


www.ziuaconstanta.ro 

C:r11Y1U~ do VJ~~Kl. rc-preunllnd DOtlul KUftet~4Je (Coft.

"tont.ll' 111 1817-1318 ~ lntrNop !aled do Y~ • orquJul, oo 
core se obW:nil, do 1111 fdl'\foll 111 drt4JHA : n &zitleo cu ctlpf!i 
ttftiiUA. :, Vcdl.fle acdlcse.. :u t:dlfll"l"l C'U motait'. •t 0.. 
ext7lle.lc IC:tiO''t:UI. s-t t.AmllariunuL Gt Hn'llllc. c:rqiiGi clln 

tur~• pnrudul. 7J ChiJ.iul JenovCL 



Se ştie astăzi precis cii pe intreg teritoriu l 

ura~ului Constan~n. de la Bulevardul Cnzinou
lui pînă la limita Bulevardului Republicii, se 

intindea in antichitatea greco-romanâ oraşul

stat Tomis, inriinlal cam in jurul secolului 
ul VI-lea i.e.n. de coloniştii greci veniti din 

l\1ilct. 

Cunoaştem succesiunea etapelor de dezvol
tnre a acest.:i aşezări grn(ie izvoarelor a ntice 

scrise, cum şi o unor prezente arheologice. 
~ s-n putut fb:a dntu orătotă mai sus. Pen

tru epoca elcoisllcii de mai tirziu, numeroasele 

monumente descoperite, inscripţiile şi emisiu

nile monetare ftiC! atelicrelor tomilanc vor
besc mai in~i~tcnt. Sint nwncroase şi menliu
niJe făcute de unH scriitori, istorici şi geografi, 
nparjlnind ultimelor secole dinaintea erei 
noastre. 

Situat pe o peninsulă de pc malul de vest al 

Pontului Eu..~in. intre celelalte două orru;c

state - Istria. In 50 km spre nord, şi Collntib. 

la 50 km spre sud, - Tomisul o devenit cel 
mai mare centru şi cel mai mare port comer

cial din pal'leo stingă a Pootului. 

La sfi rşitul primului secol dinaintea erei 
noastre romanii I-au găsit in plini\ strlilucire 

şi dezvoltare. Ora~ul şi-a păstrat mai departe 

- sub formele noi ale sclavagismului roman 
- limba şi religia, instituţiile şi magi.,traţii , 

floto, obiceiurile, averiJe şi chiar monctăria 

proprie, monedcle purtind insii de o.~ti\ dată 

efigia şi titlurile impăraţilor romoni protec
tori. Tn sec. ni 11-leo al erei noastre 'l'omisul 
a devenit metropolă a Pontului şi curind a 
câpătot epitutul de preastrăludtul o1·a,~ al tomi
tanilor. 
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Pe locul unde arheologii desropern acum murete edilitiu cu 
mozaic şi vechile ant-repozite .. ~~ ana cu SO de ani to urmU. 
Linia ferată şi gara Thetis, de unde tronul duccn pc elUutori 
SJ)re Bfiile de la Vii şi plaj:l ll1amnia. !Fotografic de epOcii, 

Pinii la mijlocul sec. al III-lea, cind au ră.z · 

bi1 printele incursiuni gotice, portul s-a lărgit, 
templele, cdificiile publice, locuinţele parlicu

lal'c, străzile pavatc cu lcspe-.o:i de piatră, stră

bătute de canale de scurgere şi de apeducte, 

s-au înmuliit. 

2 

execatatil de A. Jl(agrln ts inceputul secolului). 

Sub puterea romană, odată cu ridicarea ur
banistică şi cconomieo-socială, s-au de-tvoltat 
aici şi toate ramurile cultural-artistice ale an
tichităţii. Poezia, muzica, spectncolcle, pictura 
şi mai ales sculptura in marmuJ"il au inlrumu
seţat şi au îmbogăţit vialu urbtmll 11 cupitah:i 
Pontului Sting. 



După trecerea primelor valuri barbare, in 

epoca lui Diocle~ian şi a impllra~ilor Con~UID

tlni, TomisuJ a cunoscut momente de mllri 
rccoostruc!ii şi de multii bogrope şi s trAlucire. 

