TEZAURUL MONETAR DE LA MANGALIA
DIN VREMIlA LUI GORDIAN AL II1-L'EA
ANTOANETA VERTAN

In colecţi ile cabinetului n umismatic ·a l Mu zeului de istorie naţio
arheologie Constanţa se păstrează Un lot de monede imperiale
romane de argint, achiziţionat în luna aprilie 1978.
Monedele a u fost găsite in zona inundată sau erodată de apele
mării, aflată în rada portului Mangalia, la 200 rh de fos tul pod care
merge.a spre localitatea 2 Mai '.
Din lotul care formează obiectul cerce tării noastre a fost recuperat un număr de 43 piese, care au o greutate totală de 135 g. Toate
'JTIonedele sînt denari romani ilnperiali~, ,c are a.u fost emişi in sec.
I-III e.n. Cea mai mare pal'te a pieselor sînt foarte bine conserva te,
păstrînd doar slabe urme de tocire.
Dat f iind faptul că lotul nostru are o compoziţie uni tară şi o
:st r u ctură asen1ănătoare altor tezaure descoperite în provinciile dunărene
a le imperiului 3, putem <oonsidera, cu m u1te şanse de probabilitate, că ne
I aflăm în faţa unui fragment de tezaur.
nală şi

J Punctul în care au fost descoperite m onedele de către scafandrul Luchi
• Ştefan din Constanta, se află lîn gă digul mic, la o adîncime de 4 m . Monedele erau
l' isipite pe o suprafaţă de circa 10 m :!, Descoperitol'ui nu a observat cîoburi dintr-un vas in care even t ual ar fi putut fi depuse aceste monede. Data la cal'e s -a
efectuat această descopel'ire ar f i anul 1976.
2 Descoperiri de denal'i romani imperiali sîn t semnalate de Bucur Mitrea în
Cronica descoperirilor monetare din R.S.R., în SCIV, începînd cu nr. 1, 1958; de
.asemenea, la Octavian Iliescu, în Caiet selectiv; Gh. Papuc, Tezaurul de d:mari
republicani şi imperiali de la Casicea (jud. Constanta), in Pontica VII, Constanta,
1974. pp. 213- 217 ; tezaurul a fost găsit întîmplător in a nul 1953 şi s- a impdiştiat in
momentul descoperi rii. F ragmentul de tezaur aflat in colecţia Muzeul ui din Constanţa este comp us din 13 piese; A. Vertan, U n tezaur de denari l"omani imperiali
desCOIJerit la Medgidia, in Pontica X I , Constanţa, 1978, pp. 22 7-234.
3 Constantin Moisil, in Creşterea colectiilol', 1944, pp. 15-20 şi C. Preda,
în SCIV, 12, 1961, 2, pp. 241-25 1 ; B ol'is Gerov, Die go~isch e Invasi?n in ~o~sien
und Th rakien untel' Dedus im Lichte del' Hortfunde, m Acta ant1qua PhlllPPOpolitana, Sofia, 1963, pp. 127- 146; C. Preda şi G. Si~ion, Tezaur:u! ~e monede

romane imperiale descoperit la I saccea (jud. Tulcea) şt atacul gottc dm vremea
lui G allienus, în Peuce, 2, 1971, p. 167 ; Tezaurul de la Cam ena (jud. Tulcea), 19 36,
în C1e~terea c ol ecţiilor, Bucureşti, 1944, pp. 93-101.
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Hadrianus
Antoninus Pius .
l:vIarcus Aurelius
Septimius Severus
Iulia Domna .
Caracalla .
Elagabalus
Iulia M a e s a .
Severus Alexander
Iulia Mamaea
Gordian III .
Tot~ l ~

