UN NOU DEPOZIT MONETAR ANTIC DESCOPERIT
LINGA ZIMNICEA
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA şi IOAN MITREA

Pe lîngă alte descoperiri monetare din bogata zonă arheologică a
Zimruicei, semnalăm găsirea unui nou depozit de monede antke. In
luna iunie 1 969, Iabi Mari a donat 1 O monede de argint, Colecţiei de
antichităţi a Institutului pedagogic din Bacău. Cele 1 0 monede provin,
după cum susţine donatoarea, din punctul .,Măgura rîiosului " , comuna
Fîntînele, oraşul Zimnicea (jud. Teleorman). Punctul .,Măgura rîiosului"
se află în vestul satului Fîntînele, pe malul bălţii Suha,ia (Fig. 1 )
Monedele au fost găsite de-a lungul mai multor ani, în urma lucrărilor
agricole desfăşurate în locul amintit. Putem presupune că, la locul des
coperirii (poate şi la unii localnici), mai pot fi şi alte monede. Deoarece
din anul 1969 nu am primit alte ştiri, prezentăm descoperirea de la
Fîntînele acum, deşi s-ar putea ca viitorul să o îmbogăţească.
Depozitul monetar de la: Fîntînele se compune din 8 denari romani
republicani, o tetradrahrnă din insula Thasos �i o drahmă a oraşului
Dylirhachiurn. Denarii romani republkani se datează între anii 1 50/1 25
î.e.n.-38 î.e.n. (după cronologia lui Grueber)1 sau între anii 1 37/1 34
î.e.n.--4 1 î.e.n. ( după cronologi,a lui Sydenham). Iată descrierea rnone
delor de la Fîntînele :
1 . Tetradrahmă din Thasos.
Av. Capul tînăr al lui Dionysos spre dreapta, cu cununa de iederă .
Rv. Hercule nud, în picioare spre stînga . are în mîna dreaptă
măciuca, iar în mîna stîngă blana leului din Nemeea. Legenda obişnuită
[H)PA K/\EO Y E I:fiTHPO (t BA!I.O.N ) capetele literelor Uşor globulate.
Lîngă piciorul drept, litera M (Fig. 2/10).
.

t

Prescurtările folosite d e către n o i sint următoarele : AR
argint ; Greut.
- greutatea ; diam. - diametru ; C - conservarea ; Grueber,
Grueber,
- H.A., Coins of the Roman Republic in the Britis'h Museum, 1-III, 1910, London ; Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, London, 1952.
-

Memoria Antiquitatis, li, ! 970
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AR. Greut. 1 6,68 g., diam. 29 mm. C : bună. Uşor tocită. Literele
cu capetele uşor globulate, ca şi o uşoară stingăde a rep.r ezent!rii, ne
fac să c redem că nu este o monedă originală, ci o imUaţie. Gara·cte
risticile de mai sus, ca şi cele stilistice, par să includl această tetra
drahmă in grupa III, va·rianta G (nr. 56) a clasificării întocmite de
E. Chirilă2. Globularea literelor legendei reprezintă in mod sigur o bar
barizare3, iar prezenţa exemplarului nostru in apropierea Dunării, con
firmă originea sa sud-dunăreană'.
2. Drahmă din Dyrrhachium.

Av. .&VP .& a to NYI:IO'•l . Pătrat dublu, instelat, format din linii în
relief, cu unul sau ambele capete globulate.
ME Nit KOY
Rv.
. Vaca spre dreapta şi viţelul care suge. Nu
se distinge corbul (Fig. 2/9).
AR. Greut. 3.39 g., diam. lB mm. C : bună. Uşor tocită. Maier, NZ,
l , 1 908, p. 23, nr. 201 . Magistraţii monetari : Meniskos - Dionyslos.
Existenţa unei drahme dyrrhachiene a magistraţilor Dionysios Meniskos confirmă constatarea că cele mai numeroase monede dyrrha
chlene ţrăsite in tezaurele din Dacia, sint de la aceşti magistraţi5•
3. C. Pluti_
Av. Capul Romei, purtînd coiful innar.ipat cu vizier·a din 3 piese
şi cozoroc, dar mai mic şi cu un relief inalt ; urechea este in formă de
cruce, Nici o şuviţă de păr pe umărul stîng ; in spate, X. Marginea
obişnuită, d�n puncte.
Rv. ROMA (pe tăbldţă). Dioscurii călări pe cai de luptă, spre
dreapta ; fiecare ţine lancea întinsă şi poartă cuirasa, hlamida şi plleus.
Sus, se află o stea. Sub cai, C. PLUT [1] ( Fig. 2/1 ) .
AR. Greut. 3,89 g., diam. 1 8 nun. C : bună. Grueber, ])l, p . 249,
nr. 454 şi pl. XCII/4, în voi. III. an : 1 50-1 25 i.e.n. Sydenham, 4 1 0,
anii 1 37-134 i.e.n.
4. M. Herenni.
Av. Capul lui Pietas spre dreapta, purtînd o diademă, cercei dintr-o
singură boabă şi un colier ; părul este lăsat pe spate peste diademă şi