1'ocmni in această epocii a primei jum11tlili 

din sec. al IV-lea, se situea7.ll monumentul pe 
care il prezentăm in lucrarea de faJă. Este 

vorba de una din cele mai mari şi mni im
presionante descoperiri arheologice fllcute in 

ullimii ani, descoperire care atesli\ amploarea, 

nccw•oscută pînă acum, pc caro a avut-o viata 
metropolui tomitane. Monumentul ttccstn ne 

permite să CWlOaştem centrul comercial din 

epoca impărajilor Constantini, piaJa şi marele 

bazar, posibil Agoraua clenistictl linie, care 
continua să func.ţioncze sub acenstă {ormi'l si 
titulatură tradilionaJă aici, ca şi, de allfel, in 

toate oraşele elenistice cucerite, [ie că erau 
asociate, fie cii erau protejate de puterea ro

numit. 

* 
Pu faleza de vest a oraşului, in Spntelo Piojei 

Ovidiu, s-au desco11erit in toamna :onului 1959, 

cu prilejul constr uirii unui bloc de locuinte şi 

a unui nou bulevard de centură, la 8 metri 

adincime, mai multe ziduri antice şi un crimp~i 

de moUiic, bine consen•al . 

Cercetările, începute în iarna 1959-1960. au 

continuat in tot cursul anului 1960 şi 1961, 

pentru ca in 1962 si! se ajungă In un rcznJt~t 
aproape complot, privind primul sector de circa 

10 mii mp al marelui edificiu identificat de 

noi cu Agoraua. Jn unele pWlcte monumentele 

antice aveau nivelul de viatll la o adincime de 
10 şi chiar 20 de metri, fiind acoperite cu t ot 

felul de dărimiHu.ri, moloz şi gunoaie, aduse 

aici, la ripa din marginea oraşului, in decursul 

secolelor. Numai după degnjnrca acestor imense 
cantită(l, aşe:uote In straturi lipsite de un conti

nut arheologic legat de punctul respectiv, an1 

ajuns sll putem şli unde ne aflăm, ce anume 

am descoperit şi ce functiune aveau cindva im

pozantcJe construcjii şi monumente scoase acum 

la lumină. 

Dacă gravurn publicatii pe spatele copertci 

noastre reprezinti! portul Kiistendje de acum 

aproape 100 de uni, cu unele indica~ii de ordin 
topografic vechi şi nctual, dacă clişeele din 
11ag. 2 $1 5 nrntll linin ferată de Ia inceputul 
secolului, trenul şi halta Thetis. situate in 

spatele P iejei Ovidiu, cltiur pe locul sub care 

s-a găsit marele Edificiu cu mozaic, dacă alte 

ilustraţii aratil diverse detalii şi faze de lucru, 

perspectiva de lo png. 16-17 ne prezintă g.ra-
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Cir. in an~omblu, tczultotul •:lpălurilor care 

ne-au putut conduce in 19G2 In primele con

cluJii prh imi caracterul, omplonrl'a ~i impor

tanta Edificiului cu molllic. 

Linia nent:ră care taie I>Cr.,pcctivn de la 
.,hngo spre dreapta urmilreşte sllpliturile ar

heologice executate de colcclivul muzeului. 

Pornind din ~pre centrul oraşului In dreapta, că

tre portul antic, linia cade in trei trepte de circa 

8-10 m şi murchcazi\ cele 1>nlt·u tcrnsc dis

tincte, cnt·c carocterizau in nntichltalc arhitec

tura Tomisutul pe fnlct.n de vc~t {A-8-C-D). 

Acolo unrle piciorul primei trepte cade la 

nivelul ternsei 8 , se obşervi\ in perspectivă 

z:idul principal cu pilaşlri, deo;coperil longitu

dinal pe 100 m şi perpendicular pe 20 m. 

La nivelul act!Sia se ob~ervu tcrru.a ro mo

LDic policrom care, in jumiltutea ei di.nspre 

vc~t, .-ro n~ez:olll pc ~pinoren a ll incllperi bol

tile, 1l magazii de milrfuri, con•truitc sub 

pnvimcntul de mo7.nic. lntrnreu in magazii se 

făcea t>rin olhl terasă (C). !Itai jo~ cu incll 5 m 

era tncli o t cra~li (0), cu alte 11 mnga>:ii bol

litl.'. Din moli\'e tehnice. s!lplllurill.' •n ucest 

punct llU fo,t momentan inlrentptl.' <;i t rrenul 

ni\· cint. 

