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DESCOPERIRI MONETARE ANTICE
DIN ROMÂNIA, REPUBLICA MOLDOVA ŞI DIN ZONA BALCANILOR
(II)
Delia Moisil *

ROMÂNIA

Monede grecești și imitaţii locale după piese grecești

1. Dobrogea, România – tip de descoperire neprecizat
Piese provenind din Dobrogea, recuperate ulterior anului 2000.

Istros
drahma
1. AR, av./rv.: 3/9, 5.52 g, 20x19.5 mm; nr. inv. prov: 6/5
Capetele inversate ale Dioscurilor.
IΣTPIH, monogramă ilizibilă; vultur cu delfin în gheare.
Moushmov 137, pl. 2, 4.
Datare: cca 400-350 î. Hr.

Istros
chalcous
2. AE, av./rv.: 12, 2.69 g; 15x14.2 mm; nr. inv. prov: 6/3
Capul lui Helios cu cunună de raze, văzut din faţă.
IΣTPI, vultur cu delfin în gheare.
Moushmov 152, pl. 2, 5.
Datare: sec. III-II î. Hr.

Istros
chalcous
3. AE, av./rv.: 12, 3.56 g; 16x15 mm; nr. inv. prov: 6/4
Capul laureat al lui Apollo, spre dreapta.
Vultur cu delfin în gheare. IΣTPIH deasupra, H sub vultur.
Moushmov 141, pl. 2, 6.
*
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Datare: sec. IV-II î. Hr.

Istros
chalcous
4. AE, av./rv.: 12, 2.47 g, 12.7x13 mm; nr.inv.: 6/2.
Zeul fluvial, cu barbă, spre dr., văzut din profil.
IΣTPIH, vultur cu delfin în gheare.
Moushmov 140, pl. 2, 7. SNG BMC 260.
Datare: sfârșitul sec. IV – începutul sec. III î. Hr.
2. Popești (Mihăilești), jud. Giurgiu 1
Imitaţie tip Comana – Ilfov (?)
drahmă
AR, 1.03 g; ruptă pe margine; schifată; Popești 1958, 45 a, b; nr. 6.
Tip Preda p. 328-333; p. 558, pl. 74.
3. Potigrafu, com. Gorgota, jud. Prahova – tezaur monetar I, septembrie
2013
Tezaurul monetar antic de argint Potigrafu I, compus din 57 de monede, a fost
descoperit împrăștiat pe o arie destul de mare în pădurea Gherghiţa. Tezaurul este
compus din drahme de tip Dyrrhachium si o tetradrahmă de tip Thasos; se încheie la
jumătatea secolului I î. Hr. Nu a fost identificat nici un vas în care să fi fost îngropat
tezaurul.
O fibulă linguriţă din argint, fragmentară, care cântărește 2.64 g, găsită la o distanţa de
până în 100 m de locul în care s-a descoperit tezaurul de drahme de tip Dyrrhachium Potigrafu I, nu este complet exclus să aibă legătură cu acesta.
În curs de publicare.
4. Potigrafu, com. Gorgota, jud. Prahova – tezaur monetar II, octombrie
2013
Tezaurul monetar antic de argint Potigrafu II, compus din 20 de tetradrahme de tip
Thasos, a fost descoperit în pădurea Gherghiţa. Tezaurul a avut un grad foarte mic de
împrăștiere. Nu s-a găsit vreun recipient detectabil de către descoperitor
Piesele ce compun tezaurul se datează în secolele III- II î. Hr.
Sunt prezente trei tipuri de monograme pe revers: M ,
și .
În curs de publicare.
5. România, loc de descoperire neprecizat

