DOUA TEZAURE ROMANE IMPERIALE
DESCOPERITE IN MOLDOVA
MARIA CmŢESCU si V. URSACBI

Cercetarea culturii matjeriale prin care se oglindeşte viaţa triburilor

dace din Moldova primelor trei secole ale erei noastre a inceput să fie tot
mai aprofundată in ultimii ani şi pe cale nwnismatică datorită numeroase

lor şi importantelor descoperiri de tezaur-e monetare care din punct de ve
dere cronologic se încadrează, in această epocă 1, Numărul descoperirilor
monetare din acest timp fiind în continuă creştere pune numismaticii spre
rezolvare probleme tot mai complexe in legătură cu istoria social-econo
mică şi politică a Moldovei din primele secole ale -erei noastre.
In anul 1 960, cu ocazia lucră.rilor agricole de primăvară, locuitorul
Donciu Ion din comuna Stăniţa, jud. Neamţ, a descoperit pe dealul Sîlişte
din aceeaşi localitate un tezaur de monede romane compus din circa 20-25
exemplare. După informaţiile date de autorul descoperirii monedele se
găseau intr-un vas mic din pastă, fină, de culoare roşie, lucrat la roaf\'3., a
cărui gură şi toartă 'fuseseră distruse prin lucrările agricole anterioare (fig.
1). Potrivit aceloraşi relatări, vasul se afla la adîncimea de circa 0, 1 5-0,20 m.
Pentru a se stabili cit mai exact complexul arheologic din care pro
venea tezaurul se impunea totuşi efectuarea unui sondaj prin care să se
precizeze dacă monedele romane aparţineau sau nu aşezării carpo-dacice
identificată aici. Localitatea Stăniţa se află la circa 1 8 km est-nord-est de
oraşul Roman, intr-o regiune de dealuri, iar locul descoperirii tezaurului
este situat la circa 1 km nord de sat, pe dealul Sîlişte, care coboară în
pantă lină de la vest spre est pînă în apropiere de confluenţa pîrlului Pie
trei cu pîrîul Sîlişte. Sondajul executat in 1 960 a constat dintr-un şanţ
1. B. Mitrea, Contribuţii numismatice Za istoria triburi'lar daco-getice din Mo!dova
in a doua jumătate a secolului al II-lea e. n., in SCIV. VII, 19 56 p. 1 59-177 ; Cf. D.
Tudor Tezaurul de denari romani imperiali de .Za Munteneşti, in SC. Şt. Iaşi, 3-4, 1954,
p. 379� 400 : Bucur M i trea şi Emilia Zaharia, Descoperirea mone�tară. de la Oboroceni
(r. Paşcani, reg. Iaşi) şi importanţa sa istorică., in Arheologia Moldovei, IV, 1967, p.
81-1 25 ; Maria Chiţescu, Unele consideraţii pe marginea contrafacC�Tii monedei ro
mane in Dacia, bazate pe o recentă. descoperire din Moldova, in SCN, IV, Hlo8', p.
12 7 1 37 ; Gh. Poenaru-Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Antimon. Un
mic tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindiioani (judetul Neamţ), in
SCIV, 19, 1 968, 4, p. 597-611 ; Virgil Mihiiilescu-Birliba, Noi descoperiri de tezaure
imperiala romane la Piatra Neamţ, in Carpica Bacău, I , 1968, p. 209-231 .
,
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de 30/ 1 5 m, orientjat pe direcţia pantei nord-nord-vest 58,5
suc;i�sud-est
26,5 trasat în imediata apropiere de punctul descoperirii tezautului mo
netar. In sectorul cercetati s-a surprins un singur strat de cultură aparţinînd
aşezării dacice. Solul vegetal are o grosime de 1 0-15 cm şi conţine mate
rial arheologic fărîmiţat aparţinînd nivelului dacic scos 1a suprafaţă cu
ocazia lucrărilor agricole.
-

Fig. 1.

-

Vasul in care s- a descoperit tezaurul de la Stăniţa .

