar pe celelalte
două sint scene de agricultură şi păstorit.

1 - Constanţa. Sarcofagul de marmură cu simboluri. 

Inv. Nr. II 3G.13G. 
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4 - Constanţo. Bustul defunctului pe un sarcofag cu Ins

cripţie (Sec, IJ), Inv. Nr, 11,36.1!?7, 
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PUNCTE MUZEISTICE 

ÎN AER LIBER 
' 

PE TERITORIUL 

VECHIULUI TOMIS 

' ( ORAŞUL CONSTANŢA) 
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Plan şi vedere dinspre port a edificiului roman eu mowie (stadiul săpălurilor · 
arheologice la începutul anului 1961). 
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XXI 

EDlFJCIUL 

CU MOZAIC 

Este situat pe faleza de 
vest a oraşului, cu vederea 
către port, in spatele clădirii 
Sfatului popular al oraşului 
Constanţa, accesul făcindu-se 
din piaţa Ovidiu (pe harta 
Tomis la punctul 2 - pag. 
120-i21).

Săpăturile de descoperire
a monumentului nu sint ter
minate ; alături de partea 
dată vizitării, fiind în conti
n-µare un şantier arheologic 
şi de restaurare al Direcţiei 
monumentelor istorice. Se 
pot vedea aici resturile unui 
mare complex edilitar care 
datează de aproximativ 1 700 
ani. Complexul era dispus in 
trei terase suprapuse la o 
diferenţă de nivel de peste 20 
de metri in imediata apropie
re a portului antic. Cercetă
rile de pînă acum au dus la 
concluzia că este vorba de 
centrul economic al Tomisului 
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din primele secole ale erei 
noastre. Vizitatorul poate ur
mări: (vezi planul de la pag. 
11 O), după cum urmează: 

a) Zidurile edificiului care
se păstrează pe o înălţime de 
6 metri. Sînt groase de 2 
metri şi sînt construite din 
cărămizi romane legate cu 
mortar roz, alternate cu rîn
duri de blochete fasonate de 
calcar. La distanţe egale de 
4,50 m. se văd pilaştrii de 
întărire. Zidurile erau 'pla
cate în antichitate cu mar
mură albă şi colorată: 

b) La baza acestor ziduri
apare bordura de marmură 
de la care porneşte covorul de 
mozaic; în antichitate avea 
100 de metri lungime şi 20 
metri lăţime. Din această 
suprafaţă a mai rămas cca. 
700 m.p. pe care se pot vedea 
chenare cu ghirlande de frun
ză· de iederă, cercuri întretă
iate, împletituri simple şi 
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complicate şi decorurile cen
trale formate din două cer
curi felurit ornamentate cu 
motive geometrice şi florale 
în şapte culori. 

c) Sub terasa cu mozaic,
în partea dinspre port, era 
un şir de încăperi boltite 
înalte de 8 metri; în mare 

· parte surpate odată cu pavi
mentul de mozaic pe care îl

su&ţmeau.·
Încăperile, de aceeaşi fac

tură constructivă şi de aceeaşi
epocă cu întreg edificiul şi
mozaicul, erau folosite în
antichitate ca depozite de
mărfuri şi prăvălii. În faţa
]or, ultima terasă cu canale
de scurgere şi ziduri despărţi
toare, deschidea accesul la
cheiurile portului ce se aflau
la 30 -40 metri distanţă.

www.ziuaconstanta.ro



Dt•fali11 dintr-un r·e1·r rt-1111'nl 111 r•0\'01·11lul ele mozaic, 
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Porţiune din ansamblul covorului cu mozaic. 

·' 
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Zidurile c1tiîitiului cu mozaic (foz,i din timpul siipătul'ilor 
al'heolo!Jice). 