Macedonia, Amphipolis
Din acest loc, de la Popești (Mihăilești), jud. Giurgiu, provin alte 7 monede, posibil romane,
descoperite în timpul săpăturilor arheologice mai vechi efectuate în anii 1954, 1958, 1980.
Piesele, necurăţate și aflate într-o stare de conservare deplorabilă, au fost regăsite recent
împreună cu materialul arheologic neselectat, depozitat la M.N.I.R.
416
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stater
AV, av./rv.: 3, 8.54 g; nr. inv. BCR 57/GR 1. Achiziţionată de BCR după 1990.
Av. Atena cu coif corintian, spre dreapta.
Rv. ΑΛΕΞΑΝΔP[OY] în câmp dr., de sus în jos. Nike în picioare spre stânga, cu cunună
în mâna dreaptă și stylis în mâna stângă.
stângă. Trident în câmp st.
Tip Price, p. 108, nr. 175, Macedonia, Amphipolis, post cca 330-320.
6. România, loc de descoperire neprecizat – tezaur sau fragment de tezaur?,
sec. I î. Hr.
Grup de opt drahme de tip Dyrrhachium, păstrate la MNIR (PV 371) pentru mulţi ani.
Piesele fac parte din colecţia Paraschivescu și au fost achiziţionate împreună de la V.
Goldgraber
- foarte
probabil,
piesele
auau
f au
ăcut
parte
din acela
și tezaur.
V.
V.
Goldgraber
VGoldgraber
- foarte
- foarte
probabil,
probabil,
piesele
piesele
cut
f fă
parte
din același
Dyrrhachium
Drahme

1. Meniskos / Arhippou
AR, 3,31 g
Legenda MENIΣKOΣ, deasupra vacii cu viţel care suge. Nu sunt vizibile semne în câmp.
Legenda ΔΥΡ/ AP / XI[ΠΠΟΥ], dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 318; Maier 144.
cca 250-200 î. Hr.

2. Meniskos / Dionisiou
AR, 3,17 g
Legenda MENIΣKOΣ, deasupra vacii cu viţel care suge. Pasăre deasupra legendei.
Legenda Δ[ΥΡ]/[ΔΙO]/ΝΥ/ΣΙΟΥ dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 320; Maier 201.

3. Meniskos / Dionisiou
AR, 3,26 g
Legenda MENIΣKOΣ, deasupra vacii cu viţel care suge. Pasăre deasupra legendei.
Legenda Δ[ΥΡ]/[ΔΙO]/[Ν]Υ/ΣΙΟΥ dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 320; Maier 201.
cca 200-100 î.Hr.
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4. Xenon/Damenos
AR, 3,63 g
Legenda ΞENΩN, deasupra vacii cu viţel care suge. Spic în câmp dreapta, ciorchine în
exergă.
Legenda [ΔΥΡ]/ ΔΑ / ΜΗ / ΝΟΣ, dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 357; Maier 179.
cca 200-100 î.Hr.

5. Xenon/Damenos
AR, 3,28 g
Legenda ΞENΩN, deasupra vacii cu viţel care suge. Spic în câmp dreapta, ? în exergă.
Legenda ΔΥΡ/ ΔΑ / ΜΗ / [ΝΟΣ], dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 357; Maier 179.
cca 200-100 î.Hr.

6. Xenon/ Mionos
AR, 3,28 g
Legenda ΞENΩN, deasupra vacii cu viţel care suge. Acvilă cu aripile desfăcute deasupra
legendei.
Legenda [ΔΥΡ]/ [MI]/Ω/ΝΟΣ (?), dispusă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 359.
cca 200-100 î.Hr.

7. Xenon/Pirva
AR, 3,21 g
Legenda ΞENΩN, deasupra vacii cu viţel care suge. Acvilă deasupra legendei.
Legenda Δ[ΥΡ]/ΠΥΡ/ΒΑ dispusă pe trei dintre laturile pătratului cu model dublu
stelat; măciucă în câmp st.
Ceka 360; Maier 351.

8. Xenon/Haropinou
AR, 3,30 g
ΞENΩN / XAPOΠΙΝΟΥ
Legenda ΞENΩN, deasupra vacii cu viţel care suge. Acvilă cu aripile desfăcute,
deasupra legendei; linie de separaţie între legendă și simbolul de deasupra ei.
418
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Legenda ΔΥ[Ρ]/ [XAPOΠ]ΙΝΟΥ
ΙΝΟΥ dispus
dispusă
ă pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 363; Maier 405.
7. România, loc de descoperire neprecizat – posibil tezaur sau fragment de
tezaur?, anii ‘70-‘80?
Lot de șase tetradrahme de tip Thasos, păstrat pentru multă vreme la MNIR sub numărul
PV 370, parte a colecţiei Paraschivescu. Nu avem detalii privitoare la locul sau condiţiile
descoperirii; știm doar faptul că piesele cu numerele provizorii 1-5 au fost cumpărate de
la o singură persoană (Dinescu), fiind posibil să fi fost parte a unui tezaur, iar a șasea
piesă de la o alta, diferită (din zona Constanţei sau din Cernavodă).
Tetradrahme de tip Thasos

1. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY - THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN
în exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov, grup XVI, planșa 84 (tip 1195, 1201).
PV370/1: AR, 16,58g

2. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY - THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN
în exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov grup XIX, planșa 109 (tip 1679-1689).
PV370/5: AR, 15,78 g

3. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY - THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN
în exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov grup XII, planșa 51 (tip 679-706)?.
PV 370/2: AR, 16,19g
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4. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN în
exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov grup XII, planșa 51?
PV 370/3: AR, 15,64 g

5. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN în
exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov grup XVI, planșa 96 (tip 1438).
PV 370/4: AR, 16,16 g

6. Capul lui Dyonisos, spre dr.
HPAKEOY THPO, Heracles în picioare, cu măciucă în mâna dreaptă. AΣIN în
exergă. Monograma M între corpul lui Heracles şi măciucă.
Prokopov grup XIII, planșa 67 (tip 938-951).
PV 370/6: AR, 15,87g
8. S sau SE României? - loc și tip de descoperire neprecizate

Imitaţie tip Rasa
tetradrahmă
AR, 16.39 g, av./rv.: 3
Tip Preda p. 51-53, pl. 5.
Adusă pentru determinare la muzeu în aprilie 2013.
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9. jud. Vaslui(?) – depozit monetar, descoperit ulterior anului 2002 2
Depozit monetar recuperat, conform datele ce ne-au parvenit până acum, în judeţul
Vaslui, din care s-au păstrat 7 monede de argint bătute la Callatis – 2 drame și 5
hemidrahme. Nu știm sigur dacă piesele au fost recuperate integral.
Callatis
drahma
Capul lui Heracles ffă
ră barbă, spre dreapta, în pielea leului din Nemeea.
fără
KAΛΛΑTI,
KA
KAΛΛΑ
ΛΛΑTI,
ΛΛΑ
TI, arc cu tolba și spic.
Moushmov 202, pl. 1, 13. SNG Cop 176. BMC SNG Black Sea 202, a. 281 - cca 200 î. Hr.

1. AR, 12, 4.89 g, 17x18 mm; nr. inv. prov: ?/2

2. AR, 12, 4.47 g; 18x16.8 mm. Nr. inv. prov: ?/3
Callatis
hemidrahmă
Capul lui Heracles fără barbă, spre dreapta, în pielea leului din Nemeea.
KAΛΛΑTI, arc cu tolba si spic.
Moushmov 203. SNG BMC 203.
sec. III-II î. Hr.

3. AR, 12, 2.12 g, 14x12.7 mm; nr. inv. prov: ?/8

4. AR, 12, 2.16 g, 15x13.7 mm; nr. inv. prov: ?/7

5. AR, 9, 2.14 g, 13.2x14.2 mm; nr. inv. prov: ?/6

6. AR, 12, 2.12 g, 14x13 mm; nr. inv. prov: ?/5
2

Menţionat în precedenta cronică numismatică – Moisil 2009, p. 81, nr. 8.
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7. AR, 5, 2.10 g, 13x13.7 mm; nr. inv. prov: ?/4

