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TEZAURUL DE LA VIIȘOARA, JUDEȚUL TELEORMAN (1942)
Steluța Marin
Abstract
The Viișoara hoard from Teleorman County was discovered in 1942 in
the area of settlement, on the bank of the Călmățui River, at Pârlita point, by two
locals. The hoard, initially composed of 280 silver coins, was found in a clay pot,
and it was divided between the two. During the first half of the following year, the
police was able to retrieve 135 pieces of the hoard which subsequently entered the
collection of the Coin Room of the Romanian Academy. The 135 coins that were
retrieved from the hoard are categorized as follows: 122 tetradrachms struck in
Macedonia Prima, that have the following mint marks:
/ - (2 coins);
(1
coins); (2 coins); /N (3 pieces); / (1 piece);
/ (1 piece);
(7
pieces);
/ (104 pieces), an imitation with the privy marks
/ and
13 pieces from Thasos (8 pieces with the letter M and 5 pieces with the privy
mark ). From Viișoara is also mentioned an isolated discovery of a Macedonian
tetradrachm before 1963, which was donated to Bucharest Municipality Museum.
From the analysis of the monetary hoards that were hidden in different
moments of the 1st century BC, we can deduce that Viișoara hoard was brought to
the north of the Danube region in a period before king Burebista’s expeditions to
the West, between 80-60 BC. This hypothesis is also supported by the ȘieuOdorhei hoard in Bistrița-Năsăud County that also contained Macedonian
tetradrachms with the later privy mark
, slightly barbarized, with a clear
degradation of the die. The latter was hidden during king Burebista’s expedition
against the western Celts, between 60-55 BC.
The composition of the metal used indicates the use of a high percentage
of silver, between 96.2% and 99%; a fact that lead to their accumulation due to
the quantity of precious metal that was used in order to create them. The same
hypothesis can be applied in the case of the Thasos tetradrachms, which had a
higher percentage of silver in their composition, between 97.7% and 99.7%.
Thassian tetradrachms, that were part of the hordes from the North of the
Danube that had in an overwhelming majority of M and
privy marks, were
issued at begging of the 1st century BC. They were well represented in the
circulating coins in the southern regions of the Danube. The study of the mixt
hoards, composed of Macedonian and Thassian tetradrachms, Dyrrhachium and
Apollonia drachms, denarii from the Roman Republic, ornaments and jewelry,
indicate that, due to the fact that they had a high percentage of precious metals,
they were accumulated shortly after the raids of the Geto-Dacians alongside their
allies from the south of the Danube. This demonstrates that this is not a case of
monetary circulation but one of accumulating precious metal, which was
considered prestigious assets that would assure a high status of its holder. The
metal was sometimes used in the process of jewelry making that were considered
objects that would bring fame and respect amongst the Geto-Dacians warriors.
In analyzing the tetradrachms deposits from Macedonia Prima, there are
not many indicators that can help us date the findings. The ones that are
associated with Thasos tetradrachms indicate the same fact: a significant
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Steluța Marin
presence of Thassian type issues with M and
coin mintage that establish the
period of penetration of the hoards in the north of the Danube regions around the
1st century BC. The most important evidence is given by the republican denarii
which, through the succesion of the deposits that were discovered in the region,
assure a chronological grid of the moments when the silver coins arrived from the
south of the Danube.
However, the historiography speaks only of three mixt hoards that had in
their composition Macedonian tetradrachms and republican denarii: Vărmaga in
Hunedoara County (with one denarius from 81 a.Chr.), the one from Nicolae
Bălcescu in Teleorman County (which was redated as from 42 a.Chr.) and
Hunedoara hoard from Hunedoara County (which includes a late Macedonian
tetradrachm with the privy mark
, 42 republican denarii and one denarius
from Vespasian). For the later ones, from the analysis of the denarii, we can
assert that they were structured as follows: one group can be dated between 18982 BC and three denarii issued between 49 and 38 BC. This information allows us
to consider a gradual accumulation. The Macedonian coin could have reached the
areal in the second half of the 1st century BC, one example could be the later
pieces from Nicolae Bălcescu and Petrindu.
The most important information is given by the mixt hordes composed of
Thasos tetradrachms and republican denarii as they are more numerous. At a
simple glance, they have the same route as the republican denarii deposits
arrived from the South of the Danube during the 1st century BC. Therefore, they
can be integrated in the groups of the hordes, which ends at the same moment.
All the deposits that were hidden during the 1 st century BC are directly linked to
historical events that took place south of the Danube: the frequent barbarian
attacks of roman Macedonia, the wars between Rome and Mithridates VI of
Pontus, the ascension of the Getae king Burebista, and the actions of his
successors.
Key words: hoard, Viișoara, Macedonia Prima type tetradrachm, Thasos type
tetradrachm, roman republican denarii, 1st century BC.

Tezaurul de la Viișoara, jud. Teleorman este una dintre cele mai reprezentative
descoperiri de tetradrahme ale Macedoniei Prima și Thasos din România. Acesta a fost
semnalat de Constantin Moisil într-un studiu referitor la aceste tipuri monetare, fără să
se bucure de o atenție specială în literatură (Moisil 1943 157).
Conform informațiilor păstrate, depozitul a fost descoperit în luna mai a anului
1942, în această localitate de pe malul râului Călmățui, în punctul Pârlita, de către doi
localnici. Aflat într-o oală de lut, el era compus inițial din 280 de monede de argint,
care au fost împărțite între cei doi. Mai târziu, la începutul anului următor, în urma
intervenției autorităților au fost strânse 135 de piese, ce au ajuns ulterior la Cabinetul
Numismatic al Academiei Române.
În lotul recuperat, monedele se distribuie astfel: 122 de tetradrahme emise de
Macedonia Prima și 13 exemplare din Thasos. La o primă vedere, se poate constata că
emisiunile macedonene, cele mai numeroase, aparțin mai multor ștanțe foarte
asemănătoare, dar deosebite în mici detalii. În catalogul nostru, noi am optat pentru
ordonarea lor în funcție de siglele de pe revers, apoi de succesiunea lor din punct de
vedere stilistic a aversurilor, încercând o grupare mai compactă a ștanțelor.
Nu avem date despre contextul în care a fost aflat tezaurul și nici informații
despre vreo așezare geto-dacică în zonă1. Dar prin analogie cu alte descoperiri, aflate de
Pentru descoperirile monetare antice și bizantine din județul Teleorman, vezi Beda 1980 126147.
1
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obicei în afara perimetrului unei locuiri, se poate considera că el a fost ascuns dincolo
de limitele unei așezări. Totodată, se poate presupune că posesorul tezaurului nu ar fi
locuit foarte departe de locul descoperirii, având în vedere configurația reliefului și
urmele de locuire semnalate în apropierea lacului Suhaia2.
Tot la Viișoara a fost menționată descoperirea izolată a unei alte tetradrahme
macedonene înainte de anul 1963, când a fost donată pentru colecția Muzeului
Municipiului București3. Moneda aparține grupului cu cele mai comune sigle, dar este
de un stil diferit celor din tezaur. Nu este exclus ca piesa să aparțină aceluiași depozit,
în ciuda intervalului mare de timp dintre cele două descoperiri, dacă avem în vedere
faptul că doar jumătate din el a fost recuperat.
Catalogul monedelor
MACEDONIA PRIMA
Siglele
/ Av. Bustul drapat al zeiței Artemis Tauropolos, stephané, spre dreapta, purtând
pe umărul stâng tolba de săgeți și arcul, în centrul scutului macedonean, într-un cerc
perlat. Scutul este ornamentat cu șapte ovale alcătuite din linii duble având în mijlocul
fiecăruia câte o stea cu opt raze. Între ovale, câte trei globule dispuse în triunghi.
Rv.
/ - , în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ / ΠΡΩΤΗΣ, cu
litere ușor globulate. Legenda este redată pe două rânduri, încadrând o măciucă
dispusă orizontal, spre dreapta. Totul se află într-o cunună de frunze de stejar, care are
10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, unde se încheie cununa, este redat un fulger
alcătuit din câte trei linii.
Gaebler 168, Prokopov 2012, 17.
1. AR  16,53 g; 31,5 mm; flan larg cu margini concav-convexe; inv. MNIR 189267 (pv
4911 – 638/32072). Pl. 1, 1.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
- , în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În câmp stânga, un fulger.
Gaebler 168, Prokopov 2012, 26, revers diferit.
2. AR  15,59 g; 33,5 mm; flan larg cu margini concav-convexe, pe alocuri știrbite; inv.
MNIR 189268 (pv 4911 - 638/32073). Pl. 1, 2.
Sigla
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv. sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ / ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 163, Prokopov 2012, 42.
3. AR  16,14 g; 31 × 33 mm; flan larg cu margini crestate, ondulate; inv. MNIR
189285 (pv 4919 - 638/32090). Pl. 1, 3.
Sigla
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv. sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ / ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 11 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger.
Conform datelor din Repertoriul Arheologic Național, cimec.ro, s.v. Suhaia, jud. Teleorman.
Mitrea 1967, p. 382, nr. 26. În registrul – inventar, este consemnat faptul că moneda a fost
donată de un localnic, ea fiind înregistrată în colecțiile muzeului prin comisia din data de 12
iulie 1963.
2
3
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Gaebler 162, Prokopov 2012, 92, revers diferit.
4. AR  16,19 g; 33,5 mm; flan larg cu margini îndoite, concav-convexe; inv. MNIR
189278 (pv 4914 - 638/32083). Pl. 1, 4.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 162, Prokopov 2012, 93.
5. AR  15,92 g; 31,5 mm; execuție îngrijită; inv. MNIR 189277 (pv 4914 - 638/32082).
Pl. 1, 5.
Siglele

/N
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/ N, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger înaripat.
Gaebler 167, Prokopov 2012, 62.
6. AR  12,21 g; 25 × 33 mm; piesă fragmentară, flan larg cu margini concav-convexe;
inv. MNIR 189281 (pv 4915 - 638/32086). Pl. 1, 6.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/ N, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger înaripat.
Gaebler 167, Prokopov 2012, 62, revers ușor diferit.
7. AR  16,54 g; 31,5 × 33 mm; flan larg cu margini ușor concav-convexe; inv. MNIR
189280 (pv 4915 - 638/32085). Pl. 1, 7.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/ N, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger înaripat.
Gaebler 167, Prokopov 2012, 56.
8. AR  15,93 g; 32 × 34 mm; flan larg cu margini concav-convexe și ondulate; inv.
MNIR 189279 (pv 4915 - 638/32084). Pl. 1, 8.
Siglele

/
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/ , în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 11 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 164, Prokopov 2012, 113 tip general.
9. AR  16,53 g; 32 mm; flan ușor concav-convex; inv. MNIR 189269 (pv 4912 638/32074). Pl. 1, 9.
Siglele

/ Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/ , în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, cu
litere globulate. Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 172, Prokopov 2012, 135, revers diferit.
10. AR  16,60 g; 31 mm; inv. MNIR 189283 (pv 4917 - 638/32088). Pl. 1, 10.
Sigla
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, cu literele
ΔO foarte apropiate. Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 162.
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11. AR  16,08 g; 32,5 mm; flan larg cu margini concav-convexe; inv. MNIR 189270
(pv 4913 - 638/32075). Pl. 1, 11.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, cu litere
globulate. Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 175.
12. AR  16,06 g; 30,5 × 31,5 mm; flan larg cu margini ușor ondulate; inv. MNIR
189272 (pv 4913 - 638/32077). Pl. 1, 12.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu șase raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, cu litere
globulate, uneori neclare. Sigla
are litera P abia vizibilă. Cununa are 10 frunze sus și
10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 182, revers diferit.
13. AR  16,56 g; 32,5 × 34,5 mm; flan larg cu margini concav-convexe, pe alocuri
ciobite; inv. MNIR 189273 (pv 4913 - 638/32078). Pl. 2, 13.
Av. Ca mai sus.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 182, revers diferit.
14. AR  12,08 g; 21,5 × 32,5 mm; piesă fragmentară, cu margini concav-convexe și
ondulate; inv. MNIR 189276 (pv 4913 - 638/32081). Pl. 2, 14.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu șase raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ / ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 192.
15. AR  15,91 g; 31 × 32 mm; inv. MNIR 189275 (pv 4913 - 638/32080). Pl. 2, 15.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Cununa
are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 574 (a doua grupă B).
16. AR  16,30 g; 31 mm; flan larg, cu margini concav-convexe și ondulate; inv. MNIR
189271 (pv 4913 - 638/32076). Pl. 2, 16.
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
sus, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ. Sigla
are litera P foarte mică. Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 159, Prokopov 2012, 564.
17. AR  16,41 g; 30,5 mm; flan larg cu margini concav-convexe; inv. MNIR 189274 (pv
4913 - 638/32079). Pl. 2, 17.
Siglele
/ Caracteristica emisiunii este faptul că litera P de la TKP nu este redată.
TIP I
Av. Bustul drapat al zeiței Artemis Tauropolos spre dreapta, în centrul scutului
macedonean. Scutul este ornamentat cu șapte ovale, alcătuite din linii duble, ce au în
mijloc câte o stea cu opt raze.
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Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Totul se află într-o cunună de frunze de stejar, care are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 222.
18. AR  16,40 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189378 (pv 4920 – 638/32183). Pl. 2, 18.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Reversul este puțin diferit față de piesa anterioară. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 222.
19. AR  16,54 g; 30 × 31 mm; inv. MNIR 189386 (pv 4920 - 638/32191). Pl. 2, 19.
20. AR  16,37 g; 31 × 31,5 mm; inv. MNIR 189388 (pv 4920 - 638/32193). Pl. 2, 20.
21. AR  15,55 g; 29,5 × 31 mm; piesă ruptă, din care lipsește un mic fragment; inv.
MNIR 189385 (pv 4920 – 638/32190). Pl. 2, 21.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Revers diferit, cu sigle complete. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un
fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 222, 264, 268.
22. AR  16,41 g; 30 × 31,5 mm; inv. MNIR 189300 (pv 4920 - 638/32105). Pl. 3, 22.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere globulate. Revers diferit, cu sigle complete. Imaginea este descentrată,
incompletă pe revers; a fost mișcată în timpul baterii. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos.
În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 223.
23. AR  16,04 g; 30,4 × 31,5 mm; piesă cu margini rupte; inv. MNIR 189296 (pv 4920
- 638/32101). Pl. 3, 23.
Siglele
/
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 232.
24. AR  16,40 g; 30,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189381 (pv 4920 - 638/32186). Pl. 3, 24.
25. AR  16,25 g; 29,5 × 30,5 mm; imaginea este descentrată, incompletă; inv. MNIR
189364 (pv 4920 - 638/32169). Pl. 3, 25.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 232 variantă.
26. AR  16,28 g; 30,3 mm; inv. MNIR 189317 (pv 4920 - 638/32122). Pl. 3, 26.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
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Gaebler 176, Prokopov 2012, 255.
27. AR  16,71 g; 29,7 × 30,4 mm; imaginea este descentrată, incompletă; inv. MNIR
189329 (pv 4920 - 638/32134). Pl. 3, 27.
28. AR  16,28 g; 30 × 31,6 mm; piesă cu margini îndoite, concav-convexe; inv. MNIR
189325 (pv 4920 - 638/32130). Pl. 3, 28.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 255.
29. AR  16,26 g; 31 mm; inv. MNIR 189305 (pv 4920 – 638/32110). Pl. 3, 29.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată,
incompletă. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ, cu litere ușor globulate. Cununa are
10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 383.
30. AR  16,56 g; 30,5 mm; flan neregulat; inv. MNIR 189318 (pv 4920 - 638/32123).
Pl. 3, 30.
31. AR  15,68 g; 29,7 mm; imaginea este descentrată, incompletă pe avers; inv. MNIR
189341 (pv 4920 - 638/32141). Pl. 3, 31.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 383.
32. AR  16,31 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189326 (pv 4920 – 638/32131). Pl. 3, 32.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată,
incompletă. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ, cu litere ușor globulate. Cununa are
10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 385.
33. AR  16,48 g; 30,5 × 31 mm; inv. MNIR 189363 (pv 4920 - 638/32168). Pl. 3, 33.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată,
incompletă. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ, cu litere globulate. Cununa are 10
frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 385 variantă.
34. AR  16,48 g; 30 × 30,5 mm; imagine barbarizată; inv. MNIR 189338 (pv 4920 638/32143). Pl. 4, 34.
TIP II
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Prokopov 2012, 289.
35. AR  16,73 g; 31 × 31,5 mm; inv. MNIR 189349 (pv 4920 - 638/32154). Pl. 4, 35.
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Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 289.
36. AR  15,71 g; 30 × 30,8 mm; inv. MNIR 189357 (pv 4920 - 638/32162). Pl. IV, 36.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 275.
37. AR  16,69 g; 29,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189294 (pv 4920 - 638/32099). Pl. 4, 37.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger. Ștanța diferă prin o altă
dispunere a punctelor de pe măciucă și a formelor literelor.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 402.
38. AR  16,77 g; 30 × 31 mm; ștanța pentru revers este defectă, cu urme de batere
defectuoasă pe revers, în partea stângă jos; inv. MNIR 189355 (pv 4920 - 638/32160).
Pl. 4, 38.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 402-404.
39. AR  16,64 g; 29 × 30,6 mm; imprimare neclară pe revers sus, pe cele două frunze
din exterior, neclare; inv. MNIR 189372 (pv 4920 - 638/32177). Pl. 4, 39.
40. AR  16,42 g; 29,3 × 30,4 mm; inv. MNIR 189373 (pv 4920 -638/32178). Pl. 4, 40.
41. AR  16,32 g; 29,5 × 30 mm; inv. MNIR 189374 (pv 4920 - 638/32179). Pl. 4, 41.
42. AR  16,19 g; 30 × 30,5 mm; inv. MNIR 189375 (pv 4920 - 638/32180). Pl. 4, 42.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 252.
43. AR  15,86 g; 31,5 mm; imaginea este descentrată, incompletă; inv. MNIR 189308
(pv 4920 - 638/32113). Pl. 5, 43.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței, în mijloc. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 275.
44. AR  17,04 g; 31 × 32 mm; inv. MNIR 189347 (pv 4920 - 638/32152). Pl. 5, 44.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 274.
45. AR  15,76 g; 30,2 mm; inv. MNIR 189348 (pv 4920 - 638/32153). Pl. 5, 45.
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Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ,
cu litere ușor globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
46. AR  16,57 g; 29,5 × 30,5 mm; inv. MNIR 189313 (pv 4920 - 638/32118). Pl. 5, 46.
47. AR  16,52 g; 29,8 × 30,5 mm; inv. MNIR 189327 (pv 4920 - 638/32132). Pl. 5, 47.
48. AR  16,45 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189345 (pv 4920 - 638/32150). Pl. 5, 48.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
49. AR  16,80 g; 31 × 32,5 mm; inv. MNIR 189366 (pv 4920 - 638/32171). Pl. 5, 49.
50. AR  15,65 g; 29 × 30,2 mm; flanul este rupt, erodat; inv. MNIR 189343 (pv 4920 638/32148). Pl. 5, 50.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
51. AR  16,64 g; 29,5 × 31,5 mm; inv. MNIR 189302 (pv 4920 - 638/32107). Pl. 5, 51.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
52. AR  16,46 g; 29 × 30 mm; inv. MNIR 189316 (pv 4920 - 638/32121). Pl. 5, 52.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
53. AR  16,38 g; 30 × 31 mm; inv. MNIR 189301 (pv 4920 - 638/32106). Pl. 5, 53.
54. AR  16,13 g; 29,2 × 31,1 mm; flan șters pe margini pe avers, imprimat parțial; inv.
MNIR 189312 (pv 4920 - 638/32117). Pl. 5, 54.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
55. AR  16,37 g; 29,7 × 31,1 mm; flan crăpat; inv. MNIR 189322 (pv 4920 638/32127). Pl. 6, 55.
56. AR  16,22 g; 30,5 × 31,5 mm; inv. MNIR 189365 (pv 4920 - 638/32170). Pl. 6, 56.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia
reprezentată. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În
partea stângă, un fulger.
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Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
57. AR  16,48 g; 32 mm; inv. MNIR 189332 (pv 4920 - 638/32137). Pl. 6, 57.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 415-416.
58. AR  15,96 g; 31 × 32 mm; inv. MNIR 189362 (pv 4920 - 638/32167). Pl. 6, 58.
TIP III
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 300-301.
59. AR  16,31 g; 29,5 mm; inv. MNIR 189387 (pv 4920 - 638/32192). Pl. 6, 59.
60. AR  16,13 g; 31,3 mm; inv. MNIR 189321 (pv 4920 - 638/32126). Pl. 6, 60.
61. AR  16,32 g; 31,5 mm; inv. MNIR 189320 (pv 4920 - 638/32125). Pl. 6, 61.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 300-301.
62. AR  16,28 g; 31,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189303 (pv 4920 - 638/32108). Pl. 6, 62.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 304.
63. AR  16,46 g; 31,3 mm; inv. MNIR 189323 (pv 4920 - 638/32128). Pl. 6, 63.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Prokopov 2012, 304 variantă.
64. AR  16,29 g; 30,7 × 32,2 mm; inv. MNIR 189380 (pv 4920 - 638/32185). Pl. 6, 64.
65. AR  16,22 g; 30,8 mm; inv. MNIR 189306 (pv 4920 - 638/32111). Pl. 6, 65.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 307-317.
66. AR  16,32 g; 29,5 × 31 mm; piesa are pe avers o mică adâncitură în mijloc, care
lasă să se vadă un alt strat de metal (fourré); inv. MNIR 189351 (pv 4920 - 638/32156).
Pl. 6, 66.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 307-317.
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67. AR  16,38 g; 30 mm; inv. MNIR 189379 (pv 4920 - 638/32184). Pl. 7, 67.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din
este abia schițată. În
mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă,
un fulger.
Gaebler 178, Prokopov 2012, 307-317.
68. AR  16,19 g; 30 × 30,5 mm; inv. MNIR 189314 (pv 4920 – 638/32119). Pl. 7, 68.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 307-317.
69. AR  16,61 g; 30,5 × 32,3 mm; inv. MNIR 189336 (pv 4920 - 638/32141). Pl. 7, 69.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 307-317.
70. AR  16,56 g; 29 mm; inv. MNIR 189315 (pv 4920 - 638/32120). Pl. 7, 70.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 307-317.
71. AR  16,55 g; 32 × 33 mm; flanul are margini prelungite, concav-convexe; inv.
MNIR 189331 (pv 4920 - 638/32136). Pl. 7, 71.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată.
În mijloc, MAKEΔONΩN/ ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 390.
72. AR  15,79 g; 30,5 × 31 mm; inv. MNIR 189361 (pv 4920 – 638/32166). Pl. 7, 72.
73. AR  14,48 g; 29 × 30,1 mm; inv. MNIR 189371 (pv 4920 – 638/32176). Pl. 7, 73.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată.
În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 390.
74. AR  16,76 g; 29,6 × 30,6 mm; inv. MNIR 189344 (pv 4920 - 638/32149). Pl. 7, 74.
75. AR  15,83 g; 30,7 × 32,7 mm; inv. MNIR 189309 (pv 4920 - 638/32114). Pl. 7, 75.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată.
În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 345-350.
76. AR  16,29 g; 31,4 mm; inv. MNIR 189334 (pv 4920 – 638/32139). Pl. 7, 76.
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Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 345-350.
77. AR  16,27 g; 29,6 × 30,3 mm; inv. MNIR 189335 (pv 4920 - 638/32140). Pl. 7, 77.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012 345-350.
78. AR  16,08 g; 30,5 × 31 mm; ștanță comună cu piesele anterioare, fisurată, cu
defect vizibil în redarea ochiului zeiței; inv. MNIR 189377 (pv 4920 - 638/32183). Pl. 7,
78.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Prokopov 2012, 345-350.
79. AR  16,35 g; 32,5 mm; inv. MNIR 189354 (pv 4920 - 638/32159). Pl. 8, 79.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din sigla
este abia schițată.
În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 350.
80. AR  16,51 g; 30,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189369 (pv 4920 - 638/32174). Pl. 8, 80.
81. AR  16 g; 32,5 × 33,1 mm; inv. MNIR 189384 (pv 4920 - 638/32189). Pl. 8, 81.
Ștanță înrudită cu piesele anterioare
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Litera P din sigla
este abia schițată. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea
stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 345-349.
82. AR  16,16 g; 30,5 × 31 mm; inv. MNIR 189353 (pv 4920 - 638/32158). Pl. 8, 82.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 345-349.
83. AR  16,63 g; 31 × 32 mm; inv. MNIR 189307 (pv 4920 - 638/32112). Pl. 8, 83.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 345-349.
84. AR  16,51 g; 31,5 mm; inv. MNIR 189297 (pv 4920 - 638/32102). Pl. 8, 84.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 369.
22

https://biblioteca-digitala.ro

Tezaurul de la Viișoara, județul Teleorman (1942)