. In timpul săpăturilor a fost descoperită groapa unei locuinţe de tip
se�ubordei cu adîncimea medie de 0,50 m şi o altă groapă cu resturi me
naJ ere.
Condiţiile în care s-au efectuat săpăturile nu au permis să se dezve
lească in întregime locuinţa descoperită care ar fi oferit posibilitatea unor
precizări în legătură cu unele detalii de construcţie şi amenajări. Groapa
semibordeiului care are pereţii drepţi, a fost săpată la baza solului
brun. Fundul bordeiului estte drept. In sectorul de nord al locuinţei se gă
seşte o groapă de formă aproape cilindrică (diametru! la nivelul podelei
locuinţei este de 0,80 m) uşor îngustată spre baza ei care ajunge la adînci
m�a de 1 ,55 m faţă de nivelul semibordeiului. In umplutura locuinţei s-au
găsit bucăţi de chirpic ars, cărbuni, ceramică, două fusaiole de lut, o pensetă
de bronz, un cuţit de fier cu vîrful rupt şi oase de animale. Majoritatea
materialului era concentrat in partea centrală şi în special în sectprul
gropii unde şi cantitatea de cărbune de lemn era mai mare 2,
2. Amănunte referitoare la sondaj cit şi la materialele scoase din săpături, a se
vedea in articolul scris de Vasile Ursache, Ce-rcet41't arheolof1ice efectuate la Mu
zeul de istorie din Roman, in Carpica, 1968, p. 154, fig. 32 şi p. 1 56.
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In apropierea locuinţei, spre sud-sud-est, s-a descoperit o g·roapă în
interiorul căreia s-au găsit •fragmente de chirpic ars, cărbuni, ceramică şi
oase de animale. Nici această groapă nu a fost săpată în intregime. Din
conturul surprins în şanţ s-ar părea că avea în plan o formă aproximatjiv
circulară. De la nivelul la care a fost săpată, groapa are pereţii uşor ob
lici,pină la adincimea de 0,80 m de unde se îngustează brusc. Adincimea
ei este de 1,25 m. Din punct de vedere al ceramicii deosebim două cate
gorii
a. Ceramica lucrată cu mina şi
b. Ceramica lucrată la roată.
Cele mai numeroase sînt vasele din pastă cărămizie, cu buza dreaptă
sau uşor răsfrintă, cu fundul plat, decorate cu brîu în relief alveolat sau
crestatl, de tipul borcanelor de diferite dimensiuni. Tot din această cate
gorie face parte şi o cană cu pereţii ro.tunjiţi şi marginea răsfrintă a cărei
toartă prezintă o mare asemănare cu toartele ceştilor dacice. Vase de acest
tip sint cunoscute deocamdată într-un număr destul de mic, deşi se pare
d, •fac parte dintr-o arie de răspîndire destul de mar� in Latenul geto
dacic.
In grupa ceramicii lucrată la roată deosebim vase cu gîtul larg şi bu
za răsfrintă orizonta1, puţin îngroşată la margine, cu dungi orizontale in
relief sub marginea de culoare cenuşie sau roşie, vase largi sferoidale
cu gura strîmtă şi marginea special amenajată pentru capac ; fructiere cu
piciorul scurt ; străchini cu marginea îngroşată, gura largă ; căniţe cu
marginea dreaptă, corpul rotunjit şi fundul plati. Tot in această categorie
intră şi ceramica de import reprezentată prin fragmente de amfore roma
ne de culoare gălbuie cu gitul strimt. Atit ceramica cît şi obiectele desco
perite ne permit să datăm aşezarea in secolele II-III e.n.
Din tezaurul in discuţie s-au mai pu1jut salva 12 monede romane im
periale (doi denari şi 1 O exemplare argintate) emisiuni ale secolului al
II-lea e.n., intre anii 1 1 4- 1 80. Ele sint următoarele :
1 Traian

Fouree. 2,40 g ; 20 mm. Foarte tocită.
RIC 343, anul 1 1 4-1 1 7 .
,

2 Traian

Fouree. 2,58 g ; 1 8 mm. Moneda tocită şi friabilă, greu de identifi
cat tipul monetar.
3. 1lraian (?)
Fouree. 2, 1 3 g ; 18 mm. Moneda foartje tocită, greu de identificat

4 Antoninus Pius
Denar. 3,03 g ; 19 mm. Moneda tocită.
RIC, 2 1 1 , anul 1 5 1-152.
5 Antoninus Pius

Fouree. Moneda tocită, pe alocuri lipsă din pojghiţa de argint.
RIC, 301, anul 1 59-160

6 Antonintl!S Pius-Faustina I
Fouree. 2,01 g ; 1 8 mm. Moneda tare tocită şi lipsă in partea supe

rioară, avers.
RIC, 347 ( ?), anul după

141.
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7 Antoninus Pius-Faustina 1

Fouree. 2,43 g ; 1 8 mm Moneda tare tocită şi unne de rugniă.
RIC, 348, anul după 141.
.

8. Aceiaşi

Foun!e. 2,59 g ; 17,5 rnrn Moneda tocită şi
neregulată prin lipsa de metal.
RIC, 360, anul după141.
.

marginea dreaptă avers,

9 Antoninus Pius-Faustina Il
Denar. 2,95 g ; 18 mm Moneda tocită.
RIC, 515, anul după 161( ?)
10 Aceiaşi
Fouree. 2,52 g ; 1 8 mrn. Moneda tocită.
RIC, 515, anul după 161(?)
1 1 M. Aurelius-L. Verus
Fouree. 2,91 g ; 18 rnrn Moneda bine conservată.
RIC, 501, anul 1 63.
12 Marcus Aurelius
Fouree. 1,69 g ; 1 8 mm Moneda tare tocită.
RIC, 296, anul 1 73..,.1 74.
.

.

.