1
1
1
~

G

3
9
.2
11
2
2
43

Aşa cum se observă din tabelul prezentat mai sus, toate monedeIe au fost emise după reforma denarului imperial infăptuită de Nero
şi acest fapt ne dovedeşte că ne a flăm în faţa unu; depozit monetar de
la mijlocul sec. al III-lea e .n. ". deoarece, aşa cum arăta încă Dia Cassius 5) Traianus, în primii -ani ai sec . ..al II-lea, a retras de pe piaţă
aproape toţi denal'ii anteliori reformei neroniene, iar din tezaure vor
dispărea in curind reprezentanţii acestor monede. Astfel, denarii de la
Augustus pină la cei din prima parte a domniei lui Nero, nu se mai
găsesc în general în tezaurele de după Traianus G. Lipsa denarilor preneronieni poate fi încă W1 argument în sprijinul ipotezei că acest lot
reprezintă un fragment de tezaur.
Toate monedele au fost bătute în atelierul monetar de la Roma.
Cele mai multe exemplare sînt cele emise de impăraţii Severi. Procentual, monedele se repartizează .astfel : Vitellius, 2,33'10; Vespasianus,
2,33'10; Traianus, 2,33'10; Hadrianus, 2,33% ; Arutoninus Pius, 2,3 3%;
1!arcus Aurelius, 2,33'10 ; dinastia Severilor, 81,39'10 ; Gordian III, 4,65'10.
Un indice mult mai apro!?iat de realitatea istorică est" cel al
monedelor pe an-domnie.

lmpăraţi

Vitellius
Vespasianus
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Impăraţii Severi
Gord ian III

I

Monede
an-domnie
111
1110
1120
1121
1/24
1120
35/42
2/5

I

Coeficient
1
0,1 0
0,05
0,04
0,04
0,05
0,83
0,28

" J. P. CalIu, La politique monetaire des empereurs romains de 238 ti 311,
Paris, 1969, p. 147 şi urm .
. :; Dion Cassius, LXVIII, 15.
G H. Mattingly, Coil1s of the Roman Empire in the British museum, London,
1966, p. LXXXVIII; Th. Mommsen, Geschichte des r6mischen Munzwesens .. Berlin, 1860, p. 758 şi urm.
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Cea mai veche monedă a fost bătută de Vitellius (tip BMC 1,
nr, 31, IP. 372, Roma, anul 69 e .n.). Emisiunile primilor împăraţi:
ViteJlius, Vespasianus, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus
Aurelius, apar într-un num ăr foarte redus de ex,elTIpl'are, fiind reprezentati, după cum alTI 'arătat mai sus, doar prin ,cîne o lTIonedă fiecare.
Este evident că avem de-a face <:u rare exemplare rămase pe piaţa
monetară ş i tezaurizate pentru ·conţinutul lor mai bogat în argint.
Odată .cu domnia lui Septimius Severus 7, constatălTl un număr
mai mare de exemplare tezaurizate : 8 în total, ceea ce reprezintă 18,60'10
din teza ur. Sub Caracalla numărul monedelor scade, 3 exempl are, ceea
ce reprezintă 6,970;, din numărul monedelor. In timpul lui Elagabalus
numărul lor saltă la 11 exemplare, ceea oe reprezintă 27 ,90%, pentru
.a creşte sub Severus Alel<ander la 13 monede, adică 30,250;, 8.
Momentul te2JaW" izării poate f i stabilit. observînd graficul indicelui de pen etraţie reprezentat de numărul de monede- an şi de gradul
de <tocire p rin c irculaţie a monedelor din depozit . Gradul de tocire al
monedelor, deşi redus, amtă totuşi 'Că ,monedele emise de Vitellius, Vespasi anus, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus,
Caracalla, şi , în parte, a le lui Elagabalus, au drculat un timp înainte
de a fi tezaurizate.
Cea mai mare parte a monedelor emise de Elagabalus, Severus
Alexander şi cele două monede emise de Gordian III sînt netocite, unele
fleW" de ooin , ceea ce ne permite să considerăm că tezaurizarea a început
cu foame multă probabilitate în primii ani de domnie ai împăratului
Severus AleX'ander 9 şi, aşa cum am văz ut mai sus, din indicele de
p enet raţi e.

