CRONI CA

DESCOPERIRI DE MONEDE ANTICE
ŞI BIZANTINE (II)
de VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA

lncercăm să continuăm prezentarea unor descoperiri mai vechi şi
mai noi de monede antice, în scopul de a pune la dispoziţia cel'\cetători
lor, mai ales pentru alcătuirea Corpusului descoperirilor monetare din
ţara noastră, materialul numismatic de care avem cunoştinţă.
I n anul 1 970, am aflat de cîteva descoperiri monetare din anii an
teriori, dintre care remarcăm tezaurul de denari romani republicani de
la Vlădiceni ( corn. Bîrgăoani, judeţul Neamţ) , precum şi găsirea izolată
a cîtorva monede romane imperiale. Dintre ultimele monede, atragem
atenţia asupra apariţiei din nou, a unor monede din tezaurul de la Bîr
găoani Pe harta alăturată (fig. 1 ) am plasat localităţile din judeţul
Neamţ unde s- au făcut aceste descoperiri. I·ată şi lista acestora1 :
JUDETUL NEAMŢ
1 . V lddiceni ( corn. Bîrgăoani, jud. Neamţ) , In primăvara anului
1 958, la postul de militie Bălăneşti (jud. Neamţ) au fost aduse trei mo
nede găsite in timpul lucrărilor agricole din satul Vlădiceni. Alte amă
'
nunte nu se cunosc2• Presupunem, că ele au aparţinut unui tezaur mai
mare, astăzi, probabil, dispărut. Cele trei monede, care sînt denari roL

Prescurtările folosite de către noi sînt următoarele : AR - argint ; AE 
aramă, bronz ; Greut. - greutatea ; diam.
diametru ; C - conservarea ;
Grueber
Grueber, H. A., Coins of the Roman Republic in the British
Museum, l-UI, 1910, London ; Sydenham - The Coinage of the Roman Re
public, Londra, 1952 ; BMC - Mattingly, H., Coins of the Roman Empire
in the British Museum, I, 1923, London ; RIC - Mattingly, H. and Sydenham,
E. A., The Roman Imperial Coinage, l-UI, London, 1923, 1926 şli 1930.
Mulţumim călduros colegului Aurel Buzilă de la Muzeul Arheologic din
Piatra Neamţ care ne-a furnizat informaţiile respective.
-

1

-

Memoria Antiquitatis, II, 1 970
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M o nede descoperite la Vlădiceni ( 1-3) şi la Bîrgăoan i (4-8) . .
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mani republicani, se află in prezent în Colecţia Muzeului Arheologic
Piatra Neamţ.
a) Făcă numele magistratului monetar (fig. 2/1 j .
Av. Capul lui Jupiter spre dreapta, laureat ; dedesubtul bărbiei

are un vîrf de săgeată ca simbol.
Rv. Jupiter în quadrigă spre dreapta ; caii galopează, iar Jupiter
tine suliţa în mîna dreaptă şi hăţurile în mîna stîngă. Are contramar
ra fR.
AR. Greut. 3, 1 2 g., diam. 1 9 mm. C : foarte tocită. Grueber, 1, p.
335, nr. 2622 şi III, pl. XXXIX/1 5 ; An : 84 î .e.n. Sydenham, p. 1 1 4, nr.
723, an : 84-85 î.e.n.
b) M. Cordius Rufus (fig. 2/2) .
Av. Coif corinthian cu panaş, spre dreapta, pe el stă o bufniţă. In

spate RVFVS.
Av. IMV COl RDIU [S]. Scut octogonal cu capul meduzei in cen
tru şi cu şerpi la unghiuri c are separă literele legendei. Contramarca R.
AR. Greut. 2,90 g., diam. 19 mm. C : tocită puternic pe ambele
părţi. Grueber, 1, p. 524, nr. 4042. An : 46 î.e.n. Sydenham, p. 1 62, nr.
978, an 46 i.e.n.
c) Marcus An tonius (fig. 2/3).
Av. ANT AUG. Sub galeră III VIR R P C. Galeră cu visle spre