* 
Acesta este ~patiul in care ou fo•t executate 

săpăturile arheologice. Zidurile, mozaicul, ma

gaziile ~i mărfurile giL\ilc 111 <it "• (adica pe 

tocul lor de L<'lcere din antichitate) ne-ou do· 

''edit că aici ent morclc bnJor. Agorauo Torni· 

sului. Agoruun nu '" limitn in'li la ntit, ci sc 

prelungea mult spro sud , unde au [o>t des

coperite mttri nnlrct>odtc de ccl'cnlt~. tiOttc• 

pozite care nu conHnuut si\ funclionczo şl in 

epoca genove7.!1. S-nu moi descoperit ntcticn~. 

bazine plucatc cu mnrmurll, tcnme şi 'cllri de 
piatră, care făceau lcgllturn dintre cele patru 

terase. 
Cheiurile \'cchiutui port tomitan erau In 

aproximativ :!6-30 m ~pre dreaptn, pc actualul 

Bulevard al Mnrinnrilor, unde se închidea gol· 
fui in care acehlnu corilbiilc, gol( care acum :1 

dispărut, fiind tUiupnt de lucrtlrile portuare 

moderne. Deci corăbiile veneau foarte aproape 
de inlrttritc magaziilor tomitonc ~i de ~plcndida 
terasă cu moLaic de dca.,upru lor, pc care 'c 
aduna popula\iU orasului , mogiJ.tra\ii, negusto
rii şi cor:ibierii, ca ~~~ [adi tranzacliile lor co
merciale. De aici. de ta cheiul vechiului pon ~~ 
pină sus in Acropoln oraşului, nu erau dccil 
cel mult 200 m. cure ~1: ~lrilbăteau prin esca
ladarea terusclor. 
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Intr-o lucrare amplă care este in curs de pre
gătire, cilitorii vor găsi toate detaliile in legă
turii cu descoperirile fiicute in acest sector, fie 
pină in 1062, fie mai tirLiu pină in 1967, cind 
a fost executntil de:~suprt1 zidului longitudinal 
şi deaşupra pavimcntului cu mozaic - atit cit 
s-a mai ptlstrnt - o construcţie modcrnll de 
protejare. 

Pie!hlr~ In ulei. 
ext.<•ucotil In lnce
pulul se~-olulul, ele 
Murlus Ouuc.scu4 
1tc1>rezln1n locul 
ele pe faleza ele 
\C\1 a portului $i 
llnln roratu 8 g~

rii Thetts. sub 
tare 2.ileeau acum 
" Jurnntnlc de se
col, lo 8-16 m 
ncUnc1rnc:. ruinele
Edificiului cu nlO-

tlllc. 

Cltldlrelt modernă 

din 11rlmul plnn 
e~te asezata pe 
l.idurile nntire şi 
pc ororile car<> 
te1:ou fn ~t-ehirue_ 

cele potnc tero.!ie 
t~le monumcntulul. 

Zidurile care mărl,"Îneau pavimentul de mo
zaic ~i care bC văd in perspectiva non~tră au 
fost construite cu scopul de a proteja terasa 
B, pe de o purle contra vînturilor do nord ~ 
nord-vest, iar pe de altă parte contra presiunu 
sau alunccilrilor malului terasei A. Aceste zi
duri, care ovcau la nivelul solului grosimea de 
1,50 m, iar la funda(ii o grosime dublil, erau 

j 
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construite din cite patru rinduri de cărămidă 

de 0,30 X 0,30 X 0,04 m, legate cu mortar roz 

făcut din var amestecat cu cărlimidă pisată. 

Rindurile de cărămidă altcronu cu cite patru 

rinduri de blochete de c:al cn.r, de cite 20 cm 
lu~imu. La fiecare patru metri ic~cnu in a[arii 

pilaştri cu lăţimea de 2 m şi în!llţimea de 8 m. 

Accşli pllaştri se uneau in pa rica supel'ioarâ 

prin ar·curi, formind se.mieer·curi decorative. 

La nivelul pavimentului cu mozaic (IOlicrom, 

zidurile aveau o plintă de mm·mură. Pe 

or izontali\, aceastli pliot11 sprijinea marginile 

moznic:ului, iar pe verticală marca şi susţinea 

stratul de tencuială roz de circa 12 cm. care 
acoperea zidul cu pilaştri. Peste acest strat era 

oplicat pînă sus un splendid 111acoj de mannură 

fini!, albii sau colorată. Cele mai multe plăci 

aveau sculpturi geometrice, Ooralc sau antro

pomorfe. S-au găsit, in sitr~. sau clizute şi 

spntte, nume~oase plăci din placaj, cum şi o 

serie do capitclc cofiotico de plncuj, bagltete şi 

lambriuri de 0,80 m înăljime. Plncnjul, cnpilc

lelc şi cornişa de marmură erau prinse solid 

în :dd, cu crampoane de bronz. 