85.AR  14,97 g; 30,8 mm; inv. MNIR 189291 (pv 4920 - 638/32096). Pl. 8, 85.
86. AR  16,28 g; 32,5 mm; inv. MNIR 189288 (pv 4920 - 638/32093). Pl. 8, 86.
87. AR  15,64 g; 32,5 mm; cu margini rupte, concav-convexe; cu revers surfrapat, cu
ștanța mișcată; inv. MNIR 189289 (pv 4920 - 638/32094). Pl. 8, 87.
TIP IV
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ, cu
litere globulate. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 361.
88. AR  16,38 g; 30 mm; imagine ușor descentrată; inv. MNIR 189290 (pv 4920 638/32095). Pl. 9, 88.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 362.
89. AR  16,47 g; 31,5 × 32 mm; inv. MNIR 189287 (pv 4920 - 638/32092). Pl. 9, 89.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 362.
90. AR  15,72 g; 31,5 × 32 mm; inv. MNIR 189358 (pv 4920 - 638/32163). Pl. 9, 90.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 362.
91. AR  15,47 g; 31 × 33 mm; inv. MNIR 189304 (pv 4920 - 638/32109). Pl. 9, 91.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 362.
92. AR  16,45 g; 30,8 × 31,1 mm; inv. MNIR 189295 (pv 4920 - 638/32100). Pl. 9, 92.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 362.
93. AR  15,94 g; 31,8 × 33 mm; inv. MNIR 189299 (pv 4920 - 638/32104). Pl. IX, 93.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 333.
94. AR  16,68 g; 31,1 × 32,1 mm; inv. MNIR 189330 (pv 4920 - 638/32135). Pl. 9, 94.
Av. Ca mai sus.
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Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 333.
95. AR  16,42 g; 32,5 mm; inv. MNIR 189382 (pv 4920 - 638/32187). Pl. 9, 95.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 333.
96. AR  16,36 g; 32 × 33,4 mm; inv. MNIR 189370 (pv 4920 - 638/32175). Pl. 9, 96.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 333.
97. AR  16,11 g; 31 × 32,2 mm; inv. MNIR 189356 (pv 4920 - 638/32161). Pl. 9, 97.
98. AR  16,22 g; 30,4 × 31 mm; imaginea este ștearsă, neclară; inv. MNIR 189339 (pv
4920 - 638/32144). Pl. 9, 98.
TIP V
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Prokopov 2012, 394-401.
99. AR  16,65 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189367 (pv 4920 - 638/32172). Pl. 9, 99.
100. AR  16,38 g; 30,3 × 32,8 mm; formă ovală; inv. MNIR 189319 (pv 4920 638/32124). Pl. 10, 100.
101. AR  16,27 g; 31 mm; formă ușor schyphată, strâmbă; inv. MNIR 189328 (pv 4920
- 638/32133). Pl. 10, 101.
102. AR  16,21 g; 30 mm; inv. MNIR 189383 (pv 4920 - 638/32188). Pl. 10, 102.
103. AR  15,54 g; 31,4 × 33 mm; inv. MNIR 189337 (pv 4920 - 638/32142). Pl. 10,
103.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 394-401.
104. AR  16,57 g; 29,3 × 30,8 mm; inv. MNIR 189311 (pv 4920 - 638/32116). Pl. 10,
104.
105. AR  16,51 g; 30 × 32 mm; inv. MNIR 189352 (pv 4920 - 638/32157). Pl. 10, 105.
106. AR  16,25 g; 30 mm; inv. MNIR 189324 (pv 4920 - 638/32129). Pl. 10, 106.
107. AR  16,01 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189360 (pv 4920 - 638/32165). Pl. 10, 107.
108. AR  16,00 g; 30,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189359 (pv 4920 - 638/32164). Pl. 10,
108.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 394-401.
109. AR  16,07 g; 30 × 31 mm; flan crestat; inv. MNIR 189340 (pv 4920 - 638/32145).
Pl. 10, 109.
110. AR  16,65 g; 30,5 mm; inv. MNIR 189346 (pv 4920 - 638/32151). Pl. 10, 110.
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111. AR  16,48 g; 31,5 mm; inv. MNIR 189333 (pv 4920 - 638/32138). Pl. 11, 111.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 394-401.
112. AR  15,71 g; 29 × 31 mm; flan poros; inv. MNIR 189350 (pv 4920 - 638/32155).
Pl. 11, 112.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 394-401.
113. AR  16,34 g; 30 mm; inv. MNIR 189368 (pv 4920 - 638/32173). Pl. 11, 113.
114. AR  16,30 g; 30,7 × 31,7 mm; inv. MNIR 189342 (pv 4920 - 638/32147). Pl. 11,
114.
TIP VI
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 467.
115. AR  15,76 g; 31,5 × 33,5 mm; inv. MNIR 189286 (pv 4920 - 638/32091). Pl. 11,
115.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger. Imagine barbarizată,
neclară.
Gaebler 177, Prokopov 2012, 469.
116. AR  16,23 g; 31 mm; inv. MNIR 189292 (pv 4920 - 638/32097). Pl. 11, 116.
Av. Ca mai sus.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 10 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 177 variantă, Prokopov 2012, 470.
117. AR  15,36 g; 31,5 mm; inv. MNIR 189284 (pv 4918 - 638/32089). Pl. 11, 117.
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze. Imaginea a fost
deteriorată de intervenții ulterioare, fiind lovită.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Prokopov 2012, 536.
118. AR  16,17 g; 31,1 mm; inv. MNIR 189310 (pv 4920 - 638/32115). Pl.XI, 118.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze. Imagine barbarizată,
executată neîngrijit.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 537.
119. AR  16,22 g; 29,5 × 32 mm; inv. MNIR 189293 (pv 4920 - 638/32098). Pl. 11,
119.
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Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze. Imagine barbarizată,
executată neîngrijit.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ.
Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler 176, Prokopov 2012, 539.
120. AR  16,52 g; 30,3 × 32,3 mm; inv. MNIR 189298 (pv 4920 - 638/32103). Pl. 11,
120.
TIP VII
Av. Bustul zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. Litera P din
este abia schițată. În
mijloc, MAKEΔONΩN/ΠPOTHΣ. Cununa are 10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă,
un fulger.
Gaebler 178, Prokopov 2012, 516.
121. AR  16,28 g; 31 mm; flan cu margini concav-convexe, prelungite defectuos; inv.
MNIR 189376 (pv 4920 - 638/32181). Pl. 11, 121.
Imitație cu siglele
/
Av. Bustul barbarizat al zeiței spre dreapta. Pe scut, stele cu opt raze.
Rv.
/ , în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, încadrând
o măciucă dispusă spre dreapta. Totul se află într-o cunună de frunze de stejar, care are
10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, un fulger.
Gaebler -, Prokopov 2012, 747-749.
122. AR  13,69 g; 30,5 × 31,5 mm; flan larg cu margini prelungi și îndoite, concavconvexe; inv. MNIR 189282 (pv 4916 - 638/32087). Pl. 11, 122.
THASOS
TIP I
Av. Capul lui Dionysos tânăr spre dreapta, purtând taenia și o cunună de frunze
de iederă cu două rozete, cu părul strâns într-o torsadă la spate.
Rv.
HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. Între măciucă și piciorul drept al
eroului, litera M. Herakles nud, în picioare, privind spre stânga, sprijinindu-și brațul
drept pe măciucă, are pe mâna și brațul stâng pielea leului din Nemeea.
Prokopov 2006, 375.
123. AR  16,17 g; 31,4 mm; imaginea de pe revers este neîngrijită; inv. MNIR 189394
(pv 4921 - 638/32199). Pl. 12, 123.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 470-473.
124. AR  15,91 g; 32 mm; inv. MNIR 189389 (pv 4921 - 638/32194). Pl. XII, 124.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 395-399.
125. AR  16,20 g; 30 × 31,3 mm; cu argint de calitate slabă; inv. MNIR 189393 (pv
4921 - 638/32198). Pl. 12, 125.
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TIP II
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, sigla .
Prokopov 2006, 266.
126. AR  15,55 g; 31,5 × 33,7 mm; inv. MNIR 189401 (pv 4922 - 638/32206). Pl. 12,
126.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 263.
127. AR  15,58 g; 30,5 × 33 mm; inv. MNIR 189390 (pv 4921 - 638/32195). Pl. 12,
127.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 195.
128. AR  15,09 g; 31,5 × 32,5 mm; inv. MNIR 189391 (pv 4921 - 638/32196). Pl. 12,
128.
Av. Ca mai sus.
Rv.
HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 195.
129. AR  15,08 g; 31,5 mm; inv. MNIR 189396 (pv 4921 - 638/32201). Pl. 12, 129.
TIP III
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, sigla .
Prokopov 2006, 206.
130. AR  15,64 g; 29,2 × 31,5 mm; inv. MNIR 189399 (pv 4922 - 638/32204). Pl. 12,
130.
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, sigla .
Prokopov 2006, 206.
131. AR  15,41 g; 30,4 × 31,5 mm; pe avers, pe gâtul zeului se observă un defect de
ștanță, aceasta fiind fisurată; inv. MNIR 189400 (pv 4922 - 638/32205). Pl. 12, 131.
Av. Ca mai sus.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, sigla .
Prokopov 2006, 294.
132. AR  13,49 g; 30 mm; inv. MNIR 189397 (pv 4922 - 638/32202). Pl. 12, 132.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, sigla .
Prokopov 2006, 292.
133. AR  15,43 g; 28,5 × 29,3 mm; inv. MNIR 189398 (pv 4922 - 638/32203). Pl. 12,
133.
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TIP IV
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 355-357.
134. AR  15,11 g; 31,4 × 32 mm; inv. MNIR 189392 (pv 4921 - 638/32197). Pl. 13, 134.
Ștanță înrudită cu piesa anterioară
Av. Capul lui Dionysos spre dreapta.
Rv. HPAKΛEOYΣ/ΣΩTHPOΣ/ΘAΣIΩN. În câmp stânga, litera M.
Prokopov 2006, 507 variantă.
135. AR  15,60 g; 31,5 mm; flan strâmbat ulterior?; inv. MNIR 189395 (pv 4921 638/32200). Pl. 13, 135.
Descoperire izolată
Macedonia Prima
Av. Bustul drapat al zeiței Artemis Tauropolos, în centrul scutului macedonean,
într-un cerc perlat. Scutul este ornamentat cu șapte ovale, având în mijlocul fiecăruia
câte o stea cu opt raze.
Rv.
/
, în interiorul cununii. În mijloc, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΗΣ, cu
litere ușor globulate. Legenda este redată pe două rânduri, încadrând o măciucă
dispusă orizontal, spre dreapta. Totul se află într-o cunună de frunze de stejar, care are
10 frunze sus și 9 jos. În partea stângă, unde se încheie cununa, este redat un fulger
alcătuit din câte trei linii.
Prokopov 2012, 269.
136. AR  16,02 g; 31,28 × 33,03 mm; flan larg cu margini concav-convexe; inv. MMB
78030. Pl. 13, 136.
În ordonarea pieselor din tezaur, noi am încercat să le aranjăm cât mai
compact, în funcție de sigle și ulterior, de asemănările stilistice dintre ele. Din acest
motiv, nu am respectat ordinea emisiunilor din cel mai recent catalog apărut, cel al lui
Ilya Prokopov (Prokopov 2012). Acesta precizează încă din preambulul catalogului său
că nu a realizat un studiu de ștanțe, deoarece acesta este un demers foarte dificil având
în vedere marea cantitate de monedă bătută într-o perioadă foarte scurtă. El a încercat
să stabilească pentru fiecare grup de sigle tipurile de avers generale, diferite stilistic,
chiar dacă ele nu sunt identice.
Cea mai timpurie emisiune din depozitul de la Viișoara pare să fie cea cu siglele
/ - , pentru care numismatul bulgar a identificat trei ștanțe de avers (Prokopov
2012 45-47, nr. 15-34). Piesele noastre (nr. 1-2) aparțin tipurilor de avers nr. 6 și 7 din
lucrarea amintită. La un anumit tip de avers, nr. 6 de pildă, sunt înregistrate piese cu
trăsături specifice comune, care se deosebesc prin mici detalii nesemnificative, ce scapă
ochiului în mod obișnuit. O piesă cu aceste monograme este prezentă în tezaurul de la
Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud, fiind asemănătoare ca stil cu prima monedă din
depozitul nostru (Preda, Marinescu 1983-1985 26, nr. 45), iar un alt exemplar cu
trăsături aproape similare de avers cu cea de-a doua piesă de la noi apare în structura
tezaurului de la Poiana, jud. Teleorman (Bogdan-Cătăniciu 1975 180-181, nr. 39/fig. 3,
sigla IV). O piesă de acest gen este descrisă în tezaurul de la Cugir, jud. Hunedoara
(Floca 1958 97, nr. 3, cu aversul asemănător cu nr. 1 din tezaurul de la Viișoara); iar o
alta este semnalată în depozitul de la Mura Mică, jud. Mureș (Gohl 1904 94). În
ansamblu, se remarcă proporția redusă a monedelor cu aceste sigle în descoperirile din
România.
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Cu sigla , avem doar o monedă (nr. 3), cu trăsături asemănătoare pieselor
anterioare. În lucrarea sa, I. Prokopov înregistrează un singur avers (nr. 10), care a fost
bătut cu mai multe ștanțe, pe care se observă mici diferențe de tipar (Prokopov 2012
47-49, nr. 35-46). Acesta descrie două tipuri de revers la această emisiune, ce diferă
prin imprimarea în partea stângă a unui fulger înaripat în prima etapă, apoi a unui
fulger simplu. La noi, această monogramă este prezentă doar pe o piesă din tezaurul de
la Căprioru, jud. Dâmbovița, care s-ar fi pierdut până în momentul intrării în muzeu
(Chirilă, Mihăescu 1969 5), astfel că nu putem să vedem dacă are același tipar sau este
unul diferit.
În continuare, par să fie emisiunile cu sigla , din care avem 2 exemplare (nr. 45), așa cum reiese din asemănările evidente între aversul piesei cu sigla
și cel al
monedei următoare (nr. 4). Succesiunea emisiunilor este diferită la Prokopov, unde
după monedele cu sigla , urmează în catalogul său cele cu monogramele / N4. Din
confruntarea aversurilor, se poate observa similitudinea frapantă dintre cele două
tipuri de emisiuni; de aceea, noi am considerat că urmează piesele cu sigla celor cu
. A doua piesă cu din catalogul nostru are tiparul diferit de cea dintâi, tipar care
este înrudit cu piese prezente în depozitele de la Șieu-Odorhei (3 ex.) (Preda,
Marinescu 1983-1985 26, nr. 40-42/pl. IV-V), Frăsinet (Gramaticu, Predoi 2001 36, nr.
1) și Merenii de Sus, jud. Teleorman (Gramaticu 2000 398, nr. 4). Din nefericire,
moneda din depozitul de la Merișani, jud. Teleorman nu este ilustrată pentru a vedea
cărei ștanțe îi aparține sau dacă este o altă variantă (Preda 1966 373, nr. 1.).
Ulterior, noi am ordonat trei tetradrahme cu siglele /N (nr. 6-8), dintre care
două diferite ca stil, iar a treia înrudită stilistic cu o piesă anterioară (nr. 8 cu nr. 5). Ele
diferă față de celelalte monede prin faptul că pe revers, în partea stângă au un fulger
înaripat. Emisiunile cu siglele /N sunt prezente în număr mai mare în tezaurul de la
Căprioru (Chirilă, Mihăescu 1969 7-8, nr. 1-4), unde cele patru exemplare sunt
asemănătoare cu nr. 8 de la noi. În depozitele de la Șieu-Odorhei (Preda, Marinescu
1983-1985 26, nr. 43) și Cugir (Floca 1958 97, nr. 2) este descrisă câte o monedă cu
tipare similare cu nr. 6-7 din tezaurul de la Viișoara. Depozitul de la Conțești, jud.
Teleorman, descoperit în anii 1909-1910, era alcătuit la început din 11 monede emise de
Macedonia Prima (Beda 1980 130, nr. 3c/pl. I, 2). Acestea s-au pierdut, cu excepția
unei tetradrahme păstrate într-o colecție particulară. Aceasta poartă siglele /N, având
trăsături înrudite cu nr. 8 din tezaurul nostru.
Între piesele din depozitul nostru, urmează o monedă cu siglele / (nr. 9). Ea
are aversul aproape similar cu o piesă cu sigla
(nr. 5), dar nu identic. O emisiune
deosebită a fost semnalată la Cugir (Floca 1958 97, nr. 1.), iar o alta, diferită ca matriță
în depozitul de la Șieu-Odorhei (Preda, Marinescu 1983-1985 26, nr. 46). Cu toate că au
fost descoperite doar câteva piese în țara noastră, faptul că ele sunt diferite indică
baterea unei mari cantități de monedă.
Cu siglele nr.
/ - , noi avem o singură piesă cu trăsături specifice (nr. 10).
În România, există o monedă de același stil în depozitul de la Frăsinet (Gramaticu,
Predoi 2001 36, nr. 2). Alte două piese sunt semnalate în depozitele de la Brâncoveanu,
jud. Dâmbovița (Mitrea 1971 105, nr. 1c, fără fotografie) și Mura Mică, jud. Mureș (Gohl
1904 94, cu sigla descrisă defectuos), fiind din păcate neilustrate. Emisiunile cu aceste
sigle au fost bătute în aceeași perioadă cu un alt grup puțin diferit prin schimbarea
monogramei de sus, / - . Dintr-o astfel de emitere, există o piesă în tezaurul de la
Șieu-Odorhei, ce continuă stilul pieselor mai timpurii, dar cu trăsături mai tehnice
(Preda, Marinescu 1983-1985 26 și 31, nr. 49).
Prokopov 2012 49-50, unde monedele cu sigla
AI/ΔA, ele fiind urmate de cele cu siglele /N.
4
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Mult mai numeroase sunt tetradrahmele cu sigla
(nr. 11-17). Acestea au fost
bătute cu multe și variate ștanțe, ce relevă o evoluție stilistică graduală de la primele
emiteri de o înaltă ținută artistică (nr. 11-15) până la ultimele faze de barbarizare (nr.
16-17). Pentru tetradrahmele cu sigla , specialistul bulgar a trasat câteva etape de
emitere, pe care le-a stabilit în funcție de stil, dar și cronologic: seriile IB și IIB grupate
între anii 158 – 149/8 a.Chr., urmate de seria III între anii 149/8 – a doua jumătate a
secolului al II-lea a.Chr. (Prokopov 2012 180-182). Este cea mai îndelungată emitere a
Macedoniei Prima. Chiar atunci când sunt foarte asemănătoare din punct de vedere
stilistic, ele nu sunt identice, fapt ce relevă o emitere masivă într-un timp relativ scurt.
Dacă analizăm structura tezaurelor din țara noastră, vom observa că
tetradrahmele cu sigla
au o proporție importantă în compoziția lor, reprezentând
procente de peste 45 % în depozitul de la Căprioru (Chirilă, Mihăescu 1969 8-10,
grupele II-IV, nr. 5-42) și mai mult de 54-65 % în cele de la Frăsinet (Gramaticu, Predoi
2001 36, nr. 12-24 și p. 41, nr. 27) și Poiana (Bogdan-Cătăniciu 1975 179-180, nr. 1-38).
Deosebit de interesantă este structura tezaurului de la Brâncoveanu, care cuprinde 86
de monede: Macedonia Prima, Thasos, Odesos și chiar un exemplar de tip Alexandru
cel Mare emis de Byzantion (Mitrea 1971 105, nr. 1-2). Dintre cele 67 piese
macedonene, 42 exemplare sunt imprimate cu sigla , fiind emise cu diferite grade de
barbarizare, fapt precizat de autor în absența fotografiilor.
Proporția pare mai mică în tezaurul de la Șieu-Odorhei, a cărei compoziție este
mult mai amalgamată, cu monede din Thasos, Apollonia Illyrica, Dyrrhachium și
emisiuni celtice. Dar, dacă ne raportăm doar la cele macedonene, tetradrahmele cu
monograma
reprezintă cam 40 % din totalul lor (Preda, Marinescu 1983-1985 2026, nr. 1-39). Ele lipsesc cu totul din depozitele de la Merișani, Merenii de Sus și Cugir,
dar acestea nu au fost recuperate integral. Aceeași situație o întâlnim și la Viișoara,
unde nu este relevantă proporția tetradrahmelor cu
, deoarece tezaurul a fost
recuperat parțial, dând o imagine înșelătoare.
În urma unei cercetări a structurii depozitelor, se poate observa că în tezaurul
de la Frăsinet sunt câteva piese cu sigla
din primele emisiuni (grupa IB la Prokopov)
și cele mai multe sunt variante ale ștanțelor inițiale (grupa III). În cel de la Căprioru,
sunt prezente fără întreruperi emisiunile cu această monogramă încă de la primele
bateri, din grupa IB, IIB până la cele târzii din seria III și imitații grosolane. Tot aici, se
poate observa o monedă cu ștanța comună de avers cu nr. 11 de la noi (Chirilă,
Mihăescu 1969 pl. III, nr. 22). În general, aceeași continuitate o regăsim și la ȘieuOdorhei, în vreme ce la Poiana sunt doar emisiuni târzii din grupa III și imitații. La
Brâncoveanu, nu putem să presupunem pe baza siglelor desenate că sunt emiterii târzii,
din grupele IIB și III, în absența ilustrației. În tezaurul de la Sânpetru, jud. Brașov,
alcătuit din 56 de tetradrahme Thasos și 3 piese Macedonia Prima, noi am identificat o
piesă cu aversul foarte asemănător cu nr. 12-14 de la noi, aparținând grupei IB, celelalte
două fiind mai târzii, din grupa III (Chirilă, Pop 1968 165-166, nr. 57-59, ultima fiind
cea cu trăsături timpurii). Tot o piesă mai timpurie, cu sigla
aparține depozitului de
la Silistra, care este recuperat parțial (Gramaticu 1996a 23, nr. 1).
O imitație nereușită, imprimată confuz cu monograma
este descrisă alături
de tetradrahme thasiene și în tezaurul de la Petrindu, jud. Sălaj (Chirilă, Lucăcel 1979
89, nr. 1). O alta, cu o ștanță aproape identică, de un stil similar este prezentă în
descoperirea mixtă de la Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman (I), datat după denarii
romani republicani în anul 42 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 105). Depozitul de la
Cojasca, jud. Dâmbovița cuprinde, alături de emisiuni thasiene și geto-dacice, și
monede macedonene ce poartă sigla
și
/ (Moisil 1943 160, nr. 20). Din
nefericire, acestea nu au fost ilustrate pentru a vedea ce fel de ștanțe avem. Însă după
modul de redare al monogramelor, cele cu
par a fi de la emisiuni timpurii până la
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cele târzii, barbarizate. În descrierea descoperirilor, sigla
este redată pe monede
uneori fie cu litera P abia vizibilă, fie cu litera A din ligatură cu bara frântă, fie cu litera
A cu bara frântă alungită în jos și globulată. De fapt, este aceeași siglă, imprimată pe
emisiuni ce sunt în diferite stadii de evoluție și barbarizare, datorită multiplicării5.
În depozitul nostru, cele mai numeroase monede sunt cele imprimate cu siglele
/
. Acestea provin din diferite emiteri, mai mult sau mai puțin reușite, mai
timpurii sau mai târzii. Ceea ce este caracteristic emisiunilor macedonene este faptul că
inițial au fost câteva tipuri de avers, care ulterior au fost multiplicate masiv. Acest
proces de repetiție a ștanțelor, fără a fi identice, aduce la fiecare batere mici detalii
diferite, care duc la o degradare stilistică treptată. Noi am încercat în catalog să
surprindem evoluția și deprecierea trăsăturilor aversurilor pe baza pieselor avute la
dispoziție. Pentru a ușura discuția, le-am împărțit convențional în câteva tipuri
evolutive, pe care am încercat să le identificăm și în structura altor descoperiri. Nu
avem deocamdată o structură clară a succesiunii emisiunilor cu aceleași sigle, de aceea
și înșiruirea tipurilor propuse este relativ aleatorie.
În depozitul de la Brâncoveanu, sunt menționate 24 exemplare cu
/ ,
care după modul de imprimare, par a face parte dintre emiterile intermediare, cu
elemente de degradare ale siglelor (Mitrea 1971 105, 2a). La Silistra, este prezentă o
monedă asemănătoare cu nr. 24-25 de la noi, alte două piese fiind cu ștanțe diferite
(Gramaticu 1996a 23-24, nr. 2-4, nr. 4 având ștanța înrudită cu nr. 24-25 de la noi). În
tezaurul de la Merenii de Sus, alcătuit din cinci monede cu aceste sigle și o tetradrahmă
cu /N, se pot observa tipare înrudite cu cele din depozitul de la Viișoara (Gramaticu
2000 397-398). Dintre cele cu siglele
/ , două par a fi dintre emiterile mai
timpurii, urmate de piese cu ștanțe înrudite sau comune cu nr. 84, 90 și 120 din
Viișoara.
Din descrierea sumară a tezaurului de la Cojasca, jud. Dâmbovița, se deduce că
o parte dintre cele 38 tetradrahme macedonene sunt imprimate cu variante ale siglelor
/ , mai mult sau mai puțin depreciate stilistic, chiar și cu monograma
,
care este aplicată pe piese extrem de nereușite (Moisil 1943 160, nr. 20).
În tezaurul de la Merișani, jud. Teleorman, deși nu sunt ilustrate, se constată
prezența a șapte exemplare cu varianta de siglă
/ și o piesă cu monograma
în locul celei din urmă, ce ar putea fi înrudită cu nr. 121 de la noi (Preda 1966 373).
Dacă vom compara structura emisiunilor cu aceste monograme din tezaurul de
la Viișoara cu depozitele mai vechi, vom observa că ele se regăsesc în toate celelalte
descoperiri, având ștanțe comune sau apropiate. Astfel, la Cugir se constată prezența
unor emiteri mai timpurii, cu tipare înseriate cu nr. 18-21, 39-40, 43, 46-50 sau 94 în
Viișoara (Floca 1958 97, nr. 4-8). În cel de la Căprioru avem piese din primele emisiuni,
cum sunt cele de la nr. 18-21, 28 sau 30-33 din tezaurul nostru, urmate de exemplare
înregistrate la nr. 36, 39-42, 46-50, 57-62, 66-69, 80-84, 94-106, 119 (Chirilă,
Mihăescu 1969 pl. V, 44 – IX, 84). Ultima piesă face parte din emisiunile târzii,
nereușite artistic, chiar barbarizate. Aceleași ștanțe le întâlnim și în depozitul de la
Poiana6, care are o structură similară cu tezaurelel de la Viișoara și Căprioru. Și aici
avem o piesă extrem de barbarizată, cu legenda agramată, coruptă și sigle imitative
(Bogdan-Cătăniciu 1975 pl. VIII, 57). La Șieu-Odorhei, piesele cu siglele
/ provin în general din aceleași tipare, relevând o imagine asemănătoare a compoziției7.
Aceeași situație o întâlnim și la monedele cu siglele
/
.
Bogdan-Cătăniciu 1975 pl. V, 40 – VIII, 57, cu ștanțe comune sau asemănătoare cu nr. 18-21,
35, 44, 49, 66, 115, 119-120 din catalogul nostru.
7 Preda, Marinescu 1983-1985 27-34, unde am identificat tipare înrudite cu nr. 18-21, 35-36, 3942, 46-50, 66, 79-81, 99, 115-117 din Viișoara.
5
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Aici este prezentă și o piesă imprimată defectuos prin suprabatere, cu ștanța mișcată
(Preda, Marinescu 1983-1985 34, nr. 94). Deși la Frăsinet nu avem decât câteva
exemplare cu aceste sigle, ele provin din aceleași tipuri de emisiuni8.
Din analiza tezaurelor cu tetradrahme din Macedonia Prima descoperite la noi,
rezultă că sunt prezente într-o proporție neînsemnată emisiuni cu alte sigle, înseriate
de Ilya Prokopov în seria IA (Prokopov 2012 43-64, nr. 1-143). Cele mai numeroase
emisiuni aparțin siglelor
și
/
, în diferite grade de barbarizare. Acestea,
alături de tetradrahmele thasiene, erau prezente în numerarul existent în regiunile de la
sud de Dunăre multă vreme după încetarea producției lor în anul 148 a.Chr.
În depozitul nostru, este prezentă și o imitație după o emisiune mai timpurie cu
siglele
/ . Aceasta pare să fi fost copiată în mediul local din Tracia mult mai târziu
după emiterea originalului, poate chiar în secolul I a.Chr. Acest fenomen nu este unic,
el fiind evident mai ales în cazul tetradrahmelor din Thasos, care au persistat mai mult
în mediul barbar. Acestea au fost reproduse de triburile trace, cu reprezentări aproape
de nerecunoscut ale modelului original în ultima fază de execuție (Prokopov 2009).
Tetradrahmele din Thasos din tezaurul de la Viișoara aparțin grupelor IX și X
din lucrarea lui I. Prokopov, care le situează în secolul I a.Chr. (Prokopov 2006;
Prokopov 2009 338). Ele poartă siglele M și , făcând parte din emisiunile cele mai
comune din tezaurele din România. Așa cum a subliniat și numismatul bulgar, toate
aceste categorii de monede: tetradrahmele Macedoniei Prima, cele din Thasos,
drahmele din Dyrrhachium și Apollonia Illyrica, denarii romani republicani au intrat în
regiunile de la nord de Dunăre în urma unor evenimente politice și militare, a căror
mențiune este semnalată în izvoarele scrise ale vremii.
În analiza depozitelor cu tetradrahme din Macedonia Prima, nu avem prea
multe indicii de datare. Cele asociate cu tetradrahme din Thasos sugerează același fapt:
prezența covârșitoare a emisiunilor de tip thasian cu siglele M și
situează
pătrunderea tezaurelor în ținuturile de la nord de Dunăre în cursul secolul I a.Chr. Cel
mai important indiciu este oferit însă de denarii romani republicani, care prin
succesiunea depozitelor descoperite aici pot oferi o grilă cronologică a intrărilor de
monede de argint de la sud de Dunăre.
Cu toate acestea, în literatura de specialitate nu sunt consemnate decât trei
tezaure mixte, cu tetradrahme macedonene și denari romani republicani, dintre care:
Vărmaga, județul Hunedoara, cu un denar din anul 81 a.Chr (Gohl 1918 110; Glodariu
1974 261, nr. 32 și 44), cel din Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman, recuperat în două
etape, fapt care a permis redatarea în anul 42 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 105).
Pe baza asemănării monedei Macedoniei Prima din tezaurul de la Nicolae Bălcescu cu
cea din depozitul de la Petrindu, județul Sălaj, noi propunem și situarea celui din urmă
tot în a doua jumătate a secolului I a.Chr. A treia descoperire mixtă, tezaurul de la
Hunedoara, jud. Hunedoara, cuprinde o tetradrahmă macedoneană târzie, cu sigla ,
dar și 42 denari romani republicani și un denar de la Vespasian. Din analiza denarilor
republicani, reiese că ei se ordonează astfel: un grup datat între anii 189-82 a.Chr. și
trei piese emise între anii 49-38 a.Chr. (Winkler 1958 403-404, nr. V). Acest fapt ne
determină să ne gândim la o tezaurizare treptată. Moneda macedoneană ar fi putut
ajunge aici în a doua jumătate a secolului I a.Chr., după exemplul pieselor târzii de la
Nicolae Bălcescu și Petrindu.
Cele mai multe indicii de datare le oferă tezaurele mixte de tetradrahme Thasos
și denari romani republicani, ele fiind mult mai numeroase. La o simplă privire, ele
urmează depozitele de denari romani republicani venite de la sud de Dunăre în cursul
secolului I a.Chr. înscriindu-se în orizonturi de tezaure. Toate aceste depozite ascunse
8