ROMÂNIA

Monede romane sau imitaţii după monede romane

10. Blăgești, com. Blăgești, jud. Bacău – tezaur, decembrie 2013
Un număr de 53 de denari romani imperiali ce fac parte din tezaurul monetar
descoperit la Blăgeşti, în anul 1973, pe Dealul Crăciunei, au fost aduşi la MNIR spre
achiziţie în 2013, în două loturi distincte. Numărul pieselor recuperate cu acest prilej
este mai mare decât al celor găsite cu 40 de ani în urmă - care era de 46 (MihăilescuBîrliba, Monah, 1975, p. 31-43; Depeyrot, Moisil 2008, p. 286-287, nr. 163).
Acest nou grup de monede a fost găsit cu ajutorul unui detector de metale autorizat, de
către domnul Marius Irimia, în imediata apropiere a locului de descoperire al primei
părţi a tezaurului (cea din 1973), în urma unei ingenioase şi foarte aplicate documentări
la faţa locului.
Conform descoperitorului, nu s-a depistat vreun recipient sau urme ale acestuia, în care
să fi fost păstrat tezaurul; descoperirea din anul 1973, făcută ca urmare a lucrărilor
agricole desfăşurate în zonă, nu a scos nici ea la iveală vreun vas. E posibil ca monedele
să fi fost păstrate într-un recipient perisabil, ceea ce ar explica şi gradul mare de
împrăştiere al pieselor.
Structura noului lot (înainte ca piesele să fie curăţate, unele prezentând depuneri de
oxizi verzi care împiedică lectura completă a legendelor) este următoarea: Nero - 1,
Vespasianus - 3, Nerva - 1, Hadrianus - 7, Antoninus Pius - 7, Commodus - 4, Clodius
Albinus - 1, Faustina I - 1, Diva Faustina I - 2, Faustina II - 3, Septimius Severus - 6,
Pertinax - 2, Iulia Domna - 1, Caracalla - 2+1?, Geta - 3, Crispina - 1, Elagabal - 2,
imitaţii(?) - 5.
În cazul lotului publicat în 1975 de Virgil Mihăilescu - Bîrliba sunt prezente monede
rupte sau pilite (“tunse”), fenomen interpretat de autor ca o încercare de reducere
ponderală (Mihăilescu-Bîrliba, Monah, 1975, 34). Faptul că astfel de piese se regăsesc și
în grupul de monede descoperite în 2013 reprezintă un indiciu al apartenenţei grupului
nou la acelaşi tezaur. Structura pe împăraţi a loturilor de tezaure (găsite în 1973,
respectiv în 2013) este de asemenea aceeaşi, fiind prezente piese de la Vespasianus,
respectiv Otho, până la Elagabalus (218-222 d. Hr.), în ambele situaţii.
Un al patrulea lot provenind din acelaşi tezaur de pe Dealul Crăciunei (despre a cărui
existenţa descoperitorul anunţase, precizând că urma să îl aducă la MNIR în câteva
zile), a fost confiscat de către Poliţia din Neamţ în 16 ianuarie 2014, ca parte a
tezaurului de denari romani imperiali descoperit la Tazlău. Structura acelui ultim lot de
22 de denari nu îmi este cunoscută până în acest moment.
În curs de publicare. (D. Moisil)
11. București, în zona vechii Hale Matache Măcelaru – tezaur, 16 aprilie
2013
Descoperire întâmplătoare, făcută de muncitorii care lucrau la construcţia magistralei
rutiere Buzești-Berzei. Din acest tezaur au fost recuperate 812 monede de bronz și
argint, din variate epoci (grecești, romane - predominante, bizantine, sasanide,
medievale și moderne românești), plus o brăţară de argint, aflate într-un vas ceramic,
care s-a spart la descoperire și nu a mai fost recuperat. Descoperirea a avut loc pe
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amplasamentul unei clădiri care a fost demolată în urmă cu 2 ani, la cca 1-1,5 m
adâncime faţă de nivelul actual de călcare; anterior, acolo funcţionase un anticariat.
12. Buriaș, com. Periș, jud. Ilfov – descoperire izolată, martie 2014
Silicvă emisă pentru Constantinus II, la Constantinopolis, găsită la cca 500 m E de sat,
în pădure. Coordonatele GPS, furnizate de Adrian Codoban, cel care a făcut
ffăcut
descoperirea cu ajutorul unui detector de metale autorizat, sunt: N 44°44'05.28"; E
26°00'12.78", la cca 18-20 cm adâncime 3 .

ffără legătură cu silicva, se pare, s-a găsit și o fibulă romană de bronz,
În aceeași zonă,, fără
fragmentară, de cca 3-4 cm, aflată într-o stare de conservare destul de proastă.

Constantinus II
silicva
AR, av./rv.: 2, 2.78 g; piesa are pe avers urme ale trecerii prin foc; MNIR – oferta de
achiziţie 2923/03.03.2014.
Av.: fără legendă; capul împăratului spre dr., privind în sus, purtând diademă simplă.
Rv.: CONSTANTI-NVS CAESAR. Victoria înaripată, în picioare, pășind spre st., cu
ramură de palmier în mâna stângă și cunună în mâna dreaptă.
C.[B] în exergă.
RIC 7, p. 588; p. 719, 135a; Constantinopolis, officina B?, a. 337.
13. Zona Calafat, jud. Dolj? – fragment de tezaur
Fragmentul de 10 monede de romane de argint (denari), care ar proveni, conform
spuselor celui care le-a oferit MNIR spre achiziţie, dintr-un tezaur monetar găsit în zona
Calafat, prin anii ’80 (?), moștenit de la părinţi. Împăraţii reprezentaţi sunt Traianus – 1,
Hadrianus – 1, Antoninus Pius – 1, Faustina I – 2, Faustina II – 2, Marcus Aurelius – 2,
Lucius Verus – 1.