2 Chirilă, E. şi Pop, I., Tezaurul monetar de la Sinpetru (Or. Braşov), in

A pu lum, VII /1, 1968, p. 149.
Popescu, Dorin, Nouveau:r tresors geto-daces en urgent, in Dacia, XI-XII,
1945-1947, p. 50.
4 Chirilă, E. şi Pop, I., op. cit., (.:'· 160-1 61.
24 % , la Tileagd, din 5 exemplare este
5 La Voivodeni sint 21 % , la Viişoara
şi o drahmă Dionysios-Meniskos, la Şimleul Silvaniei din 1 1 monede _:_ 4
sint de acest tip (Cf. Chirilă, Eugen, Tezaurul de monede dyrrhachiene de la
Voivode ni in Apulum, VII /1, 1968, p. 141-142), iar la Suhaia, din 5 drahme
dyrrhachiene una este de tip Dionysios-Meniskos (Cf. Chiţescu, Maria, Notă
despre doull tezaure romane republicane descoperite fn Cfmpia Muntean4
(com. Suhaia, jud. Teleorman), ln SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 454.
J
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cade in doi drlionti în j os, pe g i t. I n spate, PIETAS 1 sub bărbie,
litera L (Fig. 2/2) .
Rv. M. HERENNl ( în cîmp). Tinăr gol (unul din fraţii Catanaeni,
Amphinomus sau Anapias), fuge spre dreapta şi poartă pe umeri pe
bătrînul său părinte, care priv,eşte în spate şi ridică mîna sa dreaptă.
· · AR. Greut. 3,87 g., Eliam. 20 mm. C : foarte bună. Grueber, l,
p. 1 95, nr. 1 231 şi pL XXX/1 9, în vol. Illl (dar cu litera B) ; a n : 91 i.e.n.
Sydenham, 567, anul 1 0 1 t.e.n.
5. I.. Thorius Balbus .
Av. Capul lui Juno din Lanuvium spre dreapta, poartă pi elea
ţapului legată sub bărbie 1 in spate, I.S.M.R. ( Juno Sispes Mater Regi na ).
Rv. Taur atacînd spre dreapta, dedesubt, L. THORIUS, in exergă,
BALBUS, i ar deasupra capului, litera A (Fig. 2/3).
AR. Greut. 3,85 g., diam. 20 mm . C : foarte bună. Uşor tocită.
Grueber, l, p. 225, nr. 1 623 şi pl. XXXI/22, in voi. III ( cu litera A) 1
an : 90 te.n. Sydenham, 598, anii 1 00-95 t.e .n..
6. C. Fabi C.P.
Av. Capul Cybelei spre dreapta, turetat şi voalat, purtînd cercei
dintr-o singură boabă, precum şi colier 1 in spatele capului, EX. A. PV.
Rv. C. FABI. C. [F] ( i n exergă) . Victoria in bigă spre dreapta, Lar
caii galopează ; ea ţine o ţepuşă in mina dreaptă şi hăţurile în mîna
stingă. In f,ata cailor, un stire sau o barză (buteo ?). Sub cai, litera E.
(Fig. 2/5).
AR. Greut. 3,81 g., diam. 21 mm. C : foarte b u n ă . Grueber. 1,
p. 223, nr. 1 598 (var.) şi pl. XXXii/20 cu literta B, în vol. III : an. 90 î.e.n.
Sydenham, 590, anii 96-95 i.e.n.
7. C. Fabi C. F
Av. Ca mai sus.
Rv. Ca ma,i sus, dar legenda este complet lizibilă. Sub cai, litera
P . (Fig. 2/4).
AR. Greut. 3,90 g. , diam. 21 mm. C : foarte bună. Grueber, 1,
p. 224, nr. 1605 şi pl. XXXI/20 (cu litera B) , în vol. Ili ; an : 90 î .e. n .
Sydenham, 590, anii 96-95 t.e.n.
8. C. Postumi. Ă.
Av. Bustul drapat al Dianei, spre dreapta ; părul strîns la spate
şi legat îndărăt într-un nod ; pe umeri are tolba şi aroul terminat cu
un cap de cerb.
Rv. ICI POSTUMI . Ă . (în exergă) . Un cîine de vînătoare alergînd
spre dreapta ; in jurul gitului are zgardă, i,ar dedesubt este o lance de
