Noi descoperiri numismatice în judeţul Dolj
Petre Gherghe
Cu

câţiva ani în urmă, mai exact

în

1 998,

pe

teritoriul satului Horezu Poienari, comuna Valea Stanciului,

judeţul Dolj, pe fosta moşie Aurel Braiel, s-a descoperit întimplla un tezaur monetar geto-dacic depozitat într-o ulcică
de pământ lucratl cu mâna'.

Numărul total al monedelor desooperite ou se ştie, iar descoperitorul a rlmas anonim. Două monede din acest

tezaur au ajuns la un distins domn care a ţinut sl--şi plstreze anonimatul, dar, a avut amabilitatea sl ne spună atât cât ştia

despre locul şi condiţiile descoperirii. si ne arate piesele şi sl De pcnnitl să le publicăm.

Din dorinţa de a cunoaşte exact locul şi contextul descoperirii � deplasat la Horezu Poienari dar nu

am

mai aflat nimic în plus.
Io aceastl situaţie prez.entăm cele doui monede şi, pentru ci

le descriem apelând la literatura de specialitate.

au

ilustraţia nu ne ajut.I prea mult, ne îngăduim să

pe revers

capul lui Zeus mult stilizat, in profil spre dreapta.
Cununa este redatl de un şir de trei, uneori chiar pmu CMlle dispuse io poziţie oblici. Io partea de deasupra se află două
şiruri paralele de globule mici şi un grup de linii saute verticale, care marcbeazl pAJUI. Faţa este foarte schematic
redatl. Se observi doar linia nasului şi uneori o linie în dreptul urechii asociatl cu proeminenţe neregulate.
Pe revers este stilizat clllreţul cu cahd la 1Ap spre dreapta. Partea superioad a corpului este redatl prin linii,
iar picioarele sunt îndoite de la genunchi şi • pu.lpeJe foarte CODDmlte. Calul stilizat, se mişel spre dreapta şi are botul
în formă de cioc de raţl. Coada este � printr-o linie frân1ă, iar coama este marcatl printr-un şir de perle.
Picioarele constau, de cele mai multe ori, din linii subţiri cu oopite triunghiulare.
Moneda numărul I an: greutatea de 13 grame li diametrul maxim de 2,5 cm (fig. 1/1). Moneda numllrul 2
cântăreşte 13,5 grame, diamelrul maxim atinge 2,6 an (fig. 112) şi este mai prost imprima1ă.
Monedele în discuţie file parte din tipul Aniooasa-� grupa Aninoasa şi sunt specifice Olteniei pentru
Cele două piese sunt lucrate din argint şi

faza târzie a monetiriei geto-dacice2.

O altă descoperire importantll s-a pmccut ia vara anului 200 1 in localda1ea Pieleşti (comuna Pieleşti), judeţul

Dolj3. Este vorba de o monedl de aur (aurcus) emisl ia vremea implntului Aurelianus (270-275) pe care o prezentlm
în continuare.
Av. IMPCAUREIAANUSAUG
Bust laureat.
R.v. VIRlU-S-ILLURI
Marş spre dreapta, purtând lance şi trofeu; la picioare un captiv.

ln catalogul The Roman Coinage, Londra, 1927 (1968), volumul V, 1, la ne. 378, p. 307, este înregistrat doar

bust spre dreapta. Din aceste considerente apreciem el moneda în discuţie este o rariantă.

1 Nu se CIDIOSC alte detalii de� vas.
2 C. Preda, Monedele getcHlacilor. Bucureşti, 1973. p. 274.
) Moneda ne-a fost prezentall in luna iunie 2001 de Mladin Iulia. studcntl in anul al Ii-lea la Faculta1ea de Istorie-Filosofie-Geografie, Seqia lslorie a
Universi1a1ii din Craiova, care ne-a informat ci piesa in discll\ÎC a fos1 descoperill imâmplllor de bunica sa. în grldina casei, cu căleva săptămâni in urma.
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Fig. I .

NEW NUMISMATIC DISCOVERIES IN DOLJ COUNTY

Abstract
lt is a presentation of two Geto-Dacian coins belonging to the Anmoasa-Dobreşti type, the Aninoasa group,

recovered from a treasure discovered by chance in the Horezu-Poienari village, in Valea Stanciului commune, as well

as

an aureus issued during the reign of Emperor Aurelianus (270-275), discovered by chance in Pieleşti village, Pieleşti

commune, in Dolj County, Romania.
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