Tabelul incheiat ne-a dus ia constatarea că din cele 12 exemplare,
numai două sint denari de argint, restul 10 fiind monede argintate. Pe
cele 10 piese stratul subţire de argint este în general ş1jers, dar suficient
pentru a afirma că au fost argintate. Monedele, cu miezul din bronz, dupli
batere au fost trecute printr-o baie de argint. In ceea ce priveşte greuta
tea, constatăm că este cea a denarilor romani imperiali, bineinţeles cu
oscilaţiile inerente, intre 1,60-2,90 g, excepţie făcînd cei doi denari care
au, unul 2,92 g (Faustina II) iar ceiălalt 3,03 g (Antoninus Pius). Restul
monedelor prezintă următorul tablou :
1 . 60-1,70 un exemplar.
2,00-2, 1 0
2,10-2,20
2,40-2,50
2,50-2,60
2,90-3,00

"

"

două exemplare
trei exemplare
un exemplar.
Greutăţile denartlor imperiali din 1jezaurele descoperite pe teritoriul
Moldovei au fost discutate recent intr-un interesant articol de numisma
tică a. Bineînţeles valoarea intrinsecă a acestor monede este evident infe
rioară. Sub raportul tehnicii de execuţie, monedele ce fac obiectul pre
zent)Ului articol nu sînt unicele descoperiri de acest gen pe teritoriul ţării,
noastre. Există tezaure de monede greceşti şi romane compuse numai din
exemplare argintate. Ne referim 1a tezaurul de monede descoperit in anul
1 943 la Belitori '• compus din 419 piese argintate, emisiuni ale oraşelor
3. Gh. Poenaru-Bordea, Virgil Mihlileecu-Blrliba şl Alexandru Antimon, op. cit..

p . 605-606.

4. B. Mitrea, dosar Institui de Arheologie nr. inv. 162 şi 163.
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Apol.ţonia şi Dyrrhachium ; la cel de la Bozieni, 5 jud. Neamţ, format din
14 monede romane republicane şi imperiale, cea mai recentă fiind emisă
în timpul lui Vespasian. Urmează apoi cele două tezaure descoperite în
ruinele castJru].ui roman de la Măcin, şi care au fost descrise cu ani în ur
mă. Unul 6, compus din 300 monede romane imperiale din timpul lui
Traian, toate exemplarele argintate, iar al doilea 7, găsit în 1 908, conţine
596 monede argintate de la Licinius senior, Licinius junior, Constantin.
cel Mare, Crispus şi Constantin II Caesar. Adăugăm şi tezaurui descoperit
la Nireş 8, jud. Cluj în anul 1 953, din care s-au mai salvat 30 monede
dintre care 29 sint monede romane imperiale de la Nero la Severus Ale
xander, toate bronzuri argintate şi un bronz de la Constantinus Il. Lista
se opreşte aici dar trebuie arătat că există, numeroase aite tezaure de mo
nede greceşti, geto-dacice, romane, care conţin, pe l'ingă monede bătute în
metal nobil, şi piese argintate, ca descoperirile de la Pipera, Vîrteju, Co
mana 9, monede getice şi thasiene din aşezările de la Zimnicea şi Popeşti 10.
Atari tezaure, completate de alte monede din bronz argintat aflate ală
turi de exemplare bun.e, în tezaure sau descoperi'be izolat duc, cum e şi
firesc, la emiterea a două ipoteze :
1. Monedele ce sînt în discuţie, sint falsuri ale statjului roman şi se·
datorează deselor crize politice şi economice ce zguduie atît imperiul clt
şi provincii!:! , sale 11,
2 Sînt imitaţii, după monedele romane imperiale, ale populaţiilor băş
tinaşe din imperiul roman sau din afara lui.
In studii mai vechi se aratăl clar că în perioada imperiului în sec- II-III
e.n., acesta, pe lîngă marile ateliere oficiale se instalează şi officine trecă
toare pentru a facilita necesităţile financiare locale, mai ales pentru plata
trupelor" 12,
Dar dacă am putea eventual include in prima categorie tezaurele de
la Nireş şi cele de la Măcin, care deşi sînt falsuri, ele sînt oricum oficiale,
emise de monetăriile din imperiu sau din provinciile romane, nu acelaşi
lucru putem afirma şi despre tezaurul de la Stăniţa.
Monedele din tezaurul susmenţionatl se leagă mai mult de cei 21 de
nari argintaţi de 1a Porolissum. Aceste exemplare prezintă mai curînd ca5. Maria Chiţescu şi V. Ursache, Noti! asupra unui mic tezaur de monede romane
d e la Inceputul imperiu.!ui, descoperit la Bozieni. r. Roman. în SCIV 17. 1966, 4, p. 703707 ; Cf. M. Chiţescu, Unele consideraţii... , in SCN , IV, 1968, p. 127-137, cu ample
informaţii asupra monedelor fourees din Dacia.
6. Lulgi Gattorno, Dlnarf. subaeraţt de ·la Traian găstţt la ATTUbium (Măcin), !n
Cronica numismatică si arheologică, XV, nr. 1 17, 18. 1 940, p. 232-235.
7. Em. Condurach i , Tezaurul de monede argintate de la Măcin, in Hrisovul I, p. 7799 şi pl. I-II.
8. D. Protase, Tezaurul de monede imperta.le romane de la Nireş (r. Dej, reg. Cluj),.
in SCN. 1, 1957, p. 149-17 1 .
9 . InfOII'Il'l aţie C. Preda, căruia i i mulţumim ş i pe această cal.e