v î n ăt o ar e (Fig. 2/6).
AR. Greut. 3,72 g., dialll . 18 mm . C : bună. U ş or tocită. Grueber,
1, p. 394, nr. 3238 şi pl. XLII/8 in vol . EI ; an : 77 i.e.n. Sydenham, 785,
anii 74-73 i.e.n.
·
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9. Sulenas.
Av. Capul lui Saturn spre dreapta ; bărbos, părul lung, are în faţă
SVFENAS, iar in spate harfa, o p1atră ooni'că ( baetylus) şi S.C.
Rv. SEX. NONI PR.L..V .P. !FI (Sextus Nonius praetor Judos Victoriae
primus fecit) în ·exergă ,Şi în dmp. Roma drapată, cu capul dezgolit ;
şade spre stînga pe o grămadă de arme, ţinînd o lanc e în mîna dreaptă
şi o sabie în mîna stîngă ; este încoronată de Victoria care, stă în
spatele ei şi ţine în mîna dreaptă o coroană, iar în mina stîngă, o
ra.ntură de palmier (Fi�. 2/7).
AR. Greut. 3,8 1 g., diam. 20 mm. C : bună. Parţia,l tocită. Gruebe;,
I, p. 4 70, nr. 3829 şi pl. XLVII/17, în vol. III ; an : cioc a 63 î.e.n.
Sydenham, 885, anii 63-62 i.e.n.
1 0. P. Clodius M.F.
Av. Capul lui Apollo spre dreapta cu părul adunat într-un nod şi
căzut pe spate, în două şuviţe pe gî·t : are o bijuterie la ureche, iar in
spatele capului, o lyră.
Rv. Diana Lucifera drapa.tă în întregime, avînd pe umeri arcul şi
tolba. Stă în picioare, în faţă, doar capul fiind întors spre dreapta ;
ţine o lungă torţă luminiscentă. La dreapta, P. CLOD!VS, ia-r la stinga,
M.F. (Fig. 2/8).
AR. Greut. 3,59 g., diam. 1 8 mm. C : bună. Grueber, I, p. 586,
nr. 4290 ., pl. LVIII/5, în voL III ; an : 38 î.e.n. Sydenham, 1 1 1 7, anul
U î.e.n.
Deoarece majoritatea monedelor din tezaurul de la Fîntînele - este
alcătuită de denarii romani republicani, vom începe analiza tezaurului
cu aceştia. Greutatea denarilor romani republioani de la Fîntinele
variază între 3,59 g şi 3,90 g . Greutatea medie a celor 8 denari este
de 3,85 g ( apropi·ată de ponderea oficială teoretică 3,90 g6) . Greutăţile
a 6 monede ( nr. 3, 4, 5, 6, 7 şi 9) sînt destul de apropiate, între
3,80-3,90 g. Moneda nr. 8 are greutatea 3,72 g ( şi aceasta apropiată de
ponderea oficială a denmului), iar de·narul cel mai recent, subliniem,
are greutatea cea mai mică, deci s-ar părea că a fost tez.a urizat după
emiterea sa, la o bună distanţă în timp. Observînd că 87,50 % din denarii
tezaurului de la Fîntînele, au greutatea nu departe de c ea oficială,
deducem că aceste monede au fost menţinute în ci-rculatie destul de
puţin timp înaintea tez•aurizării'. O situaţie identică am sesizat şi la
m oneda din 'fohasos, ca şi l•a cea din Dyrrhachium.
Starea de conservare a monedelor din tezaurul de la Fîntînele
este bună, deşi nu ştim exact, dacă au fost sau nu curăţate.
După cronologia Grueber, denarii romani republicani de la Fîntî
nele au fost emişi în următorii ani : 1 50-1 25 î.e.n., 91 î.e.n., 90 î..en.
Un nou tezaur de denari romani din timpul republicii desco
perit in Oltenia, in SCJV, 2 1 , 1970, 3, p. 433.
7 Ibidem.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