Gramaticu, Predoi 2001 36, cu tipare înrudite cu nr. 24-29, 57, 63, 115-116, 119-120 de la noi.
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în cursul secolului I a.Chr. se leagă în mod direct de evenimentele istorice care au loc în
sudul Dunării, de atacurile repetate ale populațiilor barbare împotriva provinciei
romane Macedonia, de războaiele dintre Roma și Mithridate VI, regele Pontului, de
ascensiunea regelui get Burebista, de acțiunile urmașilor săi.
În anul 89 a.Chr., se menționează că Mithridate face pregătiri pentru un război
însemnat împotriva romanilor, pregătindu-și armata proprie. De asemenea, el îi
cheamă în ajutor pe traci și sciți, precum și alte neamuri din apropierea lui (Apian, 13,
44). Despre toate acestea se plâng romanilor solii regelui Nicomedes III al Bithyniei.
Același izvor precizeză că Mithridate a adus sub stăpânirea sa pe lângă multe alte
neamuri ce îl înconjoară și pe colhidieni, seminție războinică, iar dintre greci pe cei ce
locuiesc în Pont, ca și pe acei barbari ce locuiesc mai sus de aceștia. Mithridate recurge
la ei ca la niște prieteni, ei fiind gata să facă orice le-ar cere. Este vorba de sciți, tauri,
bastarni, traci, sarmați și toți câți se află în jurul fluviilor Tanais și Istru și încă în jurul
Lacului Meotic (Apian, 15, 53). Informația este confirmată și de Trogus Pompeius
(XXXVIII, 3, 6-7), care arată că Mithridate înțelesese cât de mare va fi războiul pe care
îl provocase și trimisese soli la cimbrii, galo-greci, sarmați și bastarni; el atrăsese mai
înainte aceste populații de partea sa prin diverse binefaceri și daruri. Ceru să vină trupe
din Sciția și înarmă tot Orientul împotriva romanilor.
Primul război mithridatic s-a desfășurat între anii 88-84 a.Chr. Legiunile
romane au fost conduse de Lucius Cornelius Sulla, dar și de Lucius Valerius Flaccus și
Gaius Flavius Fimbria. În acest context, Apian, 5, 13, menționează că scordiscii aliați cu
medii atacaseră templul lui Zeus din Dodona, chiar în anul 88 a.Chr. (FHDR I 565, nota
23). Nu știm dacă această acțiune are neapărat legătură cu începutul războiului
mithridatic și încercările strategice ale lui Mithridate de a acționa pe mai multe planuri.
Scordiscii atacau în mod repetat provincia Macedonia încă din 140 a.Chr., provocând
multe neajunsuri romanilor.
În harta tezaurelor cu denari romani republicani sunt atestate descoperiri pe
teritoriul Daciei cam din această perioadă9. Cele mai multe sunt neconvingătoare prin
faptul că sunt recuperări incomplete, ce trebuie privite cu rezervă. Astfel, din tezaurul
de la Băuțar, jud. Caraș-Severin (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 1), s-a recuperat doar un
denar datat în anul 90 a.Chr., iar din cel de la Brânceni, jud. Teleorman (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 2) avem doar o piesă de la C. Publicius Malleolus, care ar data din
anul 89 a.Chr. La Priseaca, jud. Olt (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 4) este atestat un
depozit, din care se păstrează doi denari datați în anii 89 și 88 a.Chr., iar la Cremenari,
jud. Vâlcea, avem acceași situație, cu doi denari, cu ultimul datat în anul 87 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 5).
Cel mai reprezentativ depozit pentru începutul secolului I a.Chr. este cel aflat la
Hilib, jud. Covasna alcătuit din 79 drahme de la Dyrrhachium, 22 tetradrahme din
Thasos, cu siglele M și și un denar roman republican datat în anul 89 a.Chr. (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 3). Structura sa este mai mult decât semnificativă pentru numerarul
vehiculat la sud de Dunăre, de unde provenea, depozitul fiind adus și îngropat atât de
departe în urma unei astfel de expediții împotriva romanilor, probabil însoțindu-i pe
scordisci. Nu este exclus ca aceste depozite să fii intrat mai târziu în Dacia, dar deocamdată
nu avem nici o dovadă și ne mulțumim să luăm în calcul și această posibilitate.
Între anii 83-81 a.Chr., are loc cel de-al doilea război mithridatic, când armatele
romane au fost conduse de Lucius Licinius Murena. Războiul s-a terminat indecis după
Înainte de această perioadă, avem trei fragmente de depozite, neconvingătoare ca structură,
doar cu un denar, care nu pot fi datate atât de timpuriu: Olteni, com. Clinceni, jud. Ilfov
(194/190 a.Chr.) cf. Moisil, Depeyrot 2003 nr. 277; Dărăști, jud. Ilfov (104 a.Chr.) cf. Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 222; Bonțida, jud. Cluj (101 a.Chr.) cf. Moisil, Depeyrot 2003 nr. 273.
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o înfrângere a romanilor și retragerea trupelor la ordinele lui Sulla. În împrejurările
celui de-al doilea război mithridatic, în anul 83 a.Chr. este atestată o nouă expediție a
scordiscilor aliați cu medii care ar fi atacat de data aceasta sanctuarul de la Delphi
(Apian, 5, 13) (FHDR I 565, nota 23). Se pare că reacția romanilor nu a întârziat să
apară, pentru că mai târziu, în anul 81 a.Chr., L. Cornelius Scipio Asiagenus a condus o
expediție împotriva scordiscilor ca pedeapsă pentru atac10. Scipio i-ar fi nimicit pe
aceștia; resturi ale trupelor lor s-au refugiat și și-au strămutat așezările la Istru și în
insulele fluviului (Apian, 5, 14).
În contextul acestor mișcări de trupe, se observă câteva tezaure de denari
romani republicani ascunse în Dacia între acești ani. Unul dintre cele mai însemnate
depozite din această perioadă este cel de la Drăgești, jud. Bihor, ce conține 136 monede
(3 denari romani republicani, 121 drahme de la Apollonia, 9 drahme din Dyrrhachium,
3 imitații drahme) și 6 bijuterii dacice, ce se încheie în 85 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 6). Acesta este urmat de tezaurul de la Iclănzel, jud. Mureș (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 10), din care s-au recuperat două tetradrahme din Thasos cu sigla M și 18 denari
romani republicani, ultimul datând din anul 84 a.Chr. La Zimnicea, jud. Teleorman,
este descoperit un depozit alcătuit din drahme din Dyrrhachium și denari romani
republicani, cu cea mai recentă piesă, un denar de la L. SVLLA, anii 84-83 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 12). Tezaurul aflat la Medveș, com. Fărău, jud. Alba, conține
doar 13 monede romane din vremea Republicii, cu ultima din anul 82 a.Chr. (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 14). Semnificativ ca structură și asemănător cu cel de la Drăgești,
jud. Bihor este tezaurul de la Izvorul Frumos, com. Burila Mare, jud. Mehedinți
(Davidescu 1988 112; Moisil, Depeyrot 2003 nr. 15). Din acesta s-au păstrat 13 denari
romani republicani, din care cel mai recent este din anul 81 a.Chr. și obiecte de argint
(o fibulă, o brățară în spirală, 7 lingouri, toate din argint). Acestor tezaure li se adaugă
și alte descoperiri recuperate parțial, a căror datare trebuie privită cu o oarecare
reticență.
Se remarcă un mic depozit recuperat parțial de la Valea Voievozilor, com.
Răzvad, jud. Dâmbovița (85 a.Chr.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 7), alte două descoperiri
incomplete, de la Amărăștii de Jos (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 8) și Florești, com.
Șimnicul de Sus, ambele în jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 9) cu ultimele emisiuni
în anul 84 a.Chr. Acestea sunt urmate de tezaurul de la Fitionești, jud. Vrancea (I)
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 11), alcătuit din drahme din Dyrrhachium și denari romani
republicani, din care s-a recuperat doar o piesă datată în anul 83 a.Chr. De la Luduș,
jud. Mureș, provine un depozit de denari, din care se păstrează informații despre două
monede dintr-o colecție privată, cu cea mai recentă, de la L. Manlius Torquatus și L.
Cornelius Sulla, din anul 82 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 13).
Dacă privim în ansamblu toate aceste depozite, structura lor amestecată, cu
monede specifice regiunii de la sud de Dunăre cu bijuterii și lingouri de argint, prezintă
caracteristicile unei prăzi de război, rezultată din expediții ale populațiilor de la nord de
Dunăre. Compoziția monedelor este sugestivă în sensul că ea reprezintă numerarul
vehiculat la sud de Dunăre, provenit de la Roma, însoțit de emisiuni din Macedonia
romană, Thasos sau Illyria. Semnificativ este faptul că sunt foarte puține depozite mixte,
care sunt alcătuite din acest numerar și emisiuni geto-dacice, care se băteau în această
vreme (sau din emiteri mai vechi, care ar trebui să existe în așezările geto-dacice). Aceasta
înseamnă că nu este vorba de o tezaurizare în timp și nici de circulație monetară, ci doar de
pradă de război îngropată la scurtă vreme după incursiune, tocmai pentru a nu fi pierdută.
FHDR I 565, nota 24. Conform Ujes 2002, expediția lui L. Cornelius Scipio Asiagenus ar fi
avut loc în anul 85 a.Chr. Însă acesta este ales consul împreună cu Gaius Norbanus din anul 83
a.Chr.
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Între anii 78-76 a.Chr., guvernatorul Macedoniei, Appius Claudius Pulcher i-a
învins pe traci în mai multe lupte, conform lui Titus Livius, Periochae, XCI. Pe de altă
parte, Florus, I, 39, 6, ne informează că Appius a ajuns până la sarmați. Sarmații iazigi
s-ar fi apropiat în această perioadă de Delta Dunării (Ist Rom 1960 285). Reacția lui
Appius ar fi fost provocată tot de o incursiune a iazygilor însoțiți de populațiile getodacice dincolo de fluviu. Se pare că acțiunile guvernatorului Macedoniei nu au trecut
neobservate în teritoriul de la nord de Dunăre. Descoperirile monetare relevă un alt
orizont de tezaure ce se încheie toate în același timp, sugerând că ele sunt rezultatul
unei alte expediții de jaf la sud de Dunăre.
Important este tezaurul descoperit la Suhaia, jud. Teleorman (II), alcătuit din
două imitații după tetradrahme thasiene, 10 drahme din Dyrrhachium și 25 denari
romani republicani, cu ultima emisiune de la C. Naevius Balbus, din anul 79 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 26). Mult mai relevant este depozitul de la Bobaia, com.
Boșorod, jud. Hunedoara, alcătuit din drahme din Apollonia (29 ex.), Dyrrhachium
(156 ex.), monede republicane (41 ex.) și tetradrahme thasiene (25 ex.)11. O structură
asemănătoare pare să aibă și depozitul de la Derna, jud. Bihor, ce conține drahme
dyrrhachiene și un singur denar din același an (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 18). Tezaurul
de la Moroda, com. Seleuș, jud. Arad (II) cuprinde o drahmă din Apollonia Illyrica pe
lângă cei 11 denari republicani (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 21). Tot aici pare a se situa și
ascunderea tezaurului de la Vărmaga, jud. Hunedoara care, deși se încheie cu o
emisiune romană din 81 a.Chr., pare a fi doar un fragment, având doar o tetradrahmă
din Macedonia Prima și alte trei din Thasos (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 16). Depozitul
de la Gliganul de Jos, com. Rociu, jud. Argeș este deosebit prin faptul că el conține pe
lângă denari romani republicani și câteva obiecte de podoabă geto-dacice din argint:
trei brățări, dintre care două spiralate, terminate cu capete de șarpe, cercei, o fibulă și
un ornament pentru cal (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 19). Celelalte depozite monetare
datate în anul 79 a.Chr. sunt alcătuite doar din monede republicane romane, ele fiind
recuperate mai mult sau mai puțin complet: Nedeia, com. Gighera, jud. Dolj (19 ex.)
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 22), Nușfalău, jud. Sălaj (17 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
23), Albești, jud. Mureș (10 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 17), Sadina, com. Roata de
Jos, jud. Giurgiu (6 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 24), Moisei, jud. Maramureș (5 ex.)
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 20), Sălașuri, com. Vețca, jud. Mureș (4 ex.) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 25). Tot în cadrul evenimentelor legate de acțiunile lui Appius
Claudius Pulcher, ar putea să se înscrie și următorul tezaur ascuns în anul 78 a.Chr., cel
de la Bălănești, com. Mărunței, jud. Olt, din care s-au păstrat informații despre 10
denari republicani și un fragment de bijuterie (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 27). La fel noi
înclinăm și pentru depozitul de la Inuri, com. Vințu de Jos, jud. Alba, alcătuit din 37
denari republicani, cu ultima emisiune din anul 77 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
30).
În perioada următoare, între anii 75-73 a.Chr, în vremea lui C. Scribonius Curio,
populațiile geto-dacice au continuat incursiunile la sud de Dunăre alături de traci și
dardani, provocând iarăși reacția romanilor. Titus Livius, Periochae, XCV îl
menționează pe proconsulul C. Curio în Tracia, unde i-ar fi învins de mai multe ori pe
dardani. Guvernator al Macedoniei între anii 75-73 a.Chr., el îi supune pe dardani și pe
moesici, fiind primul comandant care a ajuns până la Dunăre (Festus, Breviarium, 7).
Știrea este confirmată de Florus, I, 39, 6, care spune că generalul roman a înaintat până
în Dacia, însă s-a înspăimântat de bezna pădurilor de acolo. De aceea, s-a dedus că el
nu a atins Dacia propriu-zisă, ci s-a oprit pe malul drept al Dunării, probabil în
Moisil, Depeyrot 2003 nr. 28, unde a fost trecut din greșeală la 77 a.Chr. Tezaurul se încheie
cu o emisiune de la C. Naevius Balbus.
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regiunea Banatului, în cursul anului 74 a.Chr. (Vulpe 1960 313). Eutropius, VI, 2, ne
precizează că urmașul lui Appius Claudius a câștigat un triumf împotriva tracilor și
dardanilor și că în trei ani a terminat războiul.
Toate aceste acțiuni nu par să fie întâmplătoare, ci trebuie privite într-un cadru
mai larg. Începând cu anul 75 a.Chr, debutează cel de-al treilea război mithridatic, în
care armatele romane sunt conduse de generalul Lucius Licinius Lucullus până în 66
a.Chr. Acesta este urmat de C. Pompeius Magnus până în 63 a.Chr., când războiul se
încheie cu victoria romanilor și sinuciderea regelui Pontului. Apian 69, 293,
menționează că acum îi veniră în ajutor lui Mithridate, din Europa, dintre sarmați, cei
regali, iazigii, coralii și neamurile trace care locuiesc lângă Istru sau în preajma
munților Rodope și Haemus; în afară de ei, au participat și bastarnii, cei mai puternici
dintre toți aceștia.
Pentru această perioadă, se conturează de asemenea un orizont de depozite
monetare, interesant prin caracteristicile sale. Pentru început, trebuie să semnalăm
niște fragmente de tezaure, din care s-au păstrat câteva piese, ce au ultima emisiune din
anul 77 a.Chr. Nefiind recuperate în întregime, noi presupunem că data lor de
îngropare este mai târzie decât cea a celei mai recente piese cunoscute. De exemplu, se
pot trece în revistă depozitele de la Mierea, com. Vernești, jud. Buzău (3 ex.) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 276), Mătăcina, com. Vințu de Jos, jud. Alba (2 ex.)12 și București,
șos. Fundeni 28 (3 ex.)13. Tezaurul de la Șomoșcheș, jud. Arad este alcătuit în cea mai
mare parte din drahme din Apollonia și doar 10 denari, cu ultimul emis în 76 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 31). Cele mai reprezentative depozite ca număr de piese
datează din 75 a.Chr., având în general o compoziție mixtă, cu excepția a două depozite:
Mihai Bravu, jud. Ilfov (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 35) și Zătreni, jud. Vâlcea (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 38). Celelalte cuprind pe lângă emisiunile romane și drahme din
Dyrrhachium (Cornetu, com. Căpreni, jud. Gorj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 32) și
Hunedoara, jud. Hunedoara (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 34), sau tetradrahme din
Thasos (Hotărani, com. Vânjuleț, jud. Mehedinți (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 33) și
Poroschia, jud. Teleorman (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 36). Un singur tezaur îmbină
toate aceste emisiuni grecești și republicane, cel de la Brașov, zona Stejeriș, jud. Brașov
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 37).
În Dobrogea, în apropierea liniei Dunării, sunt semnalate două depozite de
monede republicane de argint. Primul atestat este cel de la Ostrov, jud. Constanța, cu o
compoziție mixtă: denari republicani și tetradrahme din Thasos (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 234). Celălalt a fost aflat întâmplător la Lipnița, jud. Constanța, fiind alcătuit din 15
monede romane, cu cea mai recentă emisiune din anul 75 a.Chr. (Talmațchi 2006 187,
nr. 10). În ciuda absenței oricărui indiciu de datare a tezaurului de la Ostrov, nu
excludem posibilitatea ca el să fi ajuns în zonă în aceleași împrejurări în care a ajuns și
depozitul de la Lipnița, legate de frământările militare de la sud de Dunăre14.
Și pentru anul următor, 74 a.Chr. noi avem atestate câteva depozite alcătuite doar din
denari, dintre care cel mai reprezentativ este cel de la Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș (69 ex.)
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 39). Restul sunt fragmente de tezaure, recuperate parțial: Lunca, com.
Ocnele Mari, jud. Vâlcea (12 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 40), Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud (8
ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 41) și Segarcea, jud. Dolj (8 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 42).
Moisil, Depeyrot 2003 nr. 257. Nu se exclude posibilitatea ca el să fi fost ascuns în perioada
imperială romană.
13 Moisil, Depeyrot 2003 nr. 29. Acesta cuprindea în momentul descoperirii nouă monede de argint
(denari republicani și o drahmă din Dyrrhachium), o fibulă și un șir de mărgele de cristal de rocă.
14 Noi avem în vedere pentru depozitele din Dobrogea și probabilitatea ca ele să fi fost ascunse
puțin mai târziu, în vremea expediției lui M. Terentius Varro Lucullus (72-71 a.Chr.), nu
neapărat în timpul lui C. Scribonius Curio (75-73 a.Chr.).
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Interesant este faptul că acum se datează și lotul de ștanțe de denari romani
republicani descoperit la Tilișca, jud. Sibiu (Lupu 1967 116; Lupu 1989 91). În 1961, în
urma unei săpături, a fost descoperit un vas de lut, în care erau depozitate 14 ștanțe de
metal. 10 dintre ele reprezentau aversuri sau reversuri pentru denarii romani
republicani, iar patru erau rebuturi, plate, fără reprezentări clare, realizate dintr-un
aliaj casant. Cea mai recentă ștanță reprezintă un avers de la Lucius Plaetorius L.f.
Cestianus, cu capul zeiței Juno Moneta, având literele SC sub bărbie, ce se datează în
anul 74 a.Chr.15. Se pare că ștanțele au fost aduse într-o astfel de expediție și ascunse în
acel vas. Nu excludem posibilitatea ca rebuturile, ștanțele nereușite să fi fost
confecționate de geto-daci în încercarea de a imita denarii romani republicani. În
favoarea acestei ipoteze, trebuie să ținem seama că geto-dacii își confecționau propriile
emisiuni de argint într-un stil deosebit, imitații după emisiunile lui Filip II, încă din
secolul al III-lea a.Chr. Dar ștanțele denarilor de la Tilișca par mai degrabă aduse aici în
urma unui raid la sud de Dunăre.
Între anii 72-71 a.Chr., se remarcă acțiunile lui Marcus Terentius Varro
Lucullus, guvernatorul Macedoniei. Acestea sunt consemnate în izvoarele scrise cu
admirație, Lucullus fiind numit primul dintre toți romanii care i-a învins pe bessi.
Scriitorii antici descriu mai ales expediția pontică a guvernatorului, prin care supune
toate cetățile grecești de pe coastă, care erau aliatele lui Mithridate, inclusiv Histria.
Florus, I, 39, 6, ne spune că Lucullus a ajuns până la hotarul cel mai îndepărtat al
sarmaților, la fluviul Tanais și Lacul Meotic. Apian, Ilirria, 30, 85, precizează că Marcus
Lucullus (fratele lui Licinius Lucullus, care s-a luptat cu Mithridate) făcând o expediție
împotriva moesilor, ajunse până la fluviul unde sunt cele șase orașe vecine cu moesii:
Istros, Callatis, Dionysopolis, Odessos, Mesembria, Apollonia Pontica. Dincolo de
acțiunea din regiunea pontică, Eutropiu, VI, 10, scrie că Lucullus a fost primul dintre
romani care a dus război împotriva bessilor și i-a învins într-o luptă mare pe muntele
Haemus, fapt confirmat și de Eusebiu, Cronica, 234, 22 (FHDR II 9), Ammianus
Marcellinus, XXVII, 4, 11 și Orosius, VI, 3. Festus, Breviarum, 9, consemnează de
asemenea că Marcus Lucullus a intrat în conflict cu bessii, dar și că el a cucerit toată
Tracia. Titus Livius, Periochae, XCVII, menționează scurt că proconsulul i-a supus pe
traci.
Chiar dacă acțiunile lui Lucullus s-au îndreptat mai ales spre zona pontică, ele
au lăsat urme și în regiunea de la nord de Dunăre, unde avem câteva depozite monetare
ce se încheie cu precădere în anul 71 a.Chr. Cel mai reprezentativ dintre ele este
tezaurul de la Sfințești, jud. Teleorman, alcătuit din 13 tetradrahme din Thasos și 93
denari republicani (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 46). Interesant este și depozitul
recuperat parțial de la Talpe, com. Drăgănești, jud. Bihor, compus pe lângă piesele
romane și din drahme din Apollonia (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 47). Aici se situează și
loturile incomplete de la Bancu, com. Ciucsângeorgiu, jud. Harghita (3 ex.) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 44) și Hotăroaia, com. Roșiile, jud. Vâlcea (9 ex.) (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 45). Tot în acest orizont de tezaure, noi am preferat să includem și depozitul
de la Tunși, com. Țicleni, jud. Gorj, care se compune dintr-o drahmă din Dyrrhachium
și denari republicani ce se încheie în anul 73 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 43)
Acesta, nefiind recuperat în întregime, lasă posibilitatea unei datări mai târzii.
Deși nu avem nici o informație scrisă, câteva depozite monetare ce se încheie
după anul 71 a.Chr, sugerează existența unor frământări militare la sud de Dunăre, ce
au urmat acțiunilor lui Marcus Lucullus. Acesta este cazul tezaurului de la Mărtiniș,
jud. Harghita, alcătuit dintr-o tetradrahmă din Thasos, denari romani montați în două
Lupu 1967 108, nr. 10; Lupu 1989 83. Autorul a identificat aversul la Sydenham 792a. La
Crawford 396/1b, L. Plaetorius L.f. Cestianus. Roma, anul 74 a.Chr.
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brățări, cu cea mai recentă emisiune din anul 70 a.Chr. (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 48),
a celui de la Mănăstirea Bistrița (sau Viișoara), jud. Neamț, din care s-au păstrat doar
doi denari (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 49), sau Tincova, com. Sacu, jud. Caraș-Severin
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 50), cu ultima piesă din 69 a.Chr. Acesta din urmă este
important ca structură, fiind alcătuit din 156 de monede republicane, dar din care
câteva zeci sunt ilizibile. Pe de altă parte, toate aceste descoperiri nu sunt integrale,
fiind destul de controversate dacă analizăm compoziția lor.
Pentru perioada următoare, cele câteva indicii pe care ni le furnizau izvoarele
scrise au dispărut cu totul, lăsând doar să presupunem că efectele celui de-al treilea
război mithridatic ar fi putut influența mai mult sau mai puțin teritoriile de la nord de
Dunăre. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că, în acest răstimp începe marea
unificare a triburilor geto-dacice sub regele Burebista.
În 63 a.Chr., Caius Antonius Hybrida este numit guvernator al Macedoniei,
funcție pe care o îndeplinește în mod abuziv, provocând revolta supușilor săi. Dio
Cassius, XXXVIII, 10, 1, afirmă că el a pricinuit mult rău în perioada cât a guvernat
provincia. Autorul povestește că acesta ar fi făcut o incursiune în ținutul dardanilor și în
cele ale vecinilor acestora, pustiindu-le pământurile. Dardanii i-au înconjurat trupele și
l-au alungat cu forța din țara lor, după ce i-au smuls prada. Titus Livius, Periochae,
CIII, consemnează și el că proconsulul C. Antonius a întreprins în Tracia o acțiune
lipsită de succes. Același comportament a determinat și revolta orașelor grecești în 6261 a.Chr. Grecii, ajutați de bastarni și de geți, înfrâng armata romană, lângă cetatea
istrienilor în anul 61 a.Chr.
În absența surselor scrise, se conturează prin descoperirile monetare un alt
orizont de tezaure caracteristic acestui interval de timp. Cu excepția unor depozite
parțial păstrate, cum este cazul celui de la Grădiștea, jud. Călărași (22 ex., cu o
tetradrahmă thasiană) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 51) și Zimnicea, jud. Teleorman (3
ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 280), încheiate în 67 a.Chr. sau a celui de la Cernatul de
Jos (azi Cernat), jud. Covasna (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 52) (5 ex., cu o drahmă din
Dyrrhachium), datat în 65 a.Chr., cele mai multe descoperiri se grupează în anii 64-63
a.Chr. corespunzând inițiativelor lui Antonius Hybrida în sudul Dunării.
Unele dintre ele sunt mai mult sau mai puțin complete, conținând doar denari:
Craiova, strada Bucovățului, jud. Dolj (14 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 53), Curtea de
Argeș, jud. Argeș (10 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 54) și Mofleni, jud. Dolj (6 ex.)
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 55). Depozitul de la Peteni, com. Zăbala, jud. Covasna,
cuprinde pe lângă denari republicani și obiecte de podoabă: brățări spiralate, fibule și
coliere (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 57). Tezaurul de la Arcuș, com. Valea Crișului, jud.
Covasna este unul dintre cele mai reprezentative tezaure pentru numerarul vehiculat la
sud de Dunăre în această perioadă (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 58). El cuprinde 208
drahme din Dyrrhachium, 3 tetradrahme Thasos și 50 denari republicani, cu ultimul
din 63 a.Chr. Tot aici se încadrează și depozitele de la Licuriciu, jud. Teleorman (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 61) și Socol (fost Socolovăț), jud. Caraș-Severin (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 62), ultimul cu o structură mixtă, cu drahme din Apollonia și Dyrrhachium,
asemănătoare celei de la Arcuș. În continuare, urmează câteva loturi păstrate în cea mai
mare parte, ce se încheie în anul 62 a.Chr.: Bonțești, com. Cârligele, jud. Vrancea (37
ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 63) (37 ex.), Secusigiu, jud. Arad (24 ex.) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 64) și Șopot, jud. Dolj (32 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 65).
Acțiunile lui C. Antonius Hybrida nu au rămas fără ecou nici în Dobrogea, unde nu sunt
atestate foarte multe descoperiri de monede republicane până în acest moment.
Tezaurele de la Oltina, jud. Constanța, alcătuit din opt denari, încheiat în 64 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 56) și cel de la Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea, mai complet,
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cu 29 de monede romane, datat în 63 a.Chr. (Custurea, Talmațchi 2011 206-207, nr. 47)
sunt indicii ale trecerii Antonius Hybrida prin Dobrogea.
Mai târziu, Suetonius, III, 3, îl menționează pe tatăl lui Augustus, Caius
Octavius, care ar fi condus Macedonia în anii 60-59 a.Chr., că a condus cu dreptate și
curaj, învingându-i pe bessi și pe traci într-o mare luptă. Pentru această perioadă, avem
tezaurul de la Alungeni, com. Turia, jud. Covasna, care se încheie în anul 59 a.Chr.
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 66). Deoarece este recuperat parțial, este posibil ca el să fi
fost ascuns și mai târziu, în vremea tulburărilor create de expedițiile lui Burebista spre
vest împotriva celților boi conduși de Critasiros, precum și a tauriscilor (Strabon V, 1, 6;
VII, 5, 2).
Într-adevăr, dacă expediția regelui get era situată în linii generale după 60
a.Chr., dar nu mai târziu de anul 52 a.Chr. (Macrea 1956 126), descoperirile monetare
confirmă o astfel de datare, oferind un orizont de tezaure încheiat în anii 56 a.Chr. Aici
se încadrează depozitele de la Amnaș, com. Săliște, jud. Sibiu (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 67), cel impresionant de la Axente Sever, jud. Sibiu (II) cu 563 denari (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 68), Dunăreni, com. Golcea, jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
69), Icland, com. Ernei, jud. Mureș (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 70), Satu Nou, com.
Micșa, jud. Arad, ultimele cu tetradrahme Thasos16 sau Someșul Cald, com. Gilău, jud.
Cluj (cu o drahmă Dyrrhachium și bijuterii) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 72). Acestea
sunt urmate de un alt lot de tezaure, care au ultima emisiune din 54 a.Chr.: Buzău, jud.
Buzău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 73), Călinești, jud. Teleorman (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 74), ambele cu monede thasiene, Chițorani, com. Bucov, jud. Prahova, cu o
drahmă dyrrhachiană (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 75) și Sălașu de Sus, jud. Hunedoara
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 76).
În cele din urmă, atenția lui Burebista se îndreaptă spre coloniile grecești de pe
litoralul vest-pontic al Mării Negre, pe care le cucerește undeva între anii 50-48 a.Chr.
(EAIVR I 225-228, s.v. Burebista) În acest context, el îl cunoaște pe Acornion din
Dionysopolis, pe care îl deleagă să câștige sprijinul romanilor, să negocieze cu Pompei,
pentru a-i oferi sprijin militar împotriva lui Caesar. Intențiile sale denotă curaj și
diplomație în încercarea de a înlătura pericolul roman ce se apropia încet de Dunăre.
Eșecul lui Pompei în luptele cu Caesar îi zădărnicește planurile și îl aruncă într-un
conflict deschis cu acesta, care se pregătește intens de un război împotriva geto-dacilor
(Titus Livius, CXVII; Suetonius, VIII, 4; Plutarh, 58 (Cezar). Arian, II, 110, scrie despre
intenția lui Caesar de a organiza o mare expediție împotriva geților și parților. El
precizează că acesta voia să-i atace pe geți mai întîi, un neam vecin cu statul roman,
neam oțelit în lupte și iubitor de războaie.
Toate aceste evenimente se reflectă și pe teren, unde avem un mare orizont de
tezaure, ce se încheie cu denari republicani datați mai ales în 48 a.Chr.-46 a.Chr. Astfel,
dacă tezaurul de la Stăncuța, jud. Brăila, lasă impresia unei nerecuperări integrale,
controversate (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 77 (52 a.Chr.), și pentru cele de la Furculești
(Videle), jud. Teleorman (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 78 (49 a.Chr.) sau Roata, com.
Roata de Jos, jud. Ilfov (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 79 (49 a.Chr.) avem în vedere
posibilitatea unei datări mai târzii. Cele mai multe depozite se încheie cu emisiuni din
48 a.Chr.: București–Colentina (fost Afumați), cu tetradrahme Thasos (Gramaticu
1996b 28-29; Moisil, Depeyrot 2003 nr. 80), Brâncoveanu, com. Odobești, jud.
Dâmbovița (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 81), Căpruța, com. Bârzava, jud. Arad (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 82), Orbeasca de Sus, jud. Teleorman (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
83), Ploiești, jud. Prahova (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 84) și Târnava, com. Botoroaga,
jud. Teleorman (I), cu o drahmă de la Histria (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 85), care nu
16