10. Bucur Mitrea. Monede antice şt feudale de la Ztmnicea, !n SCIV, XVI, 2, 1965,
245-246.
11. E. Babelon, Traite des monnaises greqoues et romaines, I. 1, Paris, 1901, col. 953 -963 ; ct. F. Macrea, Contribuţii la un repertoriu numismatic a·l Transilvaniei, in_
Anuarul Institutului de Studii Clasice, I, Cluj, 1 928- 1 932, p. 129-130.
p,
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racteristicele unor falsuri barbare. Metalul este de un prost aliaj, sînt
rupte, au insule pe suprafaţa lor, metalul fiind să,rit. Efigiile şi legendele,
atît pe avers cît şi pe revers, sînt destul de stîngaci redate avind literele
puţin imprimate, uneori, atît efigia cît mai ales legenda nu cuprind tot
cîmpul monedei. Dacă aceste monede au fost emise în atelierul clandes
tin de la Porolissum sau in altul de aceiaşi natură existent! in Dacia nu
putem şti. Oricum, intr-un studiu recent Iudita Winkler confirma ipot-e
za emisă de M. Macrea,· că la Porolissum a existat un fel de atelier 13.
lntrucit monedele in discuţie sînt emisluni din aceiaşi v·reme cu cele de
la Porolissum, putem· pl:esupune că sînt bătute in acelaşi atelier şi au
ajuns, nu ştim prin ce împrejurări, în Moldova.
Pe de altă parte, putem crede în eventualitatea unor ateliere mone
tare şi în Moldova care să fi funcţionat de la începutul imperiului, aşa cum
am opinat într-un articol recent 1'i.
Indiferent însă de locul unde ele au fost emise, monedele de la Stă
niţa se incadrează în categoria irnitaţiilor neoficiale. Nu excludem prin
aceasta, cu totul nici posibilitatea imităl"ii lor în atelierele tot neoficiale
existente însă în afara Daciei, fiindcă după cum se ştie, se cunosc desco
periri de tipare monetare imperial� şi în Iugoslavia 15, în cuprinsul cărora
se află un tipar de la Traian şi unul de la Hadrain. Dar monedele de la
Stăniţa, emise cu efigia lui Traian, nu sînt totuşi in concordanţă cu tipa
rul amintit, fapt ce ne determină să presupunem baterea 1or in Moldova.
Este însă neindoielnic că abia noi descoperiri urmează să stabilească de
finitiv locul unde sau imitat în mod neoficial aceste piese.
II. Al doilea tezaur a fost descoperi t în primăvara anului 1 963 în
satul Făurei 16, comuna Budeşti, jud. Neamţ, la locul numit "dealul viei",
cu prilejul arăturilor de primăvară, la adîncime de 0, 25-0,30 m. "Dealul
viei" acoperit cu terenuri cu1tivabile pe toată suprafaţa, este situat la
circa 1 km nord-est de satul Făurei şi 1a aproximativ 400 m nord-vest de
drumul ce merge de la Făurei la satul Climeşti.
In urma cercetărilor intreprinse, la scurt timp după descoperire, au
putut fi recuperate 41 monede de la locuitorul Zănescu Mihai şi, după o
cercetare minuţioasă la locui descoperirii, s-a mai găsit o monedă şi frag
mente ceramice din vasul in care fuseseră depozitate tezaurul ; recipien12. A. Babelon, op. cit., col. 963 ; cf. M. Macrela, op. cit., p. 130.
13. Iudita Winkler, Despre circulaţia monetară la Porolissum, in Acta Musei Na
monedele descoperite la
pocensis Cluj, 1, 1964, p, 215-223, unde discuta pe larg
Poroliss�m dind o descriere a celor 21 de denari suba·�raţi şi trei imitaţii aflate la
Por'vlissum.

14. Maria Chiţescu. Unele consideraţii . . . , in SCN, IV, � 968, p, 12_7 -137 ; Gh. Poe
naru-Bor--'� "a. VirE(il MihăHescu-Birliba şi Alexandru Arbmon, op, c�t., p. 597-611.
15. E. Pegan, Die antiken Priigestempel aus Jugoslavien, in Congresso Interna·
zionale di Numismatica, sept, 1961, II, Atti, Roma, 1965, p. 435-441. Mai discuta o
stanţă monetară de la Marcus Aurelius şi Constantin cel Mare ; cf. Gh. Poenaru·
Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Artimon, op. cit., p. 607 şi nota 26.