de interes şi semnificaţie este s ub raportul tezaurizării
monedelor de argint în perioada de "ri ză eoonomică ş i
prima jumătate a sec. al III-lea 10, lipsa quasitotală a
antoninienilor din tezaurul de la Mangalia. Acest fa pt observat şi în
alte ,t e"aure cu mon.ede di n sec. a l III-lea, confirmă şi aici constatarea
că antoninianul ", monedă 'cu un conţi nut scăzut de a rgint, a fost înlă
(W"at de La tezaurizare, atîta vreme cît denarii de bună calitate mai
existau în circulaţie 12.
Nu

lipsită

şi a circuLaţie i
monetară din

,

7 J. P. CaUu, op. cit., p. 237 şi urm.
a Pentru repartizarea monedelor pe împăraţ i in tezaure similare aflate in
Provincia Dacia a se vedea D. Protase, Les trcsors monetaires de la Dacia
Tomaine, în Congresso Internazionale di Numismatica, Atti, val. II , Roma, 1965,
p. 423-432. Pentru exemple din restul provinciilor romane, vezi J. P. CalIu, ap.
cit., pp. 250-253.
9 R. Vulpe D.I.D., val. II , Bucureşti , 1968, pp. 213- 217.
10 Ibidem, pp. 230-239.
1l J. P. CaUu, op. cit., p. 147 şi urm.
12 De fapt, aceasta este o lege în ci rc u laţia monetară, cun oscu tă sub numele
de legea ,lui Gresham, care a r a tă că monedele proaste scot din circulaţie rnonedeIe bune, ultimele fiind imediat tezaurizate.
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PROCENTA JUL MONEDELOR PE IMPÂRAŢI

De altfel, înainte de Gord>an III,antoninianul ' 3 apare numai spora dic şi întîmplător în depozitele monetare din provinciile dunărene.
Totul reflectă efortul făcut de impăraţii 'romani pentru a face faţă
crizei financiare în care se zbătea imperiul ,odată cu sfîrşitul sec. al
II -lea şi pe întreg paremsul ce1ui următor. În pr.i mii ani de domnie ai
împăratului Gordian III, anJtonini,an.ul va fi monertizat alături de denar,
1:1

253-266.