6 Mitrea, Bucur,

UN TEZAIUR DE LINGA ZIMNkEA

( 3 ex.), 77 î.e. n., 63 Le.n. şi 38 i.e.n. ; după Sydenham, 1 37-1 34 i.e.n.,
1 0 1 î.e.n., 1 00-95 i.e.n., 96-95 Le.n. (2 ex.), 74-73 î.e.n . . 63-62 i . e .n .
�i 41 I.e.n.
Din cel e 10 piese ale micului nost·ru depozit monetar, 6 sînt emise
între 91-63 î.e .n. ( 60 % ).Adăugînd faptul că, sigla M de pe tetradrahma
thra siană, după cronologia Gînei Kaţarova, datează această monedă în
a doua decadă a sec. 1 î.e.n. B , iar drahma dyrrhachiană pătrunde în
Dacia din secolul al II-lea î . e.n., putem conchide că şi a ce st mic depozit
roman republican nu se abate de la regula generală : cea mai mare
frecvenţă a denarilor romani republicani pe teritoriUJ1 Dadei este în
se c. II î . e . n. , şi, m ai ales . în primele trei decade ale se c . 1 î.e.n.9•
Aşa încît putem conchide şi noi, că depozitul de la Fîntiînele, ca
şi în alte cazuri simHare 10, are un fond vechi de monede, la care s-a
adăugat în ra doua jumătate a sec olu lu i 1 î.e.n., încă un exemplar pro
venit d1n c i rcu lrati e.
Socotim necesar să facem şi observaţi a că, micul depozit monetar
de la Fîntînele, după componenţa sa, se aseamănă cu t�urele de la
Bobaia ( j ud. Hunedoara) 11, Suhaia (jud. Teleorman) 12, Tisa ( jud. Hune
do:ar a) 13, Pianu de Sus, Săcălăşău ( jud. Bih or ) u , şi cu ipoteticul tezaur
de la Novaci 15 .
B Kaţarova,

G., New data about the dating of tetradrachms oj the island of
Thasos jrom the second coinage period and of thracian tetradrachms jrom
the fot century B.C., in Izvestia. Bulletin de l' Institut d'archeologie bulgare,
XXVII, 1964, p. 151.
!l Mitrea, Bucur, art. cit., p. 435. In tezaurul de la Gura Padinii, monedele apar
ţinînd primelor 3 decenii ale sec. 1 i.e.n., reprezintă chiar un procentaj de

68 % , iar [n cazul nostru de 60 % .
1 0 Mitrea, Bucur, loc. cit., p. 436.

il Chirilă, Eugen, Mihăescu, Gabriel,

Tezaurul monetar de la Căprioru. Con
tribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima
li ale insulei Thasos, 1969, Muzeul judeţean Dimboviţa, p. 3-1. Sint 270 de