16. Acest tezaur a fost prezentat de Maria Chiţescu şi V. Ursache, sub titlul Te
zaurul de monede romane imperiale de la F4urei, comuna Budeşti, Roman, la Se
. siunea muzeelor din decembrie 1966.
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tul a fost spart! şi aruncat de descoperitori pe care nu i-a atras decit con
ţinutul lui.
Cu ocazia cercetării noastre pe teren, în afara stabilirii certe a locu
lui descoperirii, a fost identificată şi o aşezare dacică la circa 200 m nord
est de . , dealul viei". Ceramica adunată de pe suprafaţa acestei aşezări
ne-a oferit posibilitatea de a o încadra cronologic în secolele II-III e.n.
Din nefericire nu numai vasul în care se găsea tezaurul este in stare
fragmentară, dar şi conţintul lui intrucit după relatările descoperitorilor
(Levardă Dumitru, Popa Ioan, Vistiernicu Ioan şi Varga Valentin), numă
rul monedelor era de circa 50 bucăţi, noi avînd numai 42 exemplare, ce
se păstrează în colecţia muzeului de istorie din Roman.
Monedele de la Făurei sînt denari romani imperiali ce se eşaloneazăi
în timp de la scurta perioadă a lui Otho, din anul 69 e.n., pînă in primul
an al domniei lui Septimiu Sever, ultima monedă făcînd parte din emisi
unile acestuia pentru 1egiuni şi fiind datată in anul 1 93.
Repartizarea pe împăraţi, cele 42 exemplare din tezaurul de la Făurei.
înfăţişează următorul tablou
1 . OTHO
AR. 3, 35 g ; 18 inm, tocit. RIC, Roma, 12, anul 69.
2. VITELLIUS
AR. 2, 99 g ; 18 mm, foarte tocit. RIC, Roma, 18, anul 69
3. VESPASIAN
A.R. 2, 97 g ; 18 mm, tocit. ' RIC, Roma, 35, anul 69-70.
4. ACELAŞI
AR. 3, 34 g ; 1 8 mm, tocit. RIC, Roma, 66, anul 72, 73.
5. ACELAŞI
AR. 3. 1 9 g; 20 mm, tocit. RIC, Roma, 76 ? anu 174 ?
6. ACELAŞI
AR. 3,20 g; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 74, anul 74.
7. ACELAŞI
AR. 2,88 g ; 19 mm, foarte tocit. RIC, Roma, 110, anul 77, 78.
8. VESPASIAN-DOMIŢIAN
AR. 2,91 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 24 1 , anul 79.
9. TRAIAN
AR. 3,1 7 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 119, anul 103- 1 1 1 .
10. ACELAŞI
AR. 3,09 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 142, anul 1 03-1 1 1 .
1 1 . ACELAŞI
AR. 3,33 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC ' Roma , 127, anul 1 03-1 1 1 .
12. ACELAŞI
AR. 3,07 g ; 19 mm, tocit. RIC Roma ' 34 1 , anul 106 ?
'
1 3. ACELAŞI
AR. 3,40 g ; 20 mm, tocit. BMC, Roma, 452, anul 112-117.
14. HARDIAN
AR. 3,37 g;

18 mm, tocit. RIC, Roma, 169, anul 1 25-128.

1 5. ACELAŞI
AR. 3,00 ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 409, anul 125-128.
1 6. ACELAŞI
AR. 3,45 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 1 9 1 , anul 125-128.

17. ACELAŞI
AR. 3,38 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 202, anul 125-1}28.

18. ACELAŞI
AR. 3,25

g;