M<r.wicul poJicrom, desfăşurot pc terasa B pe 

o lungime de 100 m şi o lăţime de 20 m, con

stituia, fără indoială, pavimentul splendid al 

terasei. Pe aceast!l tcrnsil, pe care noi nu nm 

constatat in tilllllUI silpăturilor nici un semn 
că nr fi fost acoperită. aveau loc festivităţi, 

adunări populare şi tot Ielul de manifestări le

gate de institutia Agoralei (avem atestată epi

grafic această institutie, prin existenţa magis
traţilor Agoranomi In Tomis în sec. TI-Ill). 

Forma dreptunghiulara a terasei era acope· 

rită cu un covor de mozaic, unitar în coostruc

\.ie. Cele trei culori care stau la baza desenu

lui par, de fapt, mo.i numeroase şi mai plastice, 

dacă ţinem seama de nuantele puternice o'>ţi

nute prin degrndeurile folosite la aşezarea pie· 

lricelelor. Mijlocul mozaicului este ocupat, pe 

toat.ă lungimea, de patru cimpuri ş:i trei cercuri, 

la distanţe aproximativ egale. ln fiecare cimp 

şi în cuprinsul fiecănri cerc apar splendide 

decomri geometrice ~i florale, intr-un infinit 

joc de culori. Oinmetrul cercurilor este de 7 

metri, iar lilţimca cimpurilor dintre cercuri 

tot de 7 metri. 

Ambele latul'i principale ale mozaicului, de 

cite G metri llljime, sîni ocupate pe loatii suta 

de metri de !işii continue, cuprinzînd frunze şi 

vrejuri de iederli, {rînghll iropletile, eereuri in
tersectale, valuri s tiliznte, vase şi numeroase 

figuri geometrice. 
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In totalitatea lui, pavin\cn!ul de mozaic ne 

i.nfăţişen7.ă un numlir de 74 de simboluri dife
rite. 

Jumi!tate din terasa cu mozaic, şi anume 

partea di.nspre port. era R$ezată pe spmaroa 

celor 11 încăperi boltite, ale căror fa!ade se 
văd în terasa C. 

Cerccti\rllc au putut stabili eli Edificiul a 
fost distrus in intr<;~,<iJne cu prilejul unuia sau 

mai multor cutremure do pămînt din sec. 

al V-leu. Cele 1 1 bolfi au fost găsite, toate, pră
bl1$ile. ln multe cazuri am putul stabili că zi

durile lransversale de sub mozaic, care susii· 

neau bol1ile, au rost deplasutc de cutremur şi 
aruncate la o distanţă de 1-2 m. Prăbuşin

du-se bolţile au antrenat in udincimca încăpe

rilor portiuni masive de mozaic, de pe latura 

de ves t a Edificiului. In adevăr, multe frag

mente masive din placa moznicului au fost gă

si te de noi in încăperile pr1ibt~ite şi ne-au fo

losit ca martori principali pentru restaurare. 

La intrarea in bolta nr. 1 am găsit, deasupra 

por!u, inscrippa in piatră, in limba greacă, :1 

lui ERMEOS - nuunele proprietarului maga

ziei snu o dedicatie pentru ~eul comertului. 

In incilperile nr. 3 şi 4, s ul) fragmentele llUISi· 

ve de mozaic ci\zute de sus, om găsit mnri can-

tităli de mărfuri de import, aşezate intr-o or

dine regulată : 1 GO de amfore mari, pline cu 

răşinoose de tol [elul, cu vopsele, cuie, colofo

niu, asfalt etc. Apoi lingouri de fier şi un de

pozit intreg de nncorc de Iier pentru corăbii, 

ru doua brate şi cu belciugcle lor. Sint cu lotul 

opt lo număr, toate do aceeaşi dimensiune : 

1,50 ro ioăl(ime. 

Capul inaripat al lui llermes, zeul comer

!ulu.i, găsit intr-una din bolţile cu mozaicul 

prăbuşit, vine şi el să intărească scria atitor 
elemente dovedind caracterul comercial al aces

tui comple."X. 

Interesant este numărul mare de opaiţc, ca

racteristice sec. IV-V, găsite împreună cu cite

va tipare originale in care se turnau. Tot atit de 

intercsuntll este şi descoperirea, intr-una din 

incilperilc mai tirzii, a unui numiir de i mil

suri ponderale mari de piatră, cu inscriptu, 

folosite in comer(ul cu ddicata. 