monede romane republicane, thasiene şi dyrrhachiene.
r. 453-454. S-au recuperat 15 cx. dintr-un tezaur
de circa 200 piese monetare. Din cele 15 monede recuperate, 2 sint imitaţii
thasiene, 5 sint drahme din Dyrrhachium (1 - Dionysios-Meniskos) şi 8 denari
romani republicani ( 145/138-78 /77 i.e.n., Sydenham).
13 Chirilă, E., Mihăescu, G., loc. cit., p. 35. (Sint 837 denari romani reţ.ublicani,
50 tetradrahme thasiene, 37 drahme dyrrhachiene, 19 drahme din Apollonia
şi 1 1 denari romani Imperiali).
U Mitrea, Bucur, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquis_ta, !n ED, X, 1945, p. 89, nr. 31 şi p. 90, nr. 39.
15 Preda, Constantin, Monede găsite la Novaci (reg. Bucureşti), In SCN, III,
Bucureşti, 1960, p. 473. Pe terasa Argeşului s-au găsit mai multe monede.
printre care o drahmă din Dyrrhachium, o tetradrahmă din Thasos şi 2 denari
romani republicani (101-91 î.e.n.), ceea ce ne face să bănuim existenţa unui
tezaur In acest loc.

12 Chiţescu, Maria, art. cit.,
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Adăug!m, că in apropierea punctului in care s-a găsit micul nos
tru tezaur, mal avem şi alte descoperiri de monede antice : 2 tezaure
la Suhaia16, 1 denar roman republican, găsit izolat tot la Suhaia
{an : 45 î.e.n., Grueber, Roma, 4080) 1 7 şi 2 denari romani republicani in
'
Zimnicea ( in afara aşezării şi necropolei antice) 1B,
In Muntenia, in ultimii ani s-au făcut numeroase descoperiri de
tezaure romane republicane ; acestea se alătură descoperirilor mai
vechi, ·aşa incit, in prezent socotim necesară o nouă trecere in revistă
a tezaurelor de denari romani republicani descoperite in Muntenia 19 ;
Strimba (1 1 -9 î.e.n.) , Alexandria ( 75 î.e.n.) , Sfinţeşti ( 72 î.e.n.), BăHi
neşti (78 i.e.n.) , BucUTE!!Şt i (49 î. e.n. ) , Buzău ( 55 î.e.n. ) , Buzău, Curtea de
Argeş ( 70 i.e.n.) , Dăeşti ( 1 9 î.e.n.), Dărăşti, Fundeni, Licurici ( 55 te.n.),
Mierea, Nicolae Bălcescu (41 1.e.n.), Rîfov ( Traian) , Roata (49 i . e . n. ) ,
Sadina ( 80 t.e.n. ) , Stăncuţa (52 1.e.n.), Clociţi, Ploieşti ( 48 i.e.n.)20, Suhaia
( 78-77 î.e.n.) , Suhaia (43--42 î.'e.n.) 2 \ Poroschia ( 39 i.e.n.) 22, Novacl
(91 î.e.n.) 23, Călineşti ( 54 î.e.n., SydenhamP\ Mihai Bravu (75 î.e.n . ,
Grueber ; 73 î.e.n., SydenhamP\ Timava (49-48 i.e .n., Sydenham)26,
Brincoveanu (54-51 î.e.n. , Sydenham) , Jegălia (37 i.e.n. , Sydenham),
Peretu ( 32-31 î.e.n., Sydenham) 27, Cetăţenii din DeaP8, Chiţorani29,
1 6 Chiţescu, Maria,

art. cit., p. 453. In afara tezaurului gAsit la Suhaia şi
amintit mai sus, .,la Movila", in estul satului - spre Zimnicea - a fost
descoperit un alt tezaur. Acesta s-a J=ierdut, dar s-au recuperat totuşi 10
denari romani republicani (110 /108-43/42 i .e.n., Sydenham).
17 Mitrea, Bucur, Leglfturi comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu Repu
b ltca romanii, reflectate în descoperiri monetare, in SCN, · II, Bu.cureşti, 1958,
p. 172.
18 Ibidem, p. 173.
19 Amintim localitatea, iar in paranteză, anul de emisiune al ultimei monede
din tezaur.
20 Mitrea, Bucur, op. cit., p. 180-181.
2 1 Chiţescu, Maria, loc. cit., p. �52-454.
22 Chiţescu, Maria, Notlf asupra tezaurului de monede romane republicane de
la Poroschia (r .Alexandria), in SCIV, 16, 1965, 1, p. 169-173.
23 Preda, Constantin, loc. cit., p. 473.
24 Chiţescu, Maria, Un depozit de monede romane republicane descoperit în
Muntenia, in SCIV, 1 7, 1966, 2, p. 235-253.
25 Mitrea, Bucur, Descoperirea monetară romanii republicanlf din comuna Mihai
Bravu (jud. Ilfov), in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 373.
20.. Mitrea, Bucur, Notiţă despre 1ln tezaur necunoscut de monede romane repu
b licane descoperit fn Muntenia, in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 381-383.
27 Mitrea, Bucur, recenzie la : Micha�l H. Crawford, Roman Republican coin