dreapta ; un drapel este plasat la proră, deasupra fiind legenda.
Rv. Trei steaguri, o aquilă legionară intre 2 signa, iar imprejur
[CHORHUM PRAETORIARUM].
AR. Greut. 3,40 g., diam. 1 8 mm. C : tocită puternic, mai ales pe
revers. Grueber, Il, p. 527, nr. 1 84 şi III, pl. CXVI/2. An : 32-31 t.e.n.
Sydenham, p. 1 95 , nr. 1 2 1 3, 32-31 îe.n.
In cazul cînd este vorba de un tezaur de denari romani republi
cani, se poate uşor observa că a·c esta aparţine secolului 1 i.e.n. (84 i.e.n.
32/31 i.e.n.) , greutatea monedelor fiind sub cea normală a denarului
republioan ( între 3,80 g şi 4,57 g) , lucru expUcabil prin uzur-a lor re
zultată dintr-o îndelungată circulaţie. Deşi au trecut mulţi ani de l a apa
riţia acestor monede, cercetările de teren viitoare sperăm, că vor de
pist� noi date despre tezaur, ca şi despre staţiunea arheologică care
ar trebui să fie în apropiere. In orice caz, descoperirea ca atare, se
adaţ�gă c elorlalte de scoperiri de denari romani republicani din Moldo
va, îmbogăţind cunoştinţele noastre despre această perioadă.
2. Blrgăoani ( corn. Bîrgăoani, jud. Neamţ) . In completarea lucrării
-
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noastre despre tezaurul de la BîrgăoanP, aminteam recent' că cele două
moned e ( de la Titus şi de la Marcus Aurelius) comunicate ca fiind des
coperite la Talpa5, sint de fapt găsite tot la Bîrgăoani6• Aceste monede
au fost predate de către Eugen Drăgan din Piatra Neamţ, lui Ioan Mitrea,
lector la Institutul Pedagogic Bacău, pentru colecţia acestui institut. In
acelaşi an, Eugen Drăgan mai predă pentru Colecţia Institutului Peda
gogic din Bacău, încă trei monede ( de la Traianus, Marcus Aurelius şi
Faustina II) pe care le avea de la prof. 1. Darie din BîrgăoanF. Toate
aceste 5 piese monetare sînt denari romani imperiali aparţinînd tezau
rului găsit de noi in 1965, monedele înşirîndu-se pe o perioadă de timp
dintre anii 80-1 75 e.n., confirmînd din nou ipoteza prof. Bucur Mitrea,
cu -grivire la împărţirea proporţională a unui tezaur în loturi care re
flectă componenţa a cestui tezaur8• Iată acum descrierea celor 5 monede,
care ne-au fost încredinţate pentru studiere de către Ioan Mitrea, fapt
pentru care-i exprimăm încă o dată mulţumirile noastre :
aJ Titus (fig 2/4) .
Av. UMPJ lfiTUS CAES VESPASIAN [AUG P M]. Capul laureat şi
bustul împăratului spre dreapta.
Rv. [TR P IX IMP XVI COS VIII P P. Un fulger inruarJpat pe o masă
acoP.erită cu o draperie.
3 Mihăilescu-Birliba, Virgil, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la