I Iii 
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Vedere spre port din lneăperen boltită nr. 2. 
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În partea de nord şi nord
vest oraşul era apărat in sec. 
III -IV cu un zid al cărui 
traseu a fost tn mare parte 
identificat pe linia biserica 
greacă--b-dul Republicii ( colţ 
cu strada Răscoala din 1907) 
- poarta nr. 3 a portului mo
dern. Oraşul antic aşezat pe
partea peninsulară a Cons,
tantei de astăzi era astfel a
părat de orice pericol sau
atac de pe uscat. Din restu
rile acestui zid de incintă
(urmăriţi harta de la pag.
120 - 121) vizitatorul mai
poate vedea :

a) Turnul măcelarilor este
adosat zidului intr-o epocă 
mai tirzie (probabil sec. al 
V-lea) cind o asociaţie a mă
celarilor a contribuit la întări
rea sistemului de apărare al
oraşului (Pe harta Tomis la
punctul 3).

b) Poarta de nord flan
cată de două tumuri de apă
rare-pătrate. De la această 
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XXII 

ZIDURILE 

CETĂTC[ 
TOMIS 
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poartă pornea dumul sprn 
Istria. (Pe harta Tomis la 
punctul 4). 

c) Poarta de vest unde se
mai vede nivelul de viată 
antic şi şanţ,urile verticale 
1-;ăpate în u�ori în care alu
neca poarta ridicată cu scl'i
peţi. (Pe harta Tomis la 
punctul 5). 

Absida şi intcrioml Uasilicii B iii tim11ul si't11ăt1uilor. 
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I 
OBIECTIVELE MUZEISTICE DE PE TERITORIUL ORAŞUi Ul CONSTANŢA 

1). l\luzcul de arheologic (Strada Elena Pavel nr. 23). 2). Edllichd c1 mozaic (intrarea prin 
Plata Ovidiu). 3-4). Zidul de incintă ul vechiului Tomis : Turnul muce rilor şi poarta de nord 
(B-dul Republicii, peste drum de Hotel Continental). 5). Pourla 1!0 \'est (B-dul Republicii, 
lin11ă Teatrul Funtasio). 6-7). Dasilicilc timpurii de pc teritoriul nă vechi (strada Traian, 
şoseaua ce duce spre l\langaiia, peste drum de Comandamentul Murincl, I oă blocurile noi de lo
cuinţe). 8-9). Ruinele turnurilor 1le la serpentină şi atelierul de mur ă - cbciurile vechiu
lui port al Tom.isului co coboar1i 11e şoseaua in serpentină co duce s11;c port, Io poarto nr. 3. 

PORTUL TOMIS 
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În partea de . s�_d-vest a 
cetăţii, pe terenul fostei gări, 
s-au· descoperit de curînd
două basilici la care lucrările
arheologice sînt în curs de
execuţie.

a) BASILI0A A

Se păstrează zidurile de 
fundaţie pe o înălţime. de
3 -4 metri. În mijloc, sub 
altar, o criptă boltită păs
trată în bună parte. (Pe har
ta Tomis la punctul 6 ). 

b) BASILICA B

Mult mai mare decît prima 
(lată de 24 metri). De remar
cat cripta despărţită în şapte 
încăperi tencuite în interior 
în care se coboară pe o scară 
cu trepte de marmură. (Pe 
harta Tomis la punctul 7). 
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XXIII 

BASILICI 
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Tre11tele de mannurl1 care accccl în cripta Baslllcil D, 
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Templu cu trnlru coloane de la iuee1mtul sec. III. Repro
ducere de 11e o moned:i Imperialii romami bătut:, la Tomis. 
(Oriolnalul în colce1la 1,umlsmatle,i a muzeului). 
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Poarta cetăţii Callatis (Mangalia) din limpuJ împăratului 
Geta (211-212), Re11rodueere de pe o monedă lmpcrlal:1 
de bronz, (Originalul ÎII colecţia numlsmalleă a muzeului). 
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.11:[,nzeiil -reg'ional Dobrogea, prin secţ'ia lwi de 
arheologie de la Constanţa, păstrează acum cu 
preţuire şi respect o bună parte a acestui tezaur 
naţional. El imprimă celor ce trec pri?'1' săli şi 
depozite sau printre ruinele vechilor aşezări, inia
ginea vie a oamenilor care ait muncit, ait luptat şi 
s-ait ridicat în decurs'Ui veacurilor pe acest pă
mînt.

' >

Biblioteca
ZIUA de Constar·
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