Moisil, Depeyrot 2003 nr. 71. În descrierea tezaurului, are un denar din 55 a.Chr.
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este întâmplătoare. Descoperirile de la Curtici, jud. Arad (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
221) și Senereuș, com. Bălăușeri, jud. Mureș (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 268), cu denari
de la Iulius Caesar și bijuterii geto-dacice, sunt sumar descrise.
Următorul orizont de tezaure se datează strâns în anul următor, 47 a.Chr.:
Bârsa, jud. Arad (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 86), impresionantul lot de la Cuceu, jud.
Sălaj, cu 523 monede (o drahmă din Paionia, tetradrahme Thasos, denari) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 87), Ilieni, jud. Covasna (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 88), Locusteni,
jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 89) și Ungurei, jud. Sibiu (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 271). Depozitele monetare continuă să apară și în anul următor, completând seria
descoperirilor: Comoșteni, jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 90), Găiceana, jud.
Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 91), Goranu, jud. Vâlcea (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
92), Hârlău, jud. Iași (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 93), Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui
Traian nr. 358, jud. Vâlcea (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 94), Sânvăsii, jud. Mureș (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 94), Sprâncenata, jud. Olt (I) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 94),
Târnava, com. Botoroaga, jud. Teleorman (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 98) și Vășad
(Vânători), jud. Bihor (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 99).
Inițiativa lui Caesar de a porni un război împotriva geților nu se materializează,
el fiind eliminat în urma complotului din senatul roman din primăvara anului 44 a.Chr.
Arian, III, 25, menționează că geții, care aflaseră de moartea lui Caesar, pustiesc prin
incursiuni Macedonia. Marcus Antonius a cerut atunci senatului o armată cu care să
meargă să-i pedepsească, susținând că ea a fost pregătită de Caesar tocmai pentru a
lupta împotriva acestor neamuri barbare. Senatul roman a trimis observatori pentru a
confirma cele spuse de M. Antoniu, însă aceștia au spus că nu văzuseră geți în
Macedonia.
La scurtă vreme după Caesar și Burebista, în Dacia, este înlăturat în urma unei
răscoale a apropiaților săi. Urmașii săi se luptă pentru putere, astfel că regatul geto-dac
se împarte în patru formațiuni, conform lui Strabon, VII, 3 11. Acestea sunt conduse de
Deceneu, Dicomes, Cotiso și Coson, ale căror nume apar în izvoarele scrise ale epocii
(Ist Rom 1960 289-290). Unul dintre ei, Dicomes este menționat ca rege al geților, ce îi
făgăduise lui Marcus Antonius să-l ajute cu o armată numeroasă în lupta împotriva lui
Octavian (Plutarh, Antonius 63). Acesta i-ar fi condus pe geții din câmpia munteană,
poate chiar din sudul Moldovei.
În 43 a.Chr., Marcus Iunius Brutus devine guvernator al Macedoniei. Titus
Livius, Periochae, CXXII, scrie că el se luptă cu foarte puțin succes împotriva tracilor.
Cassius Dio, XLVII, 25, 2, ne spune că Brutus luă în stăpânire țara lui Sadalas, rege al
odrișilor, fost aliat al lui Pompei. De asemenea, el merge și împotriva bessilor, pe care a
încercat să-i pedepsească pentru pagubele pricinuite prin incursiunile lor de jaf în
provincia Macedonia. El s-a bucurat de sprijinul unui stăpânitor local, Rhascyporis.
În acest cadru politic complex, în care izvoarele se referă constant la încercările
guvernatorilor provinciei de a pedepsi tracii sau bessii pentru incursiunile de pradă, în
care geții reprezentau o forță militară, dacă puteau să intervină în favoarea lui Marcus
Antonius, se schițează un orizont de tezaure ce se încheie în această perioadă. Astfel,
sunt câteva depozite impresionante care datează din anul 43 a.Chr.: Cerbăl, jud.
Hunedoara, alcătuit din 447 denari (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 101), Jegălia, jud.
Călărași, cu 492 denari (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 102) sau Piatra Roșie, Luncani, com.
Boșorod, jud. Hunedoara, cu 277 denari (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 103). La acestea se
adaugă lotul parțial recuperat de la Bord, com. Cucerdea, jud. Mureș17 și cel de la
Roești, jud. Vâlcea (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 104).
Moisil, Depeyrot 2003, nr. 100. Depozitul recuperat parțial, doar 8 denari din 200 piese,
permite o datare mai târzie decât 44 a.Chr., data celei mai recente monede.
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În anul următor, 42 a.Chr., numărul depozitelor ascunse crește spectaculos, dar
cele mai multe sunt destul de modeste, cu câteva zeci de piese: Nicolae Bălcescu, jud.
Teleorman (I), cu o tetradrahmă macedoneană (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 105),
Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 106), Bran-Poartă,
jud. Brașov (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 107), Fântânele, com. Suhaia, jud. Teleorman
(cu o drahmă dyrrhachiană și o tetradrahmă Macedonia Prima) (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 111), Ocnița, jud. Vâlcea (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 114), Ploiești, jud. Prahova
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 115), Suhaia, jud. Teleorman (I) (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
116), Transilvania (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 117), Vlădeni, com. Dărmănești, jud.
Dâmbovița (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 118) și Buciumeni, jud. Galați (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 216).
Doar trei dintre ele se remarcă la numărul de piese, fără a atinge amploarea
celor de dinainte: Cadea, com. Săcueni, jud. Bihor, cu obiecte de podoabă geto-dacice
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 108), Fărcașele, jud. Olt (I) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 109)
și Fărcașele, jud. Olt (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 110). Surprinzătoare este prezența
celor două tezaure din Dobrogea, ce ar data din această perioadă: Mangalia, jud.
Constanța (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 112) și Murighiol, jud. Tulcea (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 113). Pentru acesta din urmă, din care s-au recuperat 9 denari din 117 piese, se
poate presupune o proveniență mai târzie.
Intrările de denari romani republicani continuă și în anul 41 a.Chr. cu o
descoperire impresionantă, cea de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu, cu peste 500 de piese
republicane de argint (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 119), urmată de cele de la Stupini,
com. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud (231 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
124) și Ișalnița, jud. Dolj (134 ex.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 120). Ele sunt urmate și
de depozite mai modeste, precum cele de la Puiești, jud. Vaslui (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 122), Sadova, com. Piscu Sadovei, jud. Dolj (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 123) sau
cel numit general Oltenia, din care s-au recuperat doar 3 piese (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 121).
Următorul orizont de tezaure se grupează în jurul anilor 39-37 a.Chr., fără un
eveniment aparent prin care să le putem explica prezența. Inițiativa lui Dicomes, regele
geților din câmpia munteană, de a-l ajuta pe Marcus Antonius cu o armată numeroasă
(Plutarh, Antonius, 63) sugerează o posibilă alianță și mai târzie. În anul 38 a.Chr.,
Marcus Antonius și Octavian încheie un nou tratat la Tarentum prin care triumviratul
este reînnoit pentru încă o perioadă de încă cinci ani. În acest moment, Octavian îi
promite că îi va trimite legiuni romane în est pentru a demara primul său război contra
parților, în anul 36 a.Chr. Este evident că Antonius avea nevoie de trupe pentru
acțiunile sale, iar ajutorul din partea lui Octavian se lăsa așteptat.
În absența oricărui alt indiciu, o altă explicație ar fi continuarea expedițiilor de
pradă de către geți la sud de Dunăre, fapt confirmat de toate izvoarele scrise pentru alte
momente ale secolul I a.Chr. Dacă depozitul de la Lipovu, jud. Dolj (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 125) este doar un fragment încheiat în 40 a.Chr., tezaurul de la Poroschia, jud.
Teleorman (II) alcătuit din 552 denari este reprezentativ pentru această etapă (39
a.Chr.) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 126). Cele mai multe descoperiri se situează în anul
38 a.Chr.: Moroda, com. Seleuș, jud. Arad (I) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 230), cu
bijuterii dacice de argint, Berzovia, jud. Caraș-Severin18, Tulcea, jud. Tulcea (I) (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 127) și Vișina, com. Nicorești, jud. Galați, cu peste 140 denari
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 128). Acestea sunt urmate de depozitul de la Răcătău, com.