Desigur, toate aceste valori arheologice gii~ 

site in nittl, sin t martorii eei mai de preţ pen

tru t·econfirmnrea concludei pe care am. tras-o 

mai inainte, in sensul că aici, pe ncost loc ~i 

in acest context, atit do adinc sub cnldarimul 

strliLilor Constantei moderne, a [uJic~ionat vre· 

me ; .dclungati'l Agora vcchlului Tomis, Ago-

7 
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rii care, prin intinderea şi bogă(ia ei, ne face 

sii inteleţţem acum, pentru prima dată. cU C(a 

de mare şi dr• importantă capitala Pontului 

Sting. 
ln ceea ce prive~te elementele concrete du 

datare, in afara corncteristicilor pe care le pre
zintă materialul şi sistemul de construc(ie, in 

afara mărturiilor pe care le aduc opai1ele, mll
surile ponderalc, cum şi tipul numeroaselor 

amfore cu striuri, mai avem şi alte dovezi care 
ne indrcpHI!csc sli t,;ropuncm sec. nl IV-leu ca 

dată cind a fost construit sau rcparnt EdUicild 

cu mozaic. Anume, in zidurile dărîmate cu pri
lejul cutremurelor ~i - mai ales - in morta

rul din patul pe care a fost aşezat povimentuJ 

cu mozaic, s-au găsit, in cinci locuri diferite, 

monede de bronz de la impllralii Constanlin 

cel Mare şi Constan lins. 
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---· 

l~5U, lnceJ>utu l s5tlnturtlor ar· 
hcotul(lce •le pe faleza de vest. 
in drct>lul l)ietcl Ovidiu. pe 
locul unde trecea linia· feratll 
n gftrii Thelis. Sectiune trans· 
versata est-"Vest, In care se 
obscrvli slralilicajin nt!llozului 
de lG m etri. dclntS 

restttrfle monumontului. 

AJ\ar ttrimcle z.iduri tu J'tilaştri. pe 
o inrillimc de 8 n\ cl~asupra p3\' Î · 

menlului tu mozaic. Jn primul plan, 
eonoHzurca modcrni\ o oraşu:ui. 

~ ----------~--

"'>. . - . 

l'e terasa tie mljloc sipăturlle Incep si degajete locliperOe bollllc, pribu
~ltc cu parte din m ozaic. in urmu unui c:urremur din anHchUot~. Se ,·ede 
uşa vr{mei inc:iperi,. cu numele lui Ermeos. In faJG, ta dreapta, un mare 
cuplor \le \'ar, care, după distrugerea edifieiului, folosea piatra şi marmura 

din unrimutu rl. 

--



Casa scării care t.ega l).(intr·un 
punct lateral, la s·ud-vesful e

diliclului, cele patru t.erase 

Capul de ma_rmură al 
statuii lui Hermes, zeul 
comertului (găsit in mo
lozul inei\perilor boltile 

din terasa Bl. 

Inscripţia ,.'Ermeos•• să

patll pe ancadramentul 
de pialrli al intrării In 
primul depo~tit de măr· 

furi din terasa C. 

Deasuvra celei de a doua in
căperi din tel'3Sa C s-a păstrat 
arcul uneia din bolţile caro 
sustineau pavimentul de mo ... 
taie. El a fost un martor pre· 
ţios la rcconslihtirea părţii 

de Jos a edificiului. 





Partea de jos a treptelor scării ~rincipale. 

Am!oră cu slriuri dit< sec. IV-V, la fel 
cu cele i 60 de amorfe cu mărfuri gllsite 

tle locul lor. 

GreuHiţi de cintar cu inscripţii, pentru co
mertul cu ridicata. 

0J>aiţe gti.sito sub mozaicul !lrăbuşit. 

--~ 





·~· ..... ( ... frJoo..,.,.a ......,. .aN-

oM••• -....._\tf' lli 
Ut:. U.l.. ...._. ... 
(10 ..... , .,_ ......... 

.. ._,III '"""' --'--........-.. ... . 
".,.,. ....... ·~ ...... ~. ....... ,.. ....... _ ... 
OI~ -· ",. ....... llri 

,-



Detalii elin plaeaJIIl de 
IIUII'inurli cere acoperea 
zidurile ,1 Pllatlrll r. 

ratei B. 