D. ·Protase, Tezaurizarea antoninianului în Dacia, în SCN, Il, 1958, pp.

•
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apărînd tendinţa tot mai manifestă a înlăturării de la monetizare a
denarului :l4.
O importantă problemă este aceea" precizării datei în: jurul ~ă reia
tezaurul a fost ascuns, şi, dacă va fi posibil, acee·a a stabilirii cauzelor
car'e au dus la ascunderea ş i nerecuperarea tezaurului de către proprieta rul său.
Ultima monedă aparţine emisiunilor di n anii 241-243 e.n. (tip.
RIC 84 ~ i Cohen 2 109) şi reprezintă un terminus post quem relat iv pentru ascunderea cOlTIorii.
Din păcate, condiţiile de descoperire rămîn neeoncluden te. Astfel,.
cum am arătat mai sus, nu avem toate cel·titudinile că tezaurul a fost
ascuns în pămînt, în zona malului, sau adus ICU materialul p entru cons truirea digului modern, sa u că provine dink-un naufragiu.
Dacă 'acceptăm ca ipoteză de lucru prima noastră presupunere,
atunci ascunderea tezaurului poate f i că utată şi in evenimentele de ordin
politic, militar care au avut loc în provinciile dunărene ş i în zona.
Callatidei în al cincilea deceniu al sec. al III-l~a e.n . " .
Tezaurul a fos t ascuns poate ·cu ocazi-a uneia din invaziile carpogotice W Un ,alt tezaur îngropat în \>Temea lui Filip Arabul, a fost descoperit în anul 193 6 la Mangalia 17. S-ar putea ca şi tezaurul din 1978,
care este fragm entar, să fie ascuns da~rită acelui aşi evenin1ent. Oricum,
ascunderea lui nu poate fi atribui tă invaziei din 258- 259 e.n 18, cînd
de la Callatis avem u n orizont alcătuit d in trei teza ure monetar e 1!1.
Ir. C. Preda şi G. Simion, op. cit., pp . 167~1 78; B. Mitrea, SCIV, 4, 1953.
nr. 3-4, pp. 611-640; B. Mitrea, A. Rădulescu, Un tezaur monetar d e la FHipArabul. în Dobrogea, in Pontica, VIII, 1975, p. 129.
.
J.. R. Vulpe, 1. Barnea, D ID, II, Bucu reşti, 1968. passim; C. P reda, Callatis,
pp 23-29; S. Lambrino, RIR, 5/6 (1935/1936), p. 321 şi urm ., D. Tudor, Oltenia
TOmană, ed. a 3-a, Bucure şti, 1968, pp. 38- 39, unde autorul a dmite un ata c al
carpil or asupra Daciei şi Moesiei.
J() SHA, Gordianus III , 26, 4 ; tecit iter in Moesiam atque in ipso procinctu
qucqu ia, h.ostium in Thrao:::iis fuit, de levit, fugativ, ex puli t atque summovit.
încă de la prima lor apariţie în Moesia Inferior , in a nul 238 e. n., carp i i
- genus homi num ad bella nimis exped itu m qui saepe fuere Rom anis infesti,
(Iordanes, Getica, XVI, 91), aceşti daci nordici au colaborat cu goţii n eintrerupt
ş i în anii următori. (B. Niese, Grundriss der romischen Geschichte nebst QueIlenkunde, M Unchen, 1923, p. 370).
17 Depozit de monede pontice găsi t e in ruinele Callatiei, in C re ş terea colectiilor în anii 1938-1 942, B ucureşti, 1944, p. 37.
J8 C. Preda şi G. S im ion, op. cit.,; Zosimos, Hist. I , 31-34; ef. R Vulpe,
H.A.D., 1938, pp. 272-273 şi DID , II, 1968, pp. 250-257 ; Emilia Doruţiu, Zur Fmge
der Zerstorung Histria s, în 3 J11. u.z., in Studii Clasice, VI, 1964, pp. 253-254.
19 Tezaurul de antonînieni de la Mangalia in Caiet selecti v ... , 1962, pp. 338354. In cursul anului 1959, cu ocazia unor săpături pentru canalizare, pe str. Oituz.
s -a descoperit la adîncimea de ci rca 1 ro o oal ă de lut ce conţinea o cantitate'
de monede antice. Din ac eastă descoperire, un număr de circa 70 piese a u intrat
in c ol ecţiile Cabinetului numi smatic al Bibliotecij Academi ei RS.R., iar alte 100
monede în c o l ecţiile Mu zeulu i de arh eologie Constanţa. Toate monedele sînt
antonÎnien i de pe la mijlocul sec. al III -lea e.n.; C. Preda, D ate şi concluzii
pTeliminaTe asupra tezaur ului descoperit la Mangalia în anu l 1960, Î n SCIV, XII,
1961, 2, pp. 241-249. Tezaurul se compune din circa 9000 pi ese, dintre care 2000
sînt antoninieni. Cei mai mulţi au fost emişi în vremea îm p ărat u lui Gallienus;
ef. DepozituJ de antoni nieni din Mangalia, în Cr eşterea col ecţiilor, Bucureşti, 1944,
pp. 91 - 92. Acest tezau r a fost descoperit in anul 1935 şi cu prindea un număr de
cîrca 200 monede, di ntre care se mai păstrează doar 17 antoninieni în c ole~ ţiile
Cabinetului Numismatic al Academiei RS.R.
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in concluzie, considerăm că tezaurul de la Mangalia alături de
alte izvoare care să ateste atacuri carpo-gotice în zona dintre Dunăre
şi Mare, ar putea deveni încă un indiciu asupra 1ulburărilo r care au
c uprins ţinutul de la Dunărea de Jos şi din zona Oallatidei la această
dată.

Tezaurul de la Mangalia se numără printre puţinele tezaure din
al cincilea ' deceniu al sec. al III-lea e.n. care ne-au parvenit şi c~sti 
tuie Un e lement impoI'tant pentru cunoaşterea circulaţiei monetare şi
a structurii numerarului pe piaţa Dobrogei romane în această perioadă.

CATALOGUL MONEDELOR DIN TEZAUR
VITELLlUS
1. AR. t 3,12 g. 19,5 mm. Inv. 21.436.
BMC 1, nr. 31, p. 372, Roma, anul 69 e.n .
. VESPASI ANUS
2. AR.

!

3,10 g. 18 mm. Inv. 21.410.

BMC II , nr. 27, p. 4, Roma, anii 69- 70 e. n.
TRAI ANUS
3. AR. t 3,11 g. 17 mm. Iov. 21.411.
BMC III , nr. 629, p. 122, Roma, grupa a VI-a.
HADRIANUS

! 3,32 g. 19 rom. Inv. 21.409.
BMC III, nr. 403, p. 290, Roma, anii 125-128 e.n.

4. AR.

ANTONINUS PlUS
5. AR. +- 3,12 g. 16,5 rom, Inv. 21.398.
BMC IV, nr. 532, p. 77, Roma, anii 145-161 e.n.