mm,

tocit. RIC, Roma, 290, anul

134- 1 38.
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19. ACELAŞI

AR. �. 18 g; tocit. RIC, Roma, 306, anul 13 4-138•
. 20. HADRAIAN-SABINA
AR. 3,16 g ; 18 mm, puţin tocit. BMC, Roma, 398.
21. ANTONINUS PIUS-M. AURELIUS CAESAR
AR. 3,36 g ; 19 mm, foarte puţi n tocit. RIC, Roma, 415 a, anul 140.
.22. ANTONINUS PlUS
AR. 3,31 g; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma. 129, anul 145-181•
. 23. ACELAŞI
AR. 3,08 g ; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma, 203, anul 151-152.
24. ANTONINUS PIUS--M . AURELIUS CAESAR
AR. 3,43 g ; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma, 456, anul 1 5 1-152.
.25. ANTONINUS PlUS
AR. 3.�3 g ; 17 mm, puţin tocil. RIC. Roma, 239, anul 154-155.
. 26. ACELAŞI
AR. 3,05 g; 1 8 mm . puţin tocit. RIC, Roma, 231, anul 153-154.
· 27. ACELAŞI
AR. 3,35 g; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 235, anul 153-154.
28. ANTONINUS PIUS--M. AURELIUS CAESAR
AR. 2,54 � ; 1 8 mm, tocit. RIC, :ftoma, 475 a, anul 157-158.
·29. ANTONINUS PlUS
AR. 3,00 g; 18 mm, tocit. RIC . Roma, 291. anul 158- 1 59.
30. ACELAŞI
AR. 3,5 1 g ; 18 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 285, anul 1 �3-15ţ
3 1 . ANTONINUS PIUS--FAUSTINA l
AR. 3. 1 8 g; 18 mm, tocit. RIC. Roma, 3940. anul după 141.
·32. ACELAŞI
AR. 3.23 g ; 18 mm� puţin tocit. RIC, Roma, 344, anul după 141.
33. ACELAST
AR :U9 Il: 19 mm. putlrl tocit. RIC, Roma 384. anul după 141 .
·34. MARCUS AURELIUS
AR. 3,30 g : 18 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 73. anul 1 62 · 16�.
35. ACELA�T
AR. :l.�6 g : 1 7 mm, puţin tocit. RIC, Roma. 92, anul 163- 184.
36. ACELAST
AR.. 3.08 g 17 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 207, anul 168-189.
37. ACF.T .AC:.T
AR <�.5� ,. . lR mm. tocit. R!C, Roma . 237, anul 1 70-171
3R. M. AURBT ,TUS-FAUSTINA II
AR. :u 5 g; 19 mm, tocit . RIC, Roma. 674.
::19. ACF.T AC:.T
AR. 2.Cl3 g; 19 mm. puţin tocit. RIC, Roma, f>77.

40.

AR. 3.48 11: : 1 7 mm. outin tocit. RIC, , Roma, 7 1 !l.
41. M. AURELIUS si L. VERUS-LUCILLA
AR. :'!.05 <>: : t A mm, tocit. RIC. Roma. 737.
42. SEPTIMIUS SEVERUS
AR. 3,07 g; 1 8 mm, tocit. RIC, Roma, 13 sau 14, anul· 193- 194.
ACF.TASl

