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Abstract: The goal of this study is to analyze the social and economic involvement of the 
negotiatores from Lower Danube provinces (Dacia, Moesia, Thracia). 

The analysis reveals that in the Lower Danube provinces few negotiatores or  
mercatores are epigraphically attested but the number of persons involved in commerce 
must been have larger due to the fact that those provinces had have an important 
commercial life. In roman time the belonging at the negotiatores class was not a 
desirable social status for a person inclined to social uprising and the way to achieve this 
social advancement was to conceal the belonging of this social category. 

Finally some persons supposed to have commercial businesses are enumerated in 
the study (Aurelius Alexander et Flavus, T. Fabius Ibliomarus, T. Aurelius Narcissus, L. 
Iulius Ga..., Gaius Gaianus, Proculus Apollofanes, Macrinus, Attius Valens, Carantius 
Germanus, Alexandrianus, Tatius Lucius, Antoninus Iulius Lucilianus, Asclepius, Ael. 
Ionicus, L. Samognatius Tertius, Sextus Cornelius Ta... for Dacia; Metrotores, Stratocles, 
Seppon, Asklepiades, Menophilus Bassos, Theodulus. P. Covirius Gentilius, P. Covirius 
Optatus, P. Ael. Valerianus, for Moesia). 
 

 
 Cucerirea şi apoi administrarea noului teritoriu aflat sub control roman implica 
prezenŃa unui număr important de oameni, de la soldaŃi la membrii aparatului 
administrativ care trebuiau să se preocupe de organizarea în detaliu a provinciei. Încă din 
timpul cuceririi, alături de soldaŃi vin şi negustorii, căci ei intră în componenŃa aparatului 
care pune în mişcare şi mai ales asigură nevoile şi cerinŃele armatei. PrezenŃa negustorilor 
într-un teritoriu roman este necesară, căci ei sunt printre cei care leagă primele relaŃiile cu 
populaŃia cucerită. 
 Provinciile romane de la Dunărea de Jos şi-au menŃinut schimburile 
interprovinciale prin importul şi exportul de diferite produse finite. Cu alte cuvinte putem 
vorbi de conturarea unei unităŃi economice între provinciile Dacia, Moesia Superior, 
Moesia Inferior şi Tracia. 
 În lucrarea noastră vom încerca să analizăm prezenŃa unor grupuri de negustori, 
implicarea lor socio-economică în provincii, precum şi dispunerea geografică a acestora 
în arealul geografic menŃionat, în funcŃie de intervalul cronologic în care sunt identificaŃi. 