MARCUS AURELlUS
6. AR. t 3 g. 18,2 mm, Iov. 21.405.
BMC IV, nr. 680, p. 483, Roma, anii 175-176 C.n.
SEPTIMlUS SEVERUS
7. AR. t 3,32 g. 17,5 mm. Inv. 21.413.
BMC V, nr. 252, p. 61, Roma, anii 197-198 e.n.
8. AR. t 3,13 g. 16,3
Inv. 21.412.
BMC V. nr. 264, p. 62, Roma, anul 198 e.n.
9. AR. t 3,17 g. 19 mm. Iov. 21.433.
BMC V, nr. 432, p. 240, Roma, anul 203 c.n.

mm.

I VLIA DOMNA
10. AR. t 3,14 g. 17,5 mm. Iov. 21.400.
BMC V, or. 70, p. 166, Roma, anii 198-209 •. n.

TEZAURUL MONETAR DE LA MANGALIA

PLANŞA I-Mangalia. Monede dintezau r.

337

ANTOANETA VERT.'\ N

338
Il. AR. ! 3,40 g. 17,5 mm. Inv. 21.401.
BMC V, n1'. 51, p. 163, Homa, an,i 198-209 e.n.
12. AR. t 3,32 g. 18 mm. Inv. 21.402.
BMC V. nr. 22, p. 160, Roma, anii 208-2 09 e.n.
l:l. AR. t 3,36 g. 18 mm. Iov. 21.403.
BMC V, n1'. 74 , p. 16G, ROlŢla , anii 108-209 e.n.
14. AR. t 3,14 g. 19 mm. Inv. 21.395.
BMC V, nr. 95, p. 168, Roma, anii 198-209 ~ . n.
CARACALLA ·
15. AR..i 3,08 g. 17 mm. Inv . 21.399,
BMC V, nr. 181, p. 50, Roma, anul 196 (197 ?) e.n.
16. AR! 3,31 g. 17 mm. Inv. 21.434.
BMC V, 111'. 209, p. 54, Roma, an ii 197-198 e.n.
17. AR. 1 3,29 g. 19,5 mm . I nv. 21.406.
BMC V, n1'. 543, p. 265, Roma, unul 207 e.n.
ELAGABALUS

18. AR. i 3,35 g. 18,8 mm. Inv. 21.408.
BMC V, nr. 33. p. 535, Roma . anii 218-219 e .n.
19. AR.! 3,33 g. 18,2 mm. Inv. 21.416.
BMC V, nr. 120, p. 548, Roma, anul 219 e.n.
20. AR. Î 3,55 g. HI,2 rom. Inv. 21.42 1.
I
BMC V , nI'. 117, p. 548, Roma, anu l 219 e.n.
21. A R. .~ 3,80 g. 18,7 mm. I nv. 21.419.
BMC V, nr. 194, p. 560, Roma. anii 220-222 e.n .
22. AR.! 3,11 g. 18,3 mm . Inv. 21.4 20.
BMC V, nr. 226, p. 564, Roma, anii 220-222 e.n.
23. AR. 1 3,56 g. 13,7 mm. Inv. 21.418.
BMC V. nr. 232, p. 565, Roma anii , 220-222 e.n.
24. AR. t 3,14 g. 18,2 rom. Inv. 21.404.
BMC V, nr. 242, p. 567, Roma, anul 221 e.n.
25. AR. J. 2,66 g. 18 mm. I nv. 21.407.
BMC V, n1'. 204. p. 561, Roma, anii 220-222 e.n.
26. AR. 1 3,08 g. 17,5 mm. I nv. 21.397.
BMC V, n1'. 222, p. 563, Roman , an ii 220-222 e.n.
I VLIA MAESA
27. AR. J. 3,04 g. 10 rom. I nv. 21.417.
BMC V , nr. 83, p. 542, Roma, anii 218-222 (223 ?) e n
28. AR t 2,73 g. 19 mm. I nv. 21.396.
BlVIC V, nr. 80, p. 541, Roma, anii 218-222 e.n.
SEVERUS ALEXANDER
29. AR. L 3,66 g. 16,8 mm. Inv. 21.422.
BMC V I , nI'. 77, p. 121, Roma, anul 222 e.n.
30. AR. t 2,68 g. 18 mm. Inv . 21.424 .
BMC VI, nr. 129, p. 126, R oma, anul :!23 e.n.
31. AR. t 2,2 7 g. 18,5 mm. Inv. 21.426.
BMC V I , nr. 92, p. 123, Roma, anul, 223 e.n.
32. AR. t 2,98 g. 17,2 mm. Inv. 21.427.
BMC VI, nI'. 121, p. 125, Roma, anul 223 e.n .
33. AR.! 2.59 g. 18,3 mm. I nv. 21.431.
BMC VI, I1 r. 129, p. 126, R oma, anul 223 e .n.
34. AR. t 2,82 g. 20,5 mm. Inv. 21.428.
BMC VI, nI'. 270, p. 140, R oma, anul 225 e.n.
35. AR.! 3,65 g. 19 mm. I nv. 21.425.
BMC VI, nI'. 329, p. 148, R oma, anu l 226 e.n.
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i 2,28 g. 16,5 mm. Inv. 21.43 0.
BMC VI, nr. 374, p. 151, Roma anul 226 e.n.