3

Nu s-a făcut o verificare de specialitate la faţa locului până la data publicării acestei piese.
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14. Cioroiu Nou, jud. Dolj – săpături arheologice sistematice 2012
Cu prilejul campaniei campaniei arheologice desfășurate în anul 2012 la Cioroiu Nou,
jud. Dolj (săpături organizate de către Muzeul Olteniei din Craiova și conduse de către
dr. Dorel Bondoc), s-au găsit 18 monede romane din argint și din bronz, repartizate pe
emitenţi după cum urmează: Hadrianus?: 1 AE; Commodus: 1 AE Marcianopolis; Geta:
1 limes denarius; Iulia Maesa: 1 denar; 1 denar sau antoninian (fragmentar); Severus
Alexander: 2 denari; 1 limes denarius (?); 3 AE Nicaea; dinastia Severilor: 1 AE Nicaea;
Gordianus III: 1 AE Nicaea; 1 AE Viminacium; monedă romană colonială?, ilizibilă: 1
AE; sec. al III-lea: 1 AE Nicaea; monede romane nedeterminate, ilizibile: 2 AE.
(D. Moisil, D. Bondoc)
15. Dobrogea de Sud – tezaur, ulterior anului 2000
Locul sau condiţiile exacte în care a fost făcută această descoperire nu se cunosc.
Grupul din care face parte tezaurul este de cca 2900 de piese, confiscate în urma unei
încercări de export ilegal. Piesele romane târzii de bronz, foarte probabil parte a unui
tezaur, sunt 2642. Ele sunt, în acest moment, amestecate cu unele datate anterior sau
cu piese moderne; nu știm câte dintre monedele imperiale au făcut parte din același
tezaur. Moneda cea mai recentă din acest tezaur este probabil din anii 408-416, de tipul
Gloria Romanorum, 2 împăraţi cu glob. Structura cronologică și pe ateliere monetare a
grupului de monede romane târzii este următoarea:

6
45
59
1
139
328
273
920
199
1
592
14
3
1
56
5
2642

(Delia Moisil, E. Oberlander Târnoveanu, A. Gândilă)
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16. Dobrogea, România - tip de descoperire neprecizat
Piese provenind din Dobrogea, recuperate ulterior anului 2000.

Domitianus
denarius
1. AR, 6, 3.46 g, 19 mm; nr. inv. prov: 11/2/16
IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XI, bust laureat spre dr.
IMP XXI COS XVI CENS P P P, Minerva in picioare spre st., cu fulger si lance; scut la
picioare.
RIC2, 726, Roma, a. 91 p. Chr.

Traianus
quadrans
2. AE, 6, 3.25 g, 16.5 mm; nr. inv. prov: 11/3/7
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG, bustul imparatului spre dr., laureat si drapat.
Lupoaica spre st., SC in exerga.
RIC2, 694, nedatat.

Crispina
Philippopolis
3. AE, av./rv.: 6, 8.24 g, 25 mm; nr. inv. prov: ?/10
KPICΠEINA - CEBACTH, bustul imparatesei spre dr.
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟ-ΛΕΙ[ΤΟΝ], personaj feminin în picioare spre st., cu patera? în dreapta și
un obiect neclar în cealaltă mână (cornucopiae?).
Tip Moushmov 5232? sau Varbanov 1151?.
17. Grojdibodu, com. Grojdibodu, jud. Dolj – probabil descoperiri izolate
Un număr de 18 monede antice și bizantine (17 din bronz și una din argint – o drahmă
Dyrrhachium) provin din zonă, adunate de la săteni de-a lungul timpului. Monedele de
bronz sunt emisiuni ale lui Nerva, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius
Severus; Odessos: Caracalla; Maximinus II, Constantinus I, Licinius II, Constantius II,
Iustinianus I. În curs de publicare.
18. Mihăilești, com. Mihăilești, jud. Buzău – descoperiri izolate
Două monede romane de bronz, aduse pentru identificare la MNIR. Moneda emisă la
Tomis pentru Commodus și inelul medieval ar fi fost găsite împreună.
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1. Tomis
Commodus
diassarion
AE
AVT [KΛ]. AVP – KOMOΔOC, bust drapat, spre dr., laureat.
MHTPo ПON - TOU [ToM]ЄΩC, Asclepios în picioare spre st., B în câmp dr.
Varbanov 3762?, a. 177-192 d. Hr.