După cum se vede tezaurul nostru cuprinde tipurile monetare roma
ne imperiale din secolele I-II e.n., emise între anii 69-193. Acordind aten
ţia cuvenită uzurii şi greutăţii monedelor, s-a făcut constatarea că piesele
mai vechi d i n tezaurul Făurei. adică ce1e de la Otho ş'i Vitellius, precum
şi cele emise de Vespasian, Tit.us, Traian Si Antonius Pius au un grad
de tocire mult mai ridicat decît exemplarele emise de M. Aurelius şi
·Septimius Severus. Greutatea monedelor nu es1Je deloc mai mică decit cea
·obişnuită, abaterile de la greutatea normală, în minus dar şi în plus, fiind
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minime. Deasemenea, semnalăm constatarea că în tezaurul de la Făurei
sint reprezentaţi toţi împăraţii romani cu familiile lor, de la Otho ia Sep
timius Severus, cu excepţia lui Titus, Nerva şi Commodus şi că sint
numai denari 17,
Faptul că cele două flezaure nu au fost achiziţionate integral, nu ştir
b<:!ş.t e prea mult din valoarea lor documentar istorică în baza celor cunoscute
de noi privind fragmentarea tezaurelor, aşa cum s-a arătat în unele stu
dii 18• Chiar şi aşa însă, important este faptul că fragmentarea lor nu im
pietează asupra conţinutului şi concluziilor istorice intrucit in Moldova
se cunosc zeci de tezaure al căror conţinut este, dacă nu identic, cel puţin
asemănător cu cel al depozitelor monetare aflate in discuţia noastră.
Intreg materialul numismatic din regiunea susmenţionată, existent
p'ină in 1 956 a fost clasificat de către B. Mitrea 19 după ultima emisiune
monetară din tezaur l n J latru categorii p rincipale.
Intrucit cele două tezaure in discuţie se încheie, unul în timpul lui
Marcus Aure'lius, iar celălaltl în primii ani de domnie a lui Septimius Se
verus, ele se încadrează perfect în gurpele 1 şi 3. Descoperirile numisma
tice făcute in anul 1 956 încoace au dus la mărirea numărului tezaurelor
monetare pentru fiecare grupă în parte. Astfel, pentru vremea lui Marcus
Aurelius cunoaştem, din trecut, tezaurele de la Negri 20 şi Oniceni 21, că
rora li se adăuga cele descop<:!rit e recent, de la Simioneşti 22, Vlădiceni 23,
Pr.§tieşti 24 şi Stăniţa, deci şase tezaure monet are.
A doua grupă care era cea mai numeroasă, încă din 1 956, acum s-a
îmbogăţit cu încă patru, cele de la Bălăneş.ti, Bărgăoani, Puriceni şi Rediu�5•
Pentru tjezaurele ce se încheie cu monede din primii ani de domnie
ai lui Septimius Severus, inainte de anul 1 95, pe Ungă vechile descoperiri,
deja cunoscute (Avrămeşti, Bacău, Hirşova, corn. Racova. satul Chetriş,
Cureşti) acum alăturăm, noile descoperiri de la Oboroceni26 şi Făurei.
Dar tezaurele romane imperiale descoperite pe teritioriul Moldovei nu
se opresc la cele amintite de noi ele fiind numeroase dar încheindu-st.
in timpul altor împăraţi ca cel de la Muncelul de Sus27 (Antoninus Pius).
17. D. Tudor, op. cit., p. 387 .
18. B. Mitrea, Tezaurul monetar de !a Ruşi-Sibiu şi acţiunea carptlor impotriva
.rt4pintrii romane dtn Dada în timpul lui Filip Arabul, in SCIV, IV, 1 953, 3-4, p. 614.
19. B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice di11l Mol
dova tn a doua jumătate a saco!ului al II-lea, e.n., in SCIV, p. 161 -165.
20. B. Mltrea, op. cit., p. 165.
21. c. Moisil, Tezaurul de denari romani din Oniceni-Roman, in Creşterea� colecţiilor. Biblioţeca Academiei Române, anii 1938-1942, Bucureşti, 1944, p. 102 şi urm.
22. Maria Chiţescu şi Minodora Ursache, op. cit., p. 385-39 1 .
23 . Gh. Poenaru-Bordea, V. MihAilescu-Birliba ş i A .Artimon, op. cit., p . 598.
24. B. Mitrea, in SCIV, 18, 1967, 1, p. 200, nr. 63 şi 64.
25. Toate aceste patru tezaure au fost recent publicate de Virgil Mihăilescu-Bîr
liba, Descoperiri de monede imperiale romane în :Judeţul Neamţ, in SCN, IV, 1963.
p. 457-458, nr. 1 -4.
26. Buc ur Mitrea şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 81- 125.
27. B. Mitrea, in SCIV, 15, 1 964, 4, p. 577, n. 58.
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Ghindăoani28 (Clodius Albinus şi Pescennius Niger) sau cu menţiunea se
·Colul U29, neputînd fi identificate datorită înstrăinării sau împrăştierii lor:
Din cele mai sus relatate credem că s-a desprins cu suficientă clarita
te faptul că în primele două secole ale erei noastre pe teritoriul dintre Car
paţii Răsăriteni şi Prut se constată o mare caii'lti1Jate de monedă romană de
argint. In acelaşi timp cu numismatica, arheologia a dus in ultimii ani o
multitudine de dovezi neîndoielnice în legătură cu prezenţa permanentă
.şi numeroasă a populaţiei dacice pe teritoriul actual a:l Moldovei. Este sufi
cient să amintim aşezările de la Bradu şi Stăniţa30. Această populaţie au
tohtonă din Moldova nu puf)ea să nu aibă relaţii economice strînse cu
imperiul roman de la oficialităţile căruia în schimbul mărfurilor date, pri
mea monedă romană de argint. Dar oricît de mare ar fi fost schimbul
comercial dintre populaţia locală din Moldova şi romani, numai el singur
nu putea justifica prezenţa unui număr atît de mare de monedă romană
.de argint pe teritoriul de la es� de Carpaţi. Pentru numărul mare de mo
nedă romană republicană descoperită pe teritoriul ţării noastre tiparele de
la Tilişca şi alte descoperiri au dat un răspuns corespunzător, în sensul do
vezilor materiale aduse, că dacii copiază moneda Romei republicane31.
Pentru prezenţa în număr mare a denarului roman imperial în Moldova
credem căi e posibil de admis, pe lîngă ipoteza că o parte au fost imitate de
localnici (Bozieni, Stăniţa, poate şi Ghindăoani) şi explicaţia sugerată mai
de mult de către D. Tudor 32 şi anume aceea a relaţiilor stipendiare ce vor
fi existat între căpeteniile locale din Moldova şi romani. Este adevărat că
nu avem nici un document prin care să se întrevadă primirea unor sub
sidii băneştli. de către carpo-daci de la romani, subsidii băneşti acordate
ştim bine a:ltor populaţii ca roxolani sau goţi. Dar ştirea transmisă de la
Iordanes şi aşa cum arată Radu Vulpe "în mod ciudat total neglijată pînă
acum deşi e vorba de o mărturie foarte importantă33" reiese că dacii pri
meau stipendii pen'tjru a menţine pace incă din timpul lui Vespasian. De ce
să nu admitem posibilitatea menţinerii acestui sistem bănesc şi pentru
-secolele următoare domniei flaviilor, măcar pentru a menţine aceeaşi pace
în continuare ? In felul acesta ne-am putea mult mai convingător explica
atît marea cantitate a monedei romane imperiale în Moldova care ar fi
venit, pe calea schimbului, precum şi pe cea a subsdiilor băneşti, cît şi
lipsa din aceeaşi zonă a tezaurelor cu monede de bronz. In fine, împr�jura�
rea că denarii romani imperiali din primele două secole ale erei noastre
sînt foarte puternic tociţi, cu efigiile şi legendele aproape şterse dar, aşa
p.