C••lle& de marmurl 
clsile la mue oumlr 
d•• IUJICUI zidurilor 

cete mllrlloeeu »••1· 
DIOQlUl CU •ozaJc. 







Fotografii ioregistrate in pri
mele zile alo dcs.copedrii mo

z.aicutui. 
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tie an<lunblu luat~ 1' 
c;firsUul c:umrumicl din 

J962. ret»rez!'nllml cu\·orul de t 
de)Copcri L pioli ln 
uce.a clc.U\. 





....................... ...__ ---
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Lucrllrile de inregistrare şi consoli
dare a pavi.rnentului de mozaic. 

d tiPli campanto din 1962. 
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Statuet5 de marmutll a 
lui Heracles-Hercule, 
găsită intr-una din în
căperile c.u bolta prii-

buşilli. 



cavuJ mutilot oJ unei slutui de mari 
pr:oporţii. gftsic in J)riruul st.rat de 
resturi arhE"Oiogice de {>e terasa B. 
Poate fi vorba de tonul din im-

părutH Constantioi. 

www.ziuaconstanta.ro 



lnstaolancu fot.o;rafic luat tu 
tlmtmJ descoperirii marelui 
d<mo:tH de mlirl1tri din maga· 
zille 3 şi 4. anate S\lb mozaJ .. 
eul prl!buşit. Mai mult de Ju· 
mlUate din eele IGO de antforo 
fl rau intregi şi pline cu m'ftc
furi : răşine. cuie, vopsele, 
colofoniu.. coloranţi, fjer etc. 
Allcle. spatte. au fost 1ntre-

gite. 



Priru.elo trei lncăperi boltile. prUhu· 
şite la cul.remur oduf5 cu partea Ue 
mozaic de dcasuJ>rn lor. Sub mo
zaicul tlfi'lbuşit S·OU J>J\Strat t)ină Îll 
-zilele noastre mari cantitliti de mftr~ 

ruri. 
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to magazia numărul 3 
s-a g~it şi un mare «le-, 
pozit de ancore cu doul 
braJe. pentru corăbii de 

tip miJlociu. 

Amfore-ambalaj In care se 
păstrau cuie şi piroa.ne de 
fier. Găsite J)fl Jocul lor din 
vechime. in maa-aziile 3 şi 4. 
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Colecţiile ~fuzcului rcgioMI de arheologie 
Dob~ogea 

Publicajii de documentare ştiinţificti 
şi de populurizare 

Au apărut: 

MI/lai nucoval/i : Ncc•·opole el!!nistice la Tomis 
tiei 6 

Mihai Irtmia: Bronzllri fil:~wate 
Lei 1 

C. Scor)xllt : Rept·ezentări bachice. 
Lei 5 

, 1. Rădulesc1<: Cimitit·ul feudal Umpm·itt ele la 
Ca.~telu. 

I.. .. ci 7 
C. Scor1>a11: Cavalentl Trac. 

Lei 5 
V. Caltar·aclte : Muzeul de arh~ologie din Con· 

stanta (în cinci limbi r!i[et·ite. română, en
gleză. (ranee.ui, rusă, gel'llJană). 

(,ej 8 
V. Cq11araclte: Edificiul CII mozaic din Tomis. 

(In cinci limbi dUel'ite). 
/1. Tlă<h<lescu : Mo11umente romana-bizantine din 

sectorul de Vest al celil\ii Tomis. 
Lei 7 

Stlb llpar sau in pregăHt-e: 
C. Tcouomu : Opaile greco-romane. 
V Canararlte: Podoabe din Tezattl'lLI Muzeului. 
Mlltai Bllccruală: Vasele de slichi de la Tomis. 
MI/tai /~imla : Urne funerm-e ~elo-dacice. 
V. Cartm·ache: Statuetele de tenJcotta din co

lectiile Muzeului de arheoh>gie. 
11 , llă<lulescu : Calnlogul mom•mentelur epigl·o

rice din lapidat·iul mu1.eulu i. 
D. Ghioce!: Catalogul amfot·elor elenistic~ şi rQ

mano-blzantine. 
V. Caru,;raclte: Monumentele Muz~ului de arhe

ologie din Mangalia. 
:Elemente d<> arhiiectur~ greco-romaJlă. 

V. Ca11arac/te : Măsun ponderole şi de caparitate 
la TOmis. 

: Monedeie Ol'll-'jelor Ponl11lui SLittg, 

www.ziuaconsti nta.ro C. 50() - l . f-' . • ;t·lpat'UI" 
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