Hoards, Royal Numismatic Society, Special publication, No, 4, Londra, 1 969,
+ 3 pl. fn afarlf de text, in SCIV, 20, 1969, 3, p. 508-509.
2B Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
fn Republica Popularlf Romdnii, in SCIV, 12, 1961, 1, p. 149.
29 Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
in R.P.R., in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 469.
110 p.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

UN TI:ZAUR DE LÎNGĂ

ZIMNICEA

49?

Mozacu, Sprîncenata, Teiu din Deal30, Rociu31 şi Fîntînele (38 te.n.,
Grueber ; 41 i.e.n., Sydenham). Ar fi deci, aproximativ B6 de tezaure
romane republicane, întregi sau fra-gmentare, găsite în Muntenia. Tezau
rul de la Fîntînele avînd moneda cea mai recentă emisă în 38 î.e.n.
( Grueber) sau 41 î.e.n. (Sydenham), este apropiat de tezaurele de la
Poroschia (39 î.e.n.) şi Jegălia (37 l.e.n.).
Nefiind siguri că am recuperat în întregime acest tezaur nu ne
hazardăm să tragem vreo concluzie de ordin istoric în legătură cu tezau
rizarea sau îng·r oparea sa, deşi staţiunile antke foarte numeroase de
la Fîntînele32 sau din zona Zimnicei, ne fac să fim convinşi că asemenea
tezaure ca cel de la Fintînele au aparţinut populaţiei getice, fiind î n
strînsă legătură cu marea cale comercială d e l a sudul Dunării l a nordul
fluviului, pr.in vadul de la Zimnkea33.

A NEW ANCIENT MONETARY DEPOT DISCOVERIED AT ZIMNICEA

SUMMARY

In the archaeological collection of the Pedagogica! Institute from Bacău,
entered in the 1969 ten ancient silver coins. The coins come from so-called place
"Măgura riiosului", commune Fintînele, the town of Zimnicea (county Teleorman).
The small hoard is compound of a tetradrachmas of the island Thasos (an imita
tion), a drachmas from Dyrrhachium (Dionysios-Meniskos) and eight roman repu
blican denarii (C. Pluti 1, M. Herenni 1, L. Thorius Balbus 1, C. Fabi C. F. 2,
C. Postumi A. 1, Sufenas 1, P. Clodius M.F. 1).
The medium weight of the denarii is of 3,85 g and their preserving is good
enough, Chronologically, the denarii are dated between 150/125-38 B.C. (Grueber)
or between 137 /134-41c. B.C. (Sydenham).

30 Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine

fn Republica Populară Romdnă, în SCIV, 15, 1964, 4, p. 573-574.
Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantini'
în Republica Socialistă Romdnia, în SCIV, 18, 1967, 1, p. 197.
32 Mateescu, C. şi 'Babeş, M., Cercetliri arheologice şi săpă·turi de salvare la
Fîntînele, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 283-291. S-a găsit un mormînt datat după
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The hoard was formed in the first half of the l•t c. B.C. (see the notes 9
&nd 10). This hoard has a similar composition to those of Bobaia (county Hune
doara), Suhaia (county Teleorman), Tisa (county Hunedoara), Pianu dP. Sus, S4c4lăşău (county Bihor) and Novaci (county Ilfov).
The hoard from Fintinele adds to the other discoveries of ancient coins from
that zone (Zimnicea). This hoard increases at 36 the number of the hoards of
roman-republican denarii of Muntenia (see the notes 20-31 ) .
Perhaps, this hoard belonged to the Getians and its origin is in connection
with the trade way which cross the fard of Zimnicea.

FIGURE EXPLANATIONS
.

Fig 1.
Fig. 2.

-

-

The map with the place of the discovery.
The coins of the hoard from Fintinele.
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de la . Fîntînele.

