DESCOPERIRI MONETARE ANTICE IN TRANSILVANIA (III)

1. O monetă de bronz
descoperită întîmplător pe

de la Lysimach, emisă între anii 306-281 î.e.n., a fost
teritoriul comunei Aşchileul Mare (r. Gherla). Moneta
are pe avers un cap cu coif, spre dreapta, iar pe revers un trofeu şi legenda
AY~IMAXOY BA~IAEO~. 0=21-23 rom. G=7,05 g. Pentru datare şi tip vezi Head 1,
p, 284-185. Muz. Gherla, Fig. 1/1.
2. O monetă dacă de argint de tip Filip II a fost descoperită întîmplător la
Porolissum. Ea aparţine tipului general descris de Pink, p. 58 şi pl. VII/129 şi
numit de el "de execuţie bună " (gute Ausfiihrung). Piesa de la Porolissum îşi

Fig. 1. -1. Monet a de la Aşchileul Mare. 2. Monet a de la Porolissum. 3. Monet a din castrul
dela Gherla
găseşte

analogie mai precisă în tezaurul dacic de la Criseni-Berchies2 unde se
·'

încadrează în grupa IIIA.D=25 rom. G=13,92 g. Muz. Zalău . Fig. 1/2.
.
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În ar~colul_de fll;ţâ fol_?sim unnă.toarele abreviaţiuni: Head = B .V. H ead, H istoria N!mlortml, Ox ford , 1911 ;
K. Pink, D•e Munspragung der Ostkelten llnd ihrer Nachbarn Budapest 1939.
E. Chirilâ, Der dakische Munzschatz von Crişmi-Berchieş, in' Dacia, IX: N. s., 1965 , p. 88 nr. 7 - 16.
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Fig. 2. -4. Moneta din castrul de la Gherla. 5. Moneta de la Sintioana.

3. O monetă dacă de argint de tip Filip II a fost descoperită întîmplător pe
teritoriul castrului roman din Gherla. Ea aparţine tipului numit de Pink .,cu
călăreţ cu podoabă în formă de B" (der B-Reiter) şi descris de el la p . 78-79,
ca pl. XVI/310. D = 25 rom. G = 12,38 g. Muz. Gherla. Fig. 1/ 3.
4. O monetă dacă de argint de acelaşi tip provine din acelaşi loc. Nu se ştie
dacă cele două piese au fost descoperite la un loc sau separat. D=25 rom. G=12,05 g.
Muz. Gherla. Fig. 2/4.
5. O monetă dacă de argint a fost descoperită întîmplător pe teritoriul satului
Sîntioana (r. Gherla). Ea aparţine tipului numit de Pink "fără bărbie " (ohne Kinn)
şi descris de el la p. 83 cu pl. X'VII/ 326. D-23 rom. G=8,70 g. Muz. Gherla. Fig. 2/5.
EUGEN CHIRILA-V ASILE LUCACEL-IOAN CHIFOR

DltCOUVERTES MONETAIRES ANTIQUES EN TRANSYLVANIE (III)
(Resume)
On publie quelques d ecouvertes de monnaies antiques (une monnaie grecque
et quatre daces) de Transylvanie.
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