Moisil, Depeyrot 2003 nr. 59, unde se afirmă în text, că sunt denari emiși până în anul 38
a.Chr.
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Horgești, jud. Bacău, din dava geto-dacică, ce se încheie în anul 37 a.Chr. (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 129).
În perioada următoare, în anul 29 a.Chr. Marcus Licinius Crassus este numit
proconsul al Macedoniei (Cassius Dio, LI, 23, 2). El a fost trimis în Macedonia și
Grecia, de unde porni un război împotriva dacilor și bastarnilor. Bastarnii, trecând
Dunărea, au supus Moesia, care se afla în fața lor; apoi ei i-au supus pe tribali, vecinii
Moesiei și pe dardani, care locuiesc în regiunea tribalilor. După care ei au trecut munții
Haemus și au ajuns în Tracia denteleților, aliați ai Romei. În acel moment, Crassus a
pornit împotriva lor, pentru a-l ajuta și pe Sitas, regele orb al denteleților, dar și pentru
că se temea pentru Macedonia. Bastarnii au fugit din calea sa, el urmărindu-i până în
Moesia, pe care o devastează. După cucerirea unei așezări identificate cu Serdica,
Crassus îi urmărește pe bastarni, pe care îi învinge undeva pe lângă vărsarea râului
Ciabrus în Dunăre19. Toate aceste întâmplări sunt menționate sumar de Titus Livius,
Periochae, CXXXIV-CXXXV, despre războiul dus de M. Crassus împotriva bastarnilor,
moesilor și a altor populații sau cel împotriva tracilor.
Unul dintre motivele campaniei proconsulului Macedoniei este redat de Florus,
II, 28, 18, care povestește că dacii sub conducerea regelui Cotiso obișnuiau să coboare
și să pustiiască ținuturile vecine, ori de câte ori Dunărea, înghețată de ger, își unea
malurile.
În anul următor, 28 a.Chr., se îndreaptă iarăși împotriva bastarnilor și a
celorlalte triburi, medii și serdi, pe care reușește să-i învingă. Profitând de conflictul
dintre Rholes și Dapyx, acesta reușește să cucerească cea mai mare parte a Dobrogei,
ajungând până la gurile Dunării.
Toate aceste acțiuni militare, raidurile dacilor conduși de Cotiso și replica lui
Crassus, au lăsat urme în descoperirile monetare din această etapă. Astfel, se reflectă
un orizont de tezaure ce se încheie în mare parte în anul 31 a.Chr.: Beclean, jud.
Brașov20, Biled, jud. Timiș (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 131), Breasta, jud. Dolj (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 132), Deva, jud. Hunedoara (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 134),
Grozăvești (fost Obislav), jud. Dâmbovița (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 136), Gura
Padinii, com. Orlea, jud. Olt (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 137), Mărgineni, jud. Bacău
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 138), Peretu (sau Roșiorii de Vede), jud. Teleorman (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 139), Pietroasele, jud. Buzău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 140),
Prejmer, jud. Brașov (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 141), Târgu Ocna, jud. Bacău (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 142), Vlădiceni, com. Bârgăuani, jud. Neamț (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 143) și așa-numitul Jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 135). Acțiunea sa în
Dobrogea nu este marcată decât prin depozitul de la Costinești, jud. Constanța (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 133), din care s-au recuperat doar 17 denari. Un caz deosebit este cel
al tezaurului de la Tisa, jud. Hunedoara, care pare să fie rezultatul unei tezaurizări
treptate; el este alcătuit din 920 de piese de argint: tetradrahme din Thasos, drahme
din Dyrrhachium și Apollonia, denari romani republicani în serie continuă până la 31
a.Chr., urmați de monede imperiale de la Vespasian la Severus Alexander (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 298).
Aceste descoperiri sunt urmate de alte trei tezaure mai târzii, ce au urmat
imediat acțiunii lui Crassus: Drăgești, com. Dămienești, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot
2003 nr. 144, cu ultima piesă din 29 a.Chr.), cel de la Șeica Mică, jud. Sibiu,
impresionant prin cantitatea de argint: 348 denari și obiecte de podoabă, dintre care 5
Azi, Cibrica în Bulgaria, situat mai sus de Ignatovo, corespunzând cu malul Dunării din fața lui
Plosca, jud. Dolj.
20 Moisil, Depeyrot 2003 nr. 130. Depozitul se încheie cu o monedă din 33 a.Chr., dar probabil a
ajuns în aceeași vreme cu celelalte descoperiri.
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brățări și 2 fibule (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 145 (27 a.Chr.); și cel numit Oltenia
(Moisil, Depeyrot 2003 nr. 146 (27 a.Chr.).
În etapa următoare, se remarcă activitatea lui Marcus Lollius, proconsul în
Macedonia între 20-18 a.Chr. Cassius Dio, LIV, 20, 3, scrie că denteleții și scordiscii
jefuiră Macedonia. În Tracia, îl menționează pe acest proconsul care, ca să-l ajute pe
Rhoemetalkes, unchiul lui Cotys, îi zdrobește pe bessi (care voiau probabil să-și reia
sanctuarul conform Cassius Dio, I, 25, 5). Apoi pentru același motiv, Lucius Caius
(identificat cu L. Tarius Rufus, consul în 16 a.Chr. (FHDR I 679, nota 51) îi învinse pe
sarmați și-i alungă peste Istru. Toate aceste frământări militare se reflectă și în
descoperirile monetare de la nord de Dunăre, unde avem un orizont de tezaure ce se
încheie în mare parte în anul 19 a.Chr.: Poiana, com. Nicorești, jud. Galați (IV) 21,
Sascut-Sat, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 148 (20 a.Chr.), Dăești, com.
Prundeni, jud. Vâlcea (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 149 (19 a.Chr.), Plopșor, com.
Sălcuța, jud. Dolj (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 150), Valea (fost Strâmba), com.
Bărbulețu, jud. Dâmbovița (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 151) și Pârscov, jud. Buzău
(Isvoranu, Matei 2018).
La scurtă vreme, în 15 a.Chr., are loc o expediție de pedepsire a scordiscilor,
despre care au rămas informații la Eusebiu, Cronica, 248, 24 (FEDR II 346). Velleius
Paterculus, II, 39, 3, relatează că Tiberius Caesar adaugă ținuturi noi imperiului roman,
printre care Raetia (16 a.Chr.), dar și ținutul vindelicilor și noricilor (15 a.Chr.). În
ținuturile de la nord de Dunăre, numărul descoperirilor monetare se reduc evident:
Cornii de Sus, com. Tătărăști, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 152 (18 a.Chr.),
Bordeștii de Sus, jud. Vrancea (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 153 (16 a.Chr.), Scurta, com.
Orbeni, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 154) și Voinești, jud. Dâmbovița (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 155).
Ulterior, între 13-11 a.Chr., Lucius Calpurnius Piso Frugi, guvernatorul
Pamphiliei în anul 13 a.Chr., a dus lupte grele cu tracii conduși de Vologes (Titus Livius,
Periochae, CXL22). Florus, II, 27, 17, consemnează sumar conflictul lui Piso cu tracii
conduși de Rhoemetalces, probabil cândva în 11 a.Chr. Cassius Dio, LIV, 34, 5, descrie
acțiunile tracului Vologaises, din neamul bessilor, care-l învinge și ucide pe
Rhascyporis, fiul lui Cotys (care primise din partea lui Augustus în 16 a.Chr. domnia
peste bessi), apoi îl alungă pe unchiul său, Rhoemetalkes.
Se pare că populațiile războinice de la nord de Dunăre nu erau neutre în acest
conflict, pentru că avem semnalate câteva descoperiri pentru această etapă, primele
încheiate în anul 13 a.Chr.: Cetățeni, jud. Argeș (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 156 (13
a.Chr.), Pârgărești, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 157, trecut uneori ca
Pângărați, jud. Neamț), Poiana, com. Nicorești, jud. Galați (I) (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 158) și Sfântu Gheorghe, jud. Covasna (II) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 159). Acestea
continuă să apară și în anul următor, în 12 a.Chr.: Ciupercenii Noi, jud. Dolj (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 160), Conțești, com. Sascut, jud. Bacău (Moisil, Depeyrot 2003 nr.
161), Hunedoara sau împrejurimi (V) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 162, trecut uneori ca
Băița, jud. Hunedoara) și Șpring, jud. Alba (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 163).
Ca urmare a unor repetate atacuri dacice, generalul Marcus Vinicius întreprinde
o expediție în Dacia, probabil pe valea Mureșului, cândva în anii 10-9 a.Chr. (Ist Rom.
1960 293). Cassius Dio, LIV, 36, 2, relatează că dacii, trecând Istrul înghețat, prădară
Panonia, iar dalmații se răzvrătiră din pricina birurilor, provocând reacția romanilor.
Pentru această etapă, avem două tezaure descoperite în așezarea geto-dacică de la
Poiana, com. Nicorești, jud. Galați (III) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 164) și Poiana, com.
21
22