2. Inel de bronz, sec. XV-XVI (determinare dr. Silviu Oţa).

3. Constantinus I
nummus
CONSTANTINVS AVC, cap dr., cunună de lauri
PROVIDENTIAE AVCC, poartă de cetate, 2 turnuri
SMTSΓ în exergă
LRBC 811, Thessalonica, a. 324-330
19. Moldova Veche, jud. Caraș-Severin – tezaur, ante 1961
Tezaurul descoperit la Moldova Veche într-un loc neprecizat, recuperat în vara anului
1961 de către prof. D. Tudor de la un locuitor al oraşului Moldova Nouă, jud. Caraș
Severin 4 , conţine 964 de monede de bronz, aflate astăzi în colecţia MNIR. Monedele au
fost preluate iniţial de Institutul de Arheologie din Bucureşti, unde au fost înregistrate
la nr. de inventar 1187. Ulterior, după înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a
României, tezaurul a fost transferat aici şi se păstrează între numerele de inventar
MNIR 3174 şi 4137.
Tezaurul, format în totalitate din monede de bronz, se înscrie cronologic în intervalul
330/335 – 355/357(361) și se încheie înaintea începerii emisiunilor de tip Spes
Reipublice, pentru împăraţii Constantius II și Iulianus.**
20. Muncelul de Sus, com. Mogoşeşti-Siret, jud. Iaşi – tezaur, 1963
Un lot de nouă denari romani, aflaţi la Sucursala Municipiului Bucureşti a Băncii
Naţionale a României, vin să se adauge celor deja cunoscuţi ca făcând parte din
tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Muncelul de Sus, com. MogoşeştiSiret, jud. Iaşi în anul 1963. Structura pe emitenţi a lotului este următoarea: Marcus
4

Mitrea 1962a, p. 221, nr. 34; Mitrea 1962b, p. 537, nr. 34; Butnariu 1988, p. 185, nr. 22.
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Antonius – 1 ex., Vespasianus – 2 ex., Traianus – 3 ex., Antoninus Pius – 1 ex., Marcus
Aurelius – 1 ex., imitaţie (denar turnat) – 1 ex. Piesele cunoscute și determinate din
acest tezaur ajung astfel la 678 de denari 5 , emisiuni originale și câteva imitaţii:
Republica Romană – 153 ex. (140 Marcus Antonius), Nero – 1 ex., Galba – 2 ex., Galba
sau Vespasianus – 1 ex., Vitellius – 3 ex., Vespasianus – 70 ex., Titus – 6 ex.,
Domitianus – 34 ex., Nerva – 10 ex., Traianus – 105 ex., Hadrianus – 96 ex., Antoninus
Pius – 128 ex., Marcus Aurelius – 58 ex., hibrizi – 7 ex., imitaţii – 4 ex. Datarea
tezaurului găsit în 1963 la Muncelul de Sus nu este modificată prin adăugarea acestui
grup de nouă denari. Lotul este publicat în numărul de faţă al Cercetărilor
Numismatice.
21. Pitești, jud. Argeș – tezaur, 1978 sau 1979?
Tezaur de monede de aur romane (19 aurei)
aurei din secolul al III-lea, descoperit în anii
1978/1979, expertizat în tezaurul BNR-SMB. Piesele au fost iniţial aduse la MNIR în
1979, după care au fost mutate la BNR (Tezaur SMB - Diverse obiecte MAE si alte
instituţii, cont 07190: PV 44 – 1985, grop 68; PV 49 din 28 iunie 2011).
22. Poiana Mică, jud. Brasov - tezaur, mai 2013
Tezaur de silicve, respectiv imitaţii de silicve, descoperit în mai 2013 și adus la MNIR.
Cele 76 de monede de argint, păstrate, se pare, în afara vreunui recipient detectabil de
către descoperitor, se eșalonează cronologic între anii 351-355 d. Hr., respectiv 367-375
d. Hr. (datarea emisiunilor oficiale); monetăriile predominante sunt cele răsăritene și
balcanice.
În curs de publicare.
23. România?, loc de descoperire neprecizat - probabil tezaur