Piatra Neamţ, in Carpica, I, Bacău, 1968, p. 209-231, precum şi Anexele 1
şi II, in Carpica, Il, Bacău, 1969, p. 157-158 ; Mitrea Bucur, Descoperiri re
cente şi mai vechi de monede antice şi bizantine fn Republica Socialisti!
Romdnia, in SClV, 17, 1966, 2, p. 420 ; idem, Decouvertes recentes et plus
anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, in Dacia, NS,
X, 1966, p. 406 ; Mihăilescu-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede imperiale
romane fn judeţul Neamţ, in SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 458 ; idem, Des
coperiri de monede antice şi bizantine (1), in Mem Antiq, 1, Piatra Neamţ,
1969, p. 424-425.
' Mihăilescu-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede antice şi bizantine (1),
op. cit., p. 429.
& Mi trea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi btzan
tlne fn Republica Socialistă Romdnia, in SCIV, 19, 1968, 1, p. 180.
6 .Mitrea. Bucur, Descoperiri recente Şi mai vechi de monede antice şi bizan
tine Jn Republica Soctalisti! Romdnia, in SClV, 21, 1970, 2, p. 340 ; Mihăi
lescu'-Birliba, Virgil, Descoperiri de monede antice şi bizantine (1), op. cit
p. 429.
1 Mitrea, Bucur. Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizan
tine fn Republica Socialistă Romdnia, in SClV, 21, 1970, 2, p. 340.
8 Mitrea, Bucur, Tezaurul monetar de la Ruşi-Sibiu şi acţiunea carpilor fm
potriva stăpinirii romane din Dacia in timpul lui Filip Arabul, in SClV,
1953, 3-4, p. 614 ; Mitrea, Bucur şi Nicolăescu-Plopşor, C. S., Monete din
timpul republicii romane descoperite la lşalniţa (Dolj), in Materiale, 1, Bucu
reşti, 1953, p. 585 ; Mitrea, Bucur şi Szekely, Zoltan, Tezaurul monetar de
la Fotoş şi plitrunderea comercial/! romană fn estul Daciei fn secolul 1 J.e.n.,
in Materiale, II, Bucureşti, 1955, p. 674--676 ; Mitrea, Bucur, şi Zaharia,
Emilia, Descoperirea monetară de la Oboroceni (r. Paşcani, reg. laşi) şi im
portanţa sa Istorici!, in AM, V, Bucureşti, 1967, p. 87-88.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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AR. GreUJt. 3 g, diam. 1 9 mm . C : tocită parţial, mai ales p e re
vers. An : 80 ( 1 ianuarie - 1 iulie) e.n. RIC, I, p , 1 1 9, nr. 236.
b) Traianus ( fig. 2/5) .
Av. IMP TRAIANO AUG GER DAC P M TR. Gapul l aureat şi bus 
tul drapat al împăratului spre dreapta.
Rv. COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. Fortuna drapată, stă tn
picioare spre stînga ; ea ţine in mîna dreaptă cîrma de la prora unei
corăbii, iar in mîna stingă o cornucopiae.
AR. Greut. 3,05 g., dJi,am . 19,5 mm. C : foarte bună. An : 1 06-1 1 1
e.n. RIC, II, p . 252, nr. 1 22.
c) Antoninus Pius - Marcus Aurelius ( fig. 2/6).
Av . AU lRl ELIUS CAES [A] NTON AUG P [II] P. Capul împăra
tului spre dreapta.
Rv. [ TR] POT VI COS 1 [1]. Virtus drapat, stă în picioare spre stîn
ga şi ţine în mîna dreaptă vulturul legionar iar în mîna stîngă o lance.
AR. Greut. 3,05 g., diam. 1 6,5 mm. C : uşor tocită, dar şi ştanţa se
observă că este uzată. An : 1 5 1-1 52 e.n RIC, III, p, 85, nr. 455.
d) Antoninus Pius - Marcus Aurelius ( fig. 2/7).
Av. AURELIUS CAESAR AUG PII F [IL] . Capul şi bustul dra
pat al împăratului spre dreapta.
Rv. TR POT VIII [C] OS II. Genius Exercituus drapat, în picioare
spre stinga, ţine în mîna dreaptă o pateră şi sacrifică deasupr·a unui al
tar rotund pe care este încolăcit un şarpe ; în mîna stîngă ţine o aquilă.
AR. Greut. 2,55 g., diam. 1 9 mm. C : uşor tocită ; ştanţa fiind foarte
uzată, reprezentările şi literele legendelor sînt neclare, iar marginile
modUJl.ului sînt crăpate. An : 1 53-1 54 e.n. RIC, III, p , 86, nr. 461 .
e) Marcus Aure lius - Faustina Junior ( fig. 2/8) .
Av. FAUSTINAE AUG PII AUG FIL. Capul diademat şi bustul dra
pat al împărătesei spre dreapta.
Rv. [LAETITI] AE PUBLICAE. Laetitia drapată, în picioar e spre
stinga , are în mîna dreaptă o coroană, iar în mîna . stîngă un sceptru.
AR. Greut. 3,19 g., diam. 1 8 mm. C : foarte bună ; ştanţa deplasată
spre dreapta. An. - 1 75 e.n . RIC, III, p . 94, nr. 5060.
3. Stdnita (corn. Stăniţ·a , jud. Neamtr1• In primăvara anului 1 960,
cu ocazia lucrărilor agricole, elevul Donciu Ion a descoperit un tezaur
compus din 20-25 denari romani, în punctul numit "Sîlişte" . Săpătu_
rile arheologice întreprinse aid de către Muzeul de istorie din Roman,
au scos la iveală existenta unei aşezări autohtone din sec . II-III e.n.
S-au recuperat de către muzeul amintit 1 2 monede (2 denari şi 1 0 piese
monetare Jourees) : Traian 3, Antoninus Pius 2 (un denar), Faustina I
3, Faustina II - 3 (un denar), Marcus Aurelius 1 . Monedele sint emise
,

.

-

9 Chiţescu, Maria şi Ursachi,
in

V., Doulf tezaure romane imperiale· descoperite
Moldova, in Carpica, II, 1969, p. 145-150.
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intre anii 1 1 4/1 1 7 - 1 73/174 e.n., iar greutliţile lor variază intre 1 ,69 g
şi 3,03 g.
JUDEŢUL TELEORMAN
4. F1ntlnele ( corn. Fintînele, oraş Zimnicea, jud. Teleorman). In
punctul numit .,Măgura riiosului " , de-a lungul mai multor ani, au apă
rut monede antice, probabil apartinind unui tezaur. Zece monede au
fost donate Colecţiei arheologice a Institutului Pedagogic Bacău10• Iată
lista_ lor : 8 denari romani republicani (C. Pluti 1 , M. Herenni 1 , L. Tho
rius Balbus 1 , C. Fabi C. F . 2, C. Postumi A. 1 , Sufenas 1 , P. Clodius
M. F. 1 ), o drahmli din Dyrrhachium ;Şi o tetradrahmă din Thasos (poate
o imitaţie) .

FIGURE cXPLANATIONS
Fig. 1.
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The map of the district Neamţ with the places where were discovered
roins.
The coins discovered at Vlădiceni (1-3) and at Birgăoani (4-8).

Mihăilescu-Birliba, Virgil şi Mitrea, Ioan, Un nou depozit monetar. antic
descoperit lingli Zimnicea, In Mem Antiq, Il, 1970, (sub tipar).
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