Moisil, Depeyrot 2003 nr. 145 (23 a.Chr.), descoperit chiar în așezarea getică.
FHDR I 263, nota 44, se menționează că Piso îi supune pe bessi în aceeași perioadă.
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Nicorești, jud. Galați (V) (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 165), primul conținând și
tetradrahme thasiene. Tot acum s-ar situa și depozitul de la Remetea Mare, jud. Timiș,
alcătuit din tetradrahme din Thasos, denari și obiecte de podoabă geto-dacice (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 166).
În izvoarele scrise se menționează continuarea incursiunilor geto-dacilor la sud
de Dunăre, fapt care-l determină pe Augustus să-l trimită pe guvernatorul Pannoniei,
Cnaeus Cornelius Lentulus, fost consul în 14 a.Chr., să conducă o campanie împotriva
dacilor în anii 11-12 p.Chr., pe care-i alungă pe malul celălalt al Dunării, iar pe partea
cealaltă să așeze garnizoane (Florus, II, 28, 19). Aceleași evenimente sunt relatate și în
Faptele împăratului August, V, 30, 47-49 (FHDR I 268-269).
Tot acum Sextus Aelius Catus a strămutat 50.000 geți din stânga Dunării în
teritoriul de la sud de Dunăre, pentru a determina încetarea incursiunilor lor la sud de
Dunăre și crearea unei zone de siguranță de-a lungul frontierei (Strabon, VII, 3, 10) (Ist
Rom 1960 289-290). Acest fapt se confirmă arheologic, deoarece acum încetează
locuirea în așezările getice din câmpia munteană de la Zimnicea, Popești și Piscul
Crăsanilor.
Pentru acest interval de timp, sunt atestate doar trei tezaure ascunse în anii de
dinaintea erei creștine: Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău (I) (Moisil, Depeyrot 2003
nr. 167 (8 a.Chr.), Breaza, com. Lisa, jud. Brașov (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 168 (7
a.Chr.) și Budiu Mic, com. Crăciunești, jud. Mureș (Moisil, Depeyrot 2003 nr. 169 (4
a.Chr.).
Din analiza tezaurelor monetare ce au fost ascunse în diferite momente ale
secolului I a.Chr., reiese că depozitul de la Viișoara a fost adus în teritoriul de la nord de
Dunăre într-o perioadă situată probabil înaintea expedițiilor lui Burebista în vest, între
anii 80-60 a.Chr. Prin analogie cu compoziția celorlalte descoperiri, el a ajuns aici ca o
sumă deja constituită în primele decenii ale secolului I a.Chr. Un argument este absența
acelor imitații thasiene atât de barbarizate, care ar data din a doua jumătate a secolului
respectiv. La această concluzie conduce și studierea structurii tezaurului de la ȘieuOdorhei, jud. Bistrița-Năsăud, care conține tetradrahme macedonene cu sigla
mai
târzii, ușor barbarizate, cu o stare de degradare evidentă a ștanțelor (Preda, Marinescu
1983-1985 19-20). Acesta din urmă a fost ascuns după expediția lui Burebista împotriva
celților din vest, între anii 60 - 55 a.Chr.
Întregul lot de tetradrahme a fost analizat prin fluorescență de raze X în cadrul
Secției de Investigații Fizico-Chimice și Biologice din Muzeul Naţional de Istorie a
României23. Analizele au fost efectuate cu un spectrometru cu fluorescenţă de raze X
portabil tip InnovX Systems Alpha Series (XRF) dotat cu anticatod din W, detector în
dispersie de energie tip SiPIN cu răcire prin efect Peltier. Pentru determinarea
compoziției chimice a pieselor prin analiza de suprafață tensiunea s fost de 40 kV,
intensitatea 35 microA, iar timpul de achiziție de 120 secunde.
Compoziția metalului din tetradrahmele Macedonia Prima indică folosirea unui aliaj cu
conținut de argint ridicat, între 96,2 - 99 %, fapt care a determinat tezaurizarea lor cu precădere
datorită metalului prețios. Restul aliajului este completat de aur cu proporții de 0,07, respectiv
0,58 până la 3,51 %. O altă caracteristică a metalului folosit este prezența bismutului, în
proporție de 0,06 până la 0,66 %, urmat în cazul anumitor monede (cele mai multe) de
prezența plumbului în valori de 0,02 până la 0,16 la sută. Sunt urme de cupru și fier,
completate uneori de urme de zinc. Analizele metalului indică o structură unitară, omogenă,
fiind folosită aceeași sursă: argintul extras din minele de pe muntele Pangaion din Macedonia.
Doresc să îi mulțumesc doamnei Dr. Migdonia Georgescu, șefă a Secției de Investigații FizicoChimice și Bilogice din cadrul MNIR, pentru sprijinul acordat în efectuarea analizelor pentru
piesele tezaurului de la Viișoara.
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Aceeași concluzie se impune și în cazul tetradrahmelor din Thasos, care au și
mai mult argint, cu proporții situate între 97,7 - 99,7%. Spre deosebire de aliajul
emisiunilor macedonene, ele au mai puțin aur, acesta fiind prezent cu valori cuprinse
între 0,001 și 1,68 %. Bismutul are proporții ușor mai mari, încadrându-se în același
interval, între 0,19-0,70 %. Plumbul ajunge la o valoare dublă, înregistrând și 0,29 %
din total. Sunt prezente de asemenea, urme de cupru, fier și zinc. Astfel, din comparația
emisiunilor macedonene cu tetradrahmele thasiene, confecționate din metal provenind
din minele de pe insula Thasos, se observă că sursele au o compoziție asemănătoare,
diferită doar prin proporțiile elementelor componente.
Tetradrahmele thasiene din tezaurele de la nord de Dunăre poartă în proporție
covârșitoare siglele M și , fiind emise la începutul secolului I a.Chr. (Katzarova 1964
133-134; Prokopov 2009). Ele erau prezente masiv în numerarul existent în regiunile de
la sud de Dunăre.
Studiul tezaurelor mixte, alcătuite din tetradrahme macedonene și thasiene,
drahme din Dyrrhachium și Apollonia, denari romani republicani, obiecte de podoabă
sau bijuterii, sugerează că ele reprezentau cantități de metal prețios, ce erau tezaurizate
la scurtă vreme după incursiunile efectuate de geto-daci, împreună cu aliații lor de la
sud de Dunăre. Un indiciu în favoarea acestei concluzii îl constituie și faptul că ele nu
sunt asociate decât în câteva cazuri cu emisiuni tipice ale geto-dacilor: Adânca, jud.
Dâmbovița (Preda 1998 253), Olteni, jud. Teleorman (Preda 1998 257), Stoenești, jud.
Giurgiu (tetradrahme Thasos, monede geto-dacice de tip Vârteju-București) (Preda
1998 259), Cugir, jud. Hunedoara (tetradrahme Thasos, monede de tip Aiud-Cugir)
(Preda 1998 255), Niculițel-Sarica, jud. Tulcea (tetradrahme Thasos, o monedă de tip
Măcin) (Preda 1998 257). De asemenea, acest fapt sugerează că nu este vorba despre o
circulație monetară, ci doar despre tezaurizarea unor cantități de metal prețios,
considerate ca bunuri de prestigiu ce ofereau un statut înalt posesorului său. Metalul
era folosit uneori pentru confecționarea de bijuterii care constituiau obiecte ce aduceau
faimă și considerație între războinicii geto-daci. Chiar atunci când sunt sume mici, de
câteva piese de argint, nu este vorba de o circulație monetară, ci de o redistribuire de
bunuri în cadrul aceleiași comunități pentru diferite servicii sau favoruri, în semn de
mulțumire sau de răsplătire a loialității. În favoarea existenței circulației monetare în
societatea geto-dacă ar putea fi aduse emisiunile proprii de argint, imitații după
monedele lui Filip II. Dar și acestea reprezentau doar un mod de a monetiza metalul (ca
de exemplu, un lingou), de a-l imprima cu o amprentă proprie tribului sau populației
respective, ca de exemplu, monedele de tip Vârteju-București sau Inotești-Răcoasa
pentru cele din câmpia munteană. Această metodă era mult mai ieftină decât
confecționarea de bijuterii sau a altor obiecte de orfevrărie. Toate acestea se vor
schimba în momentul cuceririi regiunilor de la nord de Dunăre de către armatele
romane conduse de Traian și înființarea provinciei Dacia.
Tezaure monetare din România
cu tetradrahme emise de Macedonia Prima:
1. Bogați, jud. Argeș – prin anul 1913, a fost descoperit un tezaur cu emisiuni din
Macedonia Prima și Thasos într-o oală de lut, care s-a pierdut (Moisil 1920 79, nr. 72;
Mitrea 1945 76, nr. 13).
2. Brâncoveanu, com. Odobești, jud. Dîmbovița – în 1967, un locuitor a
descoperit un tezaur de 93 de monede antice într-o cană de lut ars geto-dacică (Mitrea
1969 540, nr. 4; Mitrea 1971 103-105). Dintre ele, 86 de piese au ajuns în colecțiile
Institutului de Arheologie din București (secția MNA). Acestea sunt tetradrahme de
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argint emise de Macedonia Prima (67 ex.) imprimate cu siglele
/ (1),
(11),
variante târzii ale
(31) și ale
/
(24); Thasos (16 ex., din care 3 imitații),
Odessos (2 ex., una fiind o imitație) și Byzantion (1 ex. tip Alexandru). Semnificativ este
faptul că piesele de la Odessos sunt datate în secolul al II-lea a.Chr., cu precizarea că
una dintre ele este o imitație.
3. Bucovăț, jud. Dolj – există mențiunea unui tezaur descoperit în localitate din
care au mai rămas doar două piese, o tetradrahmă a Macedoniei Prima și una din
Thasos, în cadrul MNA (Winkler 1955 98-109).
4. Căprioru, jud. Dâmbovița – în 1956, în nordul satului, în punctul numit
Siminoc, a fost descoperit un depozit alcătuit din 97 tetradrahme macedonene și 4
thasiene într-un vas de lut cenușiu24. Emisiunile Macedoniei Prima sunt imprimate cu
siglele
(1 ex.), /N (4 ex.), / (1 ex.),
și variantele ei târzii (41 ex.),
/
(50 ex., din care două extrem de barbarizate). Tetradrahmele thasiene poartă
literele M (3 ex.) și .
5. Cluj, jud. Cluj – este menționat sumar un tezaur alcătuit din 12 emisiuni
macedonene, împreună cu tetradrahme thasiene (Mitrea 1945 76).
6. Cojasca, jud. Dâmbovița – în 1936, a fost găsită o oală de lut cu 120-150 de
piese de argint, emisiuni ale Macedoniei Prima, Thasos și ale populațiilor geto-dacice
(Moisil 1943 160, nr. 20; Moisil 1944 16, nr. 20.). Câteva zeci de monede (38
tetradrahme Macedonia Prima, 1 Macedonia Secunda, 14 de la Thasos și 12 monede
geto-dacice de tip Adîncata-Mănăstirea și Vîrteju-București) au intrat în colecția
CNBAR, celelalte răspândindu-se printre colecționarii din București. Autorul mențiunii
a observat că emisiunile Macedoniei Prima sunt imprimate cu siglele A25, ,
/ (sau ), în vreme ce ale atelierului din Thasos poartă cu precădere literele M, și
H. Literele sunt inegale, scrise într-un mod aparte. Interesantă este prezența unei
monede emise de provincia Macedonia Secunda, ale cărei emisiuni ajung mult mai greu
în regiunea noastră. Ea a fost editată în detaliu de M. Pauker, primul care a
achiziționat-o de la descoperitori, ulterior ea ajungând în colecția CNBAR alături de
celelalte exemplare din tezaur: AR 16,79 g; 31 mm (Pauker 1939 154-155, nr. 5, pl.
XVIII, 5).
7. Conțești, jud. Teleorman – în anii 1909-1910, au fost descoperite 11
tetradrahme ale Macedoniei Prima într-un vas de lut, în curtea morii din localitate,
dintre care s-a păstrat doar o piesă în colecția învățătorului: AR 16,25 g; 32 mm (Mitrea
1972 362, nr. 5; Beda 1980 130, nr. 3c, pl. I, 2, cu dimensiuni ușor modificate). Aceasta
pare să aibă ștanța comună de avers cu o piesă din tezaurul nostru, nr. 8, cu siglele
/N, dar cu revers puțin diferit.
8. Cugir, jud. Alba – în anul 1955, la poalele de nord-vest ale dealului Cetății din
orașul actual, în prelungirea străzii „Sub coastă” a fost descoperit un mic depozit
alcătuit din monede de argint: din care s-au recuperat doar nouă tetradrahme: opt
emisiuni ale Macedoniei Prima și una de la Filip II (Floca 1958 95-96). Acestea poartă
sigle ce apar și pe restul celorlalte emisiuni:
/ - (1 ex.), /N (1 ex.), / (1 ex.) și
/
, cu variante barbarizate (5 ex.). Tetradrahma de la Filip II este o imitație
din prima serie de copiere, întrucât ea redă numele regelui în întregime, dar prezintă
urme de barbarizare pe avers.