36. AR.
37. AR.

t

2,62 g. 17,5 mm. Inv. 21.423.

BMC VI, nI'. 396, p. 153, Roma, anul 227 e.n.
38. AR.! 2,51 g. 18,3 rom. I nv. 21.429.
BMC VI, nr. 411, p. 154, Roma, anul 227 e.n.
39. AR. i 3,04 g. 18,5 mm. I nv. 21.432.
BMC VI, nr. 638, p. 177, Roma, anul 230 e.n.
IVLIA MAMAEA

40. AR. i 2,42 g. 18,5 mm. Inv. 21.415.
BMC VI, nr. {3, p. 119, Roma, anul 222 e.n.
41. AR. t 2,83 g. 21 mm. Inv. 21.414.
BMC VI, nr ( 659, p. 179, Roma, anul 230 e.n.
GQRDIANUS III
42. AR.

t 3,38

g. 20 mm. Inv. 21.435.

RIC, 81, Cohen 2, nr. 234, p. 45, Roma, anul 240 e.n.
43. ANT.l 5,02 g. 20 rom. Inv. 21.43 7.
RIC. 84, Cohen 2, nI'. 109, p. 32, Roma, anii 241-243 e.Il.

DEPOT MONllTAIRE DE L'llpOQUE DE GORDIEN III
TROUVll A MANGALIA
Resume)

L'auteur presente un tresor mohetaire decouvert a Mangalia, probablement
en 1976, 43 deniers romains imperiaux, conserves dans les collections du Cabinet
numi smatique du Musee d'hist oire nationale et d'arch eologie de Constan tza.
Les monnaies sont emises au I_el' et III-eme siecles de n.e., etant reparties
par empereurs et membres de la famille imperiale depuis Vitellius jusqu'a Antoninus Pius, comme il suit: Vitellius 1, Vespasianus 1, Traianus 1, Hadrianus 1,
Antoninus Pius 1, Mare Aurelius 1, ]a dyna~tie des Severes 35, Gordien I II 2.
Les deri1îeres monnaies appartiennent aux emissions des annee 240- 243
de n.e., ce qui llOUS offre la possibilite de dater }'enterrement du t resor immediatement a pres cette date-la, probablement a l'occasion des attaques carpo-gotiques.
Le tresor de Mangalia constitue un element important pour la reconstitution
des cvenemen ts politiques et de la circulation monetaire deroulee pendant en
pel'iode en question dans la Dobroudja romaine.
EXPLICATION DES FIGURES

Fi g. 1. Mangalia. Histogramme contenant la repartition numerlque des monnaies;
empereu rs: 1 Vitellius; 1 Vespasianus; 1 Traiar.us; 1 Hadrianus; 1 Antoninus
Pius; 1 Marcus Aurelius; 3 Septime Severe; 5 I ulia Qomna; 3 CaracaIla;
9 Elagabalus ; 2 Iulia Maesa ; 11 Severe A lexandre ; 2 Iulia Mamaea ; 2 Gordien III.
Fig. 2. Mangalia. H istogramme contenant le pourcentage des monnaies par
empereurs.
PI. 1, II - Deniers romains imperiaux decouverts a Mangalia.

,

