


   
 



       


  


           
          
       
      
 
  
        
 
    

            
             

  
           
         
  

  


       





         


    



  








 

 
     

 

     



  


   


    
 
   


 




         
   

 
 

  
     


      

  











 


 



 


 

 



  
  


   
  
 

 
  
     

        
        

      
 
 

 
 

  


 
        

 
      
      

 
   

 


        




 

 





     
 
  
 





   
  

 
 

     


 


  


         
   

   




 








  




   

          



 



 















  

 











 

       



    
   
 









 


















 
         


 


 
  
  
  











 
 
 




   


   

 
 


   


  
 
 
           


     
        

         



 
 


 











 
 











 

      
   



 
         


    
 


  




 


          
 

 




    
 

 



         


  

  







 






 




 


           


 


 



   
   

 







 
         


  



   

         
      



 











           



 







  
 



 







 
         





 


 




 
 



 


         





   
 




 


  





   
  

 
     




       
   

 
 
    



 


 
  




   


   









  


 






 
 
 
 







   

 
 


 
    



 







  

 
  

           
  

  
        
  

 







          


  







 
 


           
  
   

     

 


 
 
 
 











  

  




 
           


 


 


     

 







 
 

 


 



 


  
  











 

 










 
 

    
  
  

 
  
   









 



 

      
  



 
 



   



  

     

 









     








 








 









 


 








  
 


 

 

  





 
 
  
 

 

 


 
        

     
    
  


         





 





  






  








    
             

   
 






  
 

     

  






  

 



 





 
 
 


 


  
 

 













  
  

  

  


 

 



 







   

      
        

 



         



  

  
 

 

          




      




    
 

   
    


 


 
 
 
 
 
 

    



  





 

 
    

 




   


  
  



  


    

  
         

  
 



     
         









 
 
 


 
 
 
 
 





 









  


 





 


 

     
 

    

 


       







  


  

       


 
   
   
    
 


 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 





    
  

 


 
  

    



 



    


 
  


 



    


 



       
   


       

    

 




         


 
 
 
 














  
 







   
       







           

     


   

    

 
   


       

  




       


  

 

 





   

 

 


 
 
 
 
 








 
 
  




 
   


     
 

 






   



      




           
 



  
  

   

   



 
















  






 



 


           






  






    

 

   


  




 

 





  
      

  
 



     
   


 
  


      



 



 





     



  
 


  





  
 

 


 


    
 
         
          




    


      


 









 





  






  





     
  





   








      


 

   


         

         
  
 
 

  


  


         

          
        

     


        

 

 
     
 

  
           
        

  


 
     







 

 


     



         
   

           


  

  
      
  

 
  





      
 

          

         

 

         


 
         

       


        










   
   













  


       

     


     

 
          

  
  
           

 

   

  
 





       



 


   


 
             







 
      
   

   

 
           


     
 
         






    
 
       
 

   

    
 

          

        














 




Planşa I. Monede tomitane (1-2, 9, 11), histriene (7), dionysopolitane (4),
odessitane (12) şi mesambriene (3, 5-6, 8, 10, 13) descoperite izolat în Constanţa.
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P I.lanşa I Monede callatiene (14, 19, 20-22, 24, 26), odessitane (18) şi mesambriene
(15-17, 23, 25, 27) descoperite izolat în Mangalia.
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P IIlanşa I . Monede de argint din Apollonia Pontica (1-4), Callatis (5-10) şi Mesambria
(11-14) descoperite probabil într-un complex funerar închis la Mangalia.
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