Imperiul Roman
Honorius
Solidus
AV, 4.43 g, av/rv.: 1, 21x20,5 mm; stare de conservare: foarte bună, necirculată; nr. inv.
BCR I 91
DN HONORIVS PP AVG, bustul împăratului ¾ spre dr., drapat și cu paludamentum, cu
diademă perlată.
VICTORI – A AVGGG, împărat cu labarum în mâna dr. și Victorie pe glob în mâna st.,
călcând cu piciorul stâng un prizonier. COMOB în exergă, A în camp st., Q în camp dr.
RIC10, 1240, Aquilea, a. 407-408?
24. Saraiu, com. Saraiu (uneori Gârliciu, com. Gârliciu), jud. Constanţa –
tezaur, 1950
Tezaur descoperit întâmplător în anul 1950, amintit sub numele de Saraiu sau Gârliciu,
jud. Constanţa. În colecţia MNIR București și în cea a MINA Constanţa (verificată), se
găsesc cu siguranţă 3990 de monede de bronz, plus câteva fragmente monetare.
Limitele cronologice ale tezaurului sunt 330/335 și 364/378. Piesa cea mai recentă este
de la Valens, ceea ce contrazice datările furnizate de B. Mitrea 6 , reluat de Butnariu 7 și
5
6

Sanie et al. 1980; Ungureanu 2001, plus lotul SMB-BNR publicat aici.
Mitrea 1984, p. 188, no. 119.
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de R. Ocheșeanu 8 pentru acest tezaur. Atelierele monetare reprezentate în tezaur sunt
Roma, Aquileia, Siscia, Sirmium, Thessalonica, Heraclea, Constantinopol, Nicomedia,
Cyzic, Antiochia, Alexandria.**
25. Suhaia, jud. Teleorman – lot de monede dintr-un tezaur descoperit cu
câteva zeci de ani în urmă
Un lot de 6 denari romani republicani aflaţi într-o colecţie privată, ar fi parte dintr-unul
din tezaurele cunoscute ca fiind descoperite în comuna Suhaia; informaţiile pe care le
avem deocamdată nu ne permit să stabilim din care anume.
Piesele se eșalonează între anii 179-170 î. Hr. și 90 î. Hr.
O singura monedă face parte dintr-o emisiune ce se regăsește în tezaurul Suhaia II
(1962/1964) 9 , dar este vorba despre un denar republican dintre cele mai răspândite pe
teritoriul României - Crawford 340/1 (L. Calpurnius Piso Frugi).
26. Tărtăria, com. Săliștea, jud. Alba – tezaur, mai 2012
Tezaur descoperit în cursul săpăturilor arheologice preventive efectuate pe traseul
autostrăzii Orăștie-Sibiu (lot 1, situl nr. 7 - Tărtăria 1) care trece prin zonă. Tezaurul
include 238 de monede de argint, denari romani republicani și imitaţii ale unor denari
romani republicani. Cronologic, emisiunile oficiale se distribuie în intervalul 209-208 î.
Hr. și 42 î. Hr.
În curs de publicare (D. Moisil, C. Borș)
27. Tazlău, com. Tazlău, jud. Neamţ – tezaur, octombrie, 2013
Tezaur de denari romani imperiali descoperit în luna octombrie a anului 2013, la
Tazlău, jud. Neamţ, compus din 281 de monede, împărţite între Muzeul Judeţean din
Neamţ (prima tranşă – 10 piese şi vasul ceramic recuperat ulterior, după efectuarea
sondajului arheologic) şi Muzeul Naţional de Istorie a României (a doua tranşă – 271 de
piese). Structura pieselor pe împăraţi pentru întregul tezaur (281 de monede) este
următoarea: Nero – 2, Otho – 1, Vitellius - 2, Vespasianus – 59, Domitianus – 14, Iulia
Titi – 1, Nerva – 5, Traianus – 58 (una fiind un limes denarius), Marciana – 1,
Hadrianus - 59, Sabina – 2, Antoninus Pius – 25, Diva Faustina I – 16, Marcus Aurelius
Caesar – 3, Marcus Aurelius – 9, Divus Antoninus Pius – 2, Lucilla – 3, Manu VIII şi
Lucilla – 1, Faustina II – 13, Commodus – 3, Crispina – 2. Conform RIC3, data de
emitere a celei mai recente monede oficiale nu trece de anii 182-183 d. Hr.
În curs de publicare. (D. Moisil)
28. Vărbila, com. Iordăcheanu, jud. Prahova – tezaur, noiembrie 2013
Tezaurul monetar de la Vărbila, ajuns la Muzeul Naţional de Istorie a României, are trei
descoperitori și a fost găsit în 13 noiembrie 2013 cu ajutorul unor detectoare de metal
autorizate. Este compus din 93 de monede antice din argint (22 de tetradrahme imitaţii de tip Thasos, o drahmă - imitaţie de tip Comana-Ilfov, 70 de denari romani
republicani și imitaţii după denari romani republicani), plus câteva fragmente de
ceramică cenușie, provenind din vasul bitronconic în care s-au păstrau monedele. Data
de închidere a tezaurului este furnizată de data celei mai recente piese oficiale: un
denar roman republican emis cu numele monetarului L. Marcius Philippus, în anul 56
î. Hr.
În curs de publicare. (D. Moisil)