Chirilă, Mihăescu 1969. Tezaurul ar fi avut inițial 101 piese, din care: 84 ex. se află la Muzeul
din Târgoviște, 4 ex. au ajuns la Muzeul Național de Antichități, iar 14 ex. s-au pierdut. Dacă
adunăm toate monedele, rezultă un număr de 102 piese, de unde deducem că e posibil să se fi
pierdut doar 13 ex.
25 Este vorba tot de sigla
, dar care are litera P abia schițată. Nu există tetradrahme imprimate
doar cu litera A.
24
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9. Frăsinet, jud. Teleorman – în 1970, a fost descoperit un tezaur de 29 de
monede de argint. În colecția Muzeului de Istorie din Alexandria, au ajuns doar 25 de
tetradrahme, dintre care una thasiană, imprimată cu litera M, celelalte fiind emisiuni
macedonene cu siglele (1 ex.),
/ (1 ex.),
/
(9 ex.) și
(2 ex.), cu
variante târzii ale ei (11 ex.) (Gramaticu, Predoi 2001 35-45). Ulterior, au mai fost
achiziționate de la un locuitor două tetradrahme, ce ar putea proveni din același
depozit; ele aparțin ultimelor grupe de sigle.
10. Hârșova, jud. Constanța – este semnalat un tezaur cu 3 monede din
Macedonia Prima și 6 piese din Thasos. Tezaurul ar fi ajuns în colecțiile MMB, dar
informația nu s-a confirmat până acum (Mitrea 1967 380, nr. 11).
11. Hunedoara, jud. Hunedoara – în 1911, este atestat un depozit alcătuit din 44
monede de argint: o tetradrahmă Macedonia Prima târzie, cu sigla
globulată, cu linia
de mijloc frântă, 42 denari romani republicani și un denar de la Vespasian. Din analiza
denarilor, reiese că ei se ordonează astfel: într-un grup compact emiși între anii 189-82
a.Chr., 3 denari emiși între anii 49-38 a.Chr. și un denar de la Vespasian (Winkler 1958
403-404, nr. V).
12. Jigodin, jud. Harghita – în cartierul orașului Miercurea-Ciuc, a fost
descoperit în împrejurări rămase necunoscute un tezaur de 19 tetradrahme, din care sau recuperat o piesă a Macedoniei Prima, una de la Maroneea și 15 monede emise de
Thasos, păstrate în Muzeul din Sf. Gheorghe, jud. Covasna (Glodariu 1974 257, nr. 55).
13. Merenii de Sus (jud. Teleorman) – în anul 1962, a fost găsit un mic depozit
alcătuit din 6 monede de argint ale Macedoniei Prima, ce se păstrează în colecția
Muzeului Municipiului București: 1 ex. cu sigla și alte cinci piese cu
/
(Gramaticu 2000 397-399).
14. Merișani, jud. Teleorman – în 1961, s-a efectuat un sondaj pe teritoriul
comunei, în punctul La Băloiu, unde fusese semnalată aflarea unei tetradrahme în anul
1959 (Preda 1966 372-374). În final, s-au recuperat 14 piese de argint, fără vasul de lut
în care ar fi fost depozitate: 10 emise de Macedonia Prima și patru de Thasos. La
suprafața terenului, au fost observate fragmente ceramice lucrate cu mâna sau la roată.
Piesele bătute de Macedonia Prima poartă siglele (1 ex.), N/ (1 ex.) și
/ (7 ex.) sau
(1 ex.). Tetradrahmele de tip Thasos sunt imprimate cu siglele M (1),
(2) sau N pe o piesă extrem de barbarizată, cu legenda agramată (1).
15. Mura Mică, jud. Mureș – în anul 1903, a fost descoperit în condiții incerte un
tezaur alcătuit din 167 tetradrahme, dintre care 39 emisiuni ale Macedoniei Prima și
128 bătute de Thasos (Gohl 1904, p. 94; Moisil 1920 78, nr. 69, cu denumirea veche,
Sidrieșul Mic, jud. Mureș-Turda). În prezent, el s-ar afla în colecțiile Magyar Nemzeti
Muzéum din Budapesta (Glodariu 1974 261, nr. 38). O. Gohl menționează că
tetradrahmele macedonene sunt imprimate cu siglele
/ - (1 ex.), AP cu alte două
monograme jos, care ar putea fi
/ - (1 ex.),
/ (1 ex.),
și variante de
scriere (11 ex.),
/
(25 ex.) (Gohl 1904 94, cu trimitere la Head 1887, p. 209,
fig. 153). Emisiunile din Thasos poartă litere sau monogramele H (Gohl 1904 94, cu
trimitere la Head 1887, p. 229, fig. 166) (5 ex.), HIΔP care ar putea fi identificat cu
(2
ex.), M (18 ex.), M cu un cerc mic deasupra lui (1 ex.),
(97 ex.),
cu un punct
deasupra siglei (1 ex.); sunt prezente și tetradrahme fără nici o siglă (4 ex.).
16. Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman – în 1939, a fost descoperit un depozit
alcătuit dintr-o tetradrahmă din Macedonia Prima și 13 denari romani republicani
(Mitrea 1958 164-166). Acestora li s-a mai adăugat un lot de denari, care a permis
restabilirea datării depozitului într-o perioadă mai târzie, în anul 42 a.Chr. (Moisil,
Depeyrot 2003 nr. 105). Moneda Macedoniei Prima face parte din ultima grupă sau
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chiar imitație, pentru că este imprimată confuz, neclar, fiind foarte asemănătoare cu
cea de la Petrindu, jud. Sălaj.
17. Orbeasca de Sus, jud. Teleorman – este semnalat un tezaur cu tetradrahme
Macedonia Prima, dar este posibil să fie o confuzie cu depozitul de denari romani
republicani aflat aici, în care sunt semnalate și emisiuni de la Thasos (Winkler 1955
108).
18. Petrindu, jud. Sălaj – în 1972, descoperit în timpul lucrărilor agricole, un
depozit alcătuit din 25 de tetradrahme, dintre care 1 ex. Macedonia Prima și 24 ex.
Thasos (Chirilă, Lucăcel 1979 89-90). Moneda din Macedonia Prima este din ultima
fază de imitare, cu sigla
cu bara frântă. Aversul a fost imprimat defectuos, fiind slab
vizibil. Ștanța de avers folosită confirmă că este una dintre cele mai târzii emisiuni.
Tetradrahmele thasiene sunt imprimate cu sigla (24 ex.).
19. Poiana, județul Teleorman – în 1971, a fost descoperit un tezaur alcătuit din
59 de tetradrahme Macedonia Prima și 17 ex. Thasos (Bogdan-Cătăniciu 1975 177).
Emisiunile macedonene sunt imprimate cu siglele
/ - (1 ex.),
cu variante târzii
(38 ex.) și
/
(18 ex.). Piesele thasiene poartă literele M (4 ex.) și (11 ex.).
20. Popești, jud. Giurgiu – conform unor informații furnizate de Al. Vulpe, în
1989, în împrejurimile cetății geto-dacice a fost aflat un tezaur alcătuit din 11 piese
Macedonia Prima, 50 ex. de la Thasos și 3 tetradrahme de tip Alexandru cel Mare
bătute la Odessos (Preda 1998 246).
21. Sânpetru, jud. Brașov – în 1959, este semnalată descoperirea unui tezaur
alcătuit din 59 de monede de argint, din care majoritatea sunt tetradrahme Thasos și
doar 3 piese Macedonia Prima (Chirilă, Pop 1968 145-146). Cele din urmă provin din
ștanțe diferite de tipar, dar poartă aceeași siglă, . Emisiunile thasiene sunt imprimate
mai ales cu litera M și .
22. Sovata, jud. Mureș – în 1863, a fost înregistrată aflarea unui depozit
monetar alcătuit din două tetradrahme Macedonia Prima și 10 piese de argint din
Thasos (Kenner 1865 122). Informația a fost preluată ulterior de C. Gooss, care îl trece
ca atare (Gooss 1876 255). Ulterior, I. Glodariu înregistrează în catalogul descoperirilor
monetare același depozit, cu aceeași dată de descoperire, cu o structură identică a
numerarului, ca fiind aflat la Suatu, jud. Cluj (Glodariu 1974 260, nr. 30). Confuzia a
fost posibilă și din cauza faptului că depozitul este împărțit în două: 6 ex. se află la
Magyar Nemzeti Museum din Budapesta, iar celelalte 6 ex. la Muzeul de Istorie din
Cluj.
23. Suseni, jud. Argeș – tezaur descoperit în 1986 alcătuit din 49 de
tetradrahme, dintre care 45 din Thasos și 4 bătute de Macedonia Prima. Emisiunile
thasiene sunt imprimate cu siglele M și (Mitrea 1988 216, nr. 6).
24. Șieu-Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud – în 1982, a fost aflat un tezaur cu o
structură complexă alcătuit din 97 tetradrahme macedonene, 91 monede din Thasos, 19
drahme din Apollonia și Dyrrhachium, 7 stateri emiși de celții boi (Preda, Marinescu
1983-1985 19-20). Emisiunile macedonene poartă următoarele sigle: (3 ex.), /N (1
ex.), / (1 ex.), / (1 ex.), / - (1 ex.),
/ (1 ex.), / (1 ex.), ,
incluzând și variante târzii (39 ex.),
/ (39 ex.) și cu variante târzii,
/ (9 ex. diferite), o emisiune barbarizată cu sigle incomplete, parțial șterse, fiind vizibilă
în partea de jos monograma (1 ex.). Emisiunile thasiene sunt imprimate cu siglele:
(11 ex.); (1 ex.),
(2 ex.), sau M (75 ex.), iar alteori nu au nici o literă (2 ex.).
25. Vărmaga, jud. Hunedoara – tezaur alcătuit din cinci monede de argint: o
tetradrahmă din Macedonia Prima, trei emise în Thasos și un denar roman republican,
descoperit la o dată necunoscută (Gohl 1918 110; Glodariu 1974 261, nr. 32 și 44). O.
Gohl menționează sumar tetradrahmele, dar oferă o datare clară a denarului roman
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republican: C. Marius C.f. Capito, Roma, anul 81 a.Chr.26, fapt ce permite o situare
post-quem a lotului.
26. Vlădiceasca, com. Snagov, jud. Ilfov – în 1999, a fost descoperit un mic
depozit alcătuit din 11 monede, dintre care 6 tetradrahme macedonene cu siglele
/
și 5 monede thasiene imprimate cu litera M (Preda 2003 23-24).

Gohl 1918 110, face trimitere la Babelon 1886, Maria, 7. Acesta este un denar serratus de la C.
MARI. C. F. CAPIT., datat în anul 81 a.Chr. conform lui Crawford 378/1.
26

49

https://biblioteca-digitala.ro

Steluța Marin

Bibliografie
Babelon 1886 – E. Babelon, Déscription historique et chronologique des monnaies de
la République romaine vulgairement appellées monnaies consulaires, vol. II, Paris,
1886.
Beda 1980 – C. Beda, Descoperiri monetare antice și bizantine în județul Teleorman,
în CN 3, 1980, pp. 127-147.
Bogdan-Cătăniciu 1975 – I. Bogdan-Cătăniciu, Tezaurul monetar de la Poiana (jud.
Teleorman). Unele aspecte ale circulației tetradrahmelor Macedoniei Prima și ale
orașului Thasos în lumea traco-dacică, în SCN 6, 1975, pp. 177-188.
Chirilă, Pop 1968 – E. Chirilă, I. Pop, Tezaurul monetar de la Sânpetru (Or. Brașov),
în Apulum 7, 1968, 1, pp. 145-170.
Chirilă, Mihăescu 1969 – E. Chirilă, G. Mihăescu, Tezaurul monetar de la Căprioru.
Contribuții la studiul cronologiei și circulației tetradrahmelor Macedoniei Prima și
ale insulei Thasos, Târgoviște, 1969.
Chirilă, Lucăcel 1979 – E. Chirilă, V. Lucăcel, Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la
cronologia tetradrahmelor thasiene de tip Dionysos – Herakles, în AMP 3, 1979, pp.
89-101.
Crawford – M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, London, 1974.
Custurea, Talmațchi 2011 – G. Custurea, G. Talmațchi, Repertoriul tezaurelor
monetare din Dobrogea, Constanța, 2011.
Davidescu 1988 – M. Davidescu, Tezaurul dacic de la Izvorul Frumos, com. Burila
Mare, jud. Mehedinți, în Symposia Thracologica 6, 1988, p. 112.
EAIVR I – Enciclopedia Arheologiei și Istoriei Vechi a României, I, București, 1994.
FHDR, I – Fontes Historiae Daco-Romanae, I, - Izvoare privind istoria României, I –
De la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus, București, 1964.
FHDR, II – Fontes Historiae Daco-Romanae, II, - Izvoarele Istoriei României, II, De
la anul 300 până la anul 1000, București, 1970.
Floca 1958 – O. Floca, Tezaurul monetar de la Cugir (Reg. Hunedoara), în SCN 2,
1958, pp. 95-110.
Gaebler – H. Gaebler, Die Antiken Münzen Nord-Griechenlands. Band III. Makedonia
und Paionia, Berlin, 1906.
Glodariu 1974 – I. Glodariu, Relațiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și
romană, Cluj-Napoca, 1974.
Gohl 1904 – Ö. Gohl, A Kis-szederjesi görög éremlelet, în NK 3, 1904, pp. 94-96.
Gohl 1918 – Ö Gohl, Éremleletek, în NK 17, 1918, pp. 109-110.
Gooss 1876 – C. Gooss, Chronik der archäologischen Fünde Siebenburgens, Auftrage
der Vereins fur Siebenbürghische Landeskund, în Archiv des Vereines für
Siebenbürgische Landeskunde, Hermannstadt, 13, 1876, pp. 203-338.
Gramaticu 1996a – S. Gramaticu, Un tezaur de tetradrahme ale cetății Thasos și ale
provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra, în CN 7, 1996, pp. 23-26.
Gramaticu 1996b – S. Gramaticu, Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în
câmpia română,în CN 7, 1996, pp. 27-31.
Gramaticu 2000 – S. Gramaticu, Două tezaure de tetradrahme ale provinciei
Macedonia Prima și ale cetății Thasos descoperite în Muntenia, în Istro-Pontica.
Muzeul Tulcean la a 50-a aniversare, 1950-2000, Tulcea, 2000, pp. 397-403.
Gramaticu, Predoi 2001 – S. Gramaticu, Veronica Predoi, Tezaurul de tetradrahme
grecești descoperit la Frăsinet, jud. Teleorman, în Simpozion de Numismatică dedicat
împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul,
Chișinău, 28-30 mai 2000, București, 2001, pp. 35-45.
Grueber – H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum, 1910.
50

https://biblioteca-digitala.ro

Tezaurul de la Viișoara, județul Teleorman (1942)

Ist Rom 1960 – Istoria Romîniei, București, 1960.
Isvoranu, Matei 2018 – Th. Isvoranu, S. Matei, Un tezaur de denari romani descoperit
la Pârscov, jud. Buzău, comunicare la Simpozionul „Cercetări Arheologice și
Numismatice”, ediția a IV-a, organizat de Muzeul Municipiului București, 13-15
septembrie 2018.
Head 1887 – B. V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics, Oxford, 1887.
Kenner 1865 – Fr. Kenner, Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in
der österreichischen Monarchie (1862-1863), în Archiv für Kunde österreichischen
Geschichts – Quellen, Wien, 33, 1865, pp. 1-138.
Katzarova 1964 – G. Katzarova, Novi danni za datirovkata na tetradrahmite na ostrov
Thasos ot vtori period na monetoseceneto mu i na trakiiskite tetradrahmi ot i v. pr. n.
e., în IAI 27, 1964.
Lupu 1967 – N. Lupu, Aspekte des Münzumlaufs im vorrömischen Dakien, în JNG 17,
1967, pp. 101-121.
Lupu 1989 – N. Lupu, Tilișca. Așezările arheologice de pe Cățănaș, București, 1989.
Macrea 1956 – M. Macrea, Burebista și celții de la Dunărea de Mijloc, în SCIV 7, 1-2,
1956, pp. 119-136.
Mitrea 1945 – B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella
Dacia prima della conquista, în ED 10, 1945, pp. 1-154.
Mitrea 1958 – B. Mitrea, Legături comerciale ale geto-dacilor din Muntenia cu
Republica Romană, reflectate în descoperiri monetare (Tezaurul de la Strîmba, r.
Tîrgoviște), pp. 123-238.
Mitrea 1967 – B. Mitrea, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques
et byzantines en Roumanie, în Dacia NS 11, 1967, pp. 377-393.
Mitrea 1969 – B. Mitrea, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques
et byzantines en Roumanie, în Dacia NS 13, 1969, pp. 539-552.
Mitrea 1971 – B. Mitrea, Două tezaure de monede antice descoperite în satul
Brâncoveanu, jud. Dâmbovița, în Acta Valachica 3, 1971, pp. 103-107.
Mitrea 1972 – B. Mitrea, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en
République Socialiste de Roumanie (XV), în Dacia NS 16, 1972, pp. 359-374.
Mitrea 1988 – B. Mitrea, Découvertes monétaires en Roumanie - 1987 (XXXI), în
Dacia NS 32, 1988, pp. 215-230.
Moisil 1920 – C. Moisil, Monete și tezaure monetare din România Mare – vechiul
teritoriu geto-dac, în BSNR, anul XV, 35-36 (iulie-decembrie), 1920, pp. 78-81.
Moisil 1943 – C. Moisil, Tetradrahmele orașului Thasos și ale regiunii Macedonia
Prima, în CNA, anul XVII, 127-128 (iulie-decembrie), 1943, pp. 149-165, pl. VII.
Moisil 1944 – C. Moisil, Les tetradrachmes de Thasos et de la Macédoine I-ère et leur
circulation en Dacie, în Balcania VII/1, 1944, pp. 3-22.
Moisil, Depeyrot 2003 – D. Moisil, G. Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à
Trajan en Roumanie, Wetteren, 2003