28. Gh. Peonaru-Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Artimon, op. cit.,
597-611.

29. B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Mol
dova . . , p. 159- 1 77 şi harta din text.
30. Vasile Ursache, op. cit., p. 111-188.
31. N. Lupu, Die Miinze in der dakischen Burg von Tilisca, in Forschungen zur
Volks und Landeskunde, 17, 1, Sibiu, p .3 şi urm.
32. D. Tudor, op. cit., p. 379-400.
i
33. Radu Vulpe - Ion Barnea, Dfn istoria Dobrogei. Romanii la Dundrea de os.
68.
1
nota
paginA,
aceeaşi
la
Iordanes
din
textul
62,
ti, Bucureşti. 1968, p.
.
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cum am văzut, fără a avea scăderi de greutate sensibile, nu face decît să
sugereze, o dată în plus, o intensă şi, uneori îndelungată folosire a lor.
Astf.el pusă problema, se uşurează mult aflarea răspunsului la între
barea ce se pune în legătură cu cauzele ce au determina� îngroparea, atît
a tezaurelor prezentate acum de noi, cit şi a celorlalte ce se termină cu
monede de la Commodus sau de la Septimius Severus. In timpul lui Mar
cus Aurelius se produc mari tulburări la Dunăre provocate de invazia mai
multor popoare în frunte cu quasii şi marcomahii. La aceste lupte ia parte
şi o semiţie dacică liberă, costobocii care provoacă mari tulburări la Dună-
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Fig. 2.
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Manede din tezaurul de la Stăniţa.
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rea de Jos. 34• De aceste mişcări putem lega îngroparea celor şase tezaure
monetare din vremea lui Marcus Aurelius. Tulburările vor continua şi sub
urmaşul său direct, Commodus, care prin Clodius Albinus şi Pescennius
Niger au avut de luptat cu "barbarii". La inceputul secolului al III-lea
goţii coborind spre ţărmul Mării Negre, provoacă mari tulburati la graniţa
imperiului care duc la îngroparea a zeci de tezaure in Moldova. Este mult
mai uşor de crezut că toatte tezaurele care se termină cu monede de la Co
mmodus au fost încredinţate pămîntului in primii ani de domnie ai lui
Septimius Severus, alături de cele care au monede de la ultimul impărat
menţionat, dar care nu depăşesc ca dată de ascundere anul 195. Astfel se
poate intări ipoteza care ne arată că "este vorba de o pătlrundere a tlnei
populaţii dinspre est şi nord-est ce viza Imperiul roman ca ultim obiec
tiv"35. Se pot astfel prezenta şi mai dar etapele şi drumurile de pătrunde
re a goţilor spre graniţa nordică a imperiului roman.
DEUX TRESORS ROMAINS IMPERIAUX DECOUVERTS EN MOLDAVIE

R e s u .m e
Les auteurs nous donnent la description de deux tresor de monnaies romaines
imperiales decouvertes en Moldavie, le departement de Neamţ Le premier trouve
rlans la localite Stăniţa, a environ 1 8 km. Est-Nord-Est de la viile de Roman, dans
une station daco-carpique des 11-e--I II-e siecles de n . e. , etait renfenne dans un petit
vase en ceramique rouge, travaille au tour dans une pâte fine (fig. 1). Il comporte
12 pieces romaines imperiales, de Traj an (RIC, 343, des annees 114- 1 17) a Marc
Aurele (RIC, 2 96, les annees 173- 174). Les monnaies qui ferment ce tresor sont deux
<lenlers romains imperiaux d'Antonin le Pieu (RIC, 2 1 1 , des annees 15 1-1 52) et de
Faustine II (RIC, 515, apres l'an 161 ?) et 10 pieces romai nes en bronze argente (fig.
"2) . Celles-ci sont, de l'avis des auteurs, soit des faux mis en circulation par l'Etat
romain lui-meme oblige a cet expedient par la frequence des crise politiques et
economi ques soit des imitations frappees par les populations autochtones d'apres les
p[eces romaines imperiales.
Le deuxieme tresor a ete decouvert au printemps de l' annee 1963, dans le vil
lage Făurei de la commune Budeşti (departement de Neamt) dans un etablissement
de la population autochtone, datee d'apres sa poterie des 11--e--III-e siecles de n.e.
imperiaux d'Othon (RIC,
41 pieces en tout - sont des deniers
Les monnaies
Roma 12, l'annee 62) a Septime Severe (RIC, Roma 13 ou 14, les annees 193-194).
Ces deux tresore on t leur place dans la suite des nombreuses decouvertes de
cette sorte faites en Moldavie. Selon l'opinion des auteurs, ces deux dep6ts mone
taires ont ete enfouis dans le sol au moment des troubles provoques par les inva
sions ,,barbares" qui ont deferle dans l'Empire brisant ses frontieres septentrionales
A la fin du 1 1-e et au commencement du Ili-e siecle de n.e.
,

-

34. Radu Vulpe - Ion Barnea, p. cit., p . 158-183.
35. Bucur Mitrea şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 93.
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