Butnariu 1988, p. 188, nr. 50.
Ocheșeanu 2006, p. 415, nr. 29.
9 Moisil, Depeyrot, 2003, 26.
7

8
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REPUBLICA MOLDOVA
29. Hârtopul Mare, raionul Criuleni – descoperire izolată (?)
Piesă adusă la MNIR pentru determinare; ar fi vorba despre o descoperire izolată,
ffăcută
fă
cută la o dată neprecizată.

Aurelianus
AE, av./rv.: 6, 3.40 g
IMP C AVRELIANVS INVICTVS AVG
RESTITVTOR OR – BIS
*
[KA.?]
RIC5, 301?, Serdica, a. 274-275
BULGARIA
30. Capul Sf. Athanas, Byala, districtul Varna, Bulgaria – tezaur, mai 2012
Tezaur descoperit în cursul săpăturilor arheologice efectuate în 2012 la Capul Sf.
Athanas, Byala, Bulgaria, care include un număr de 112 piese romane târzii, plus câteva
fragmente monetare 10 . Cea mai veche monedă din tezaur este datată în perioada 355361, iar cea mai recentă piesă datată sigur este de la Zenon (474 - 491), dar câteva piese
cu monogramă pe revers pot fi mai târzii, de la Anastasius (491-518); de asemenea,
pastila monetiformă de plumb prezentă în tezaur trebuie datată mai degrabă în secolul
al VI-lea. Grupul cel mai consistent de monede reprezentat în tezaur este cel al
emisiunilor în numele împăratului Leon. În curs de publicare. **
TURCIA
31. Istanbul? (localizare incertă) – parte a unui tezaur?, anterior anului
1922

Îi mulţumesc dr. Valeri Yotov, conducătorului acestui șantier arheologic, pentru tot sprijinul
acordat pentru publicarea acestui material numismatic.
** Lucrarea a fost finanţată din contractul POSDRU 89/1.5/S/62259, proiect strategic „Ştiinţe
socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de
cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice”, cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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7 solidi prinși într-o brăţară modernă, provenind din moștenirea unei familii de greci
care a locuit în Fanar și care s-au refugiat în Romania după μεγάλη καταστροφή
(1922). 6 solidi provin de la Zenon – 1, Anastasius – 1, Iustinianus I – 1, Constans II –
2, Focas – 1; unul este o imitaţie după Iustinianus(?) Adusă pentru determinare la
MNIR în 2013. În curs de publicare.
32. Loc de descoperire nesigur

(foto Tudor Martin)
Pandantiv - medalion de aur cu pietre, având montată în centru o monedă antică de
bronz; conform persoanei care a adus piesa la MNIR pentru determinare, pandantivul
ar proveni din Italia. Piesa a fost adusă la muzeu pentru determinare în anul 2013.
Moneda este un nummus (sec. al IV-lea):
Constantinus I
nummus
IMP CONST ... - ... PF AVG
SOLI INVI - CTO COMITI
R F
X
R*_
RIC7, 27, Roma, a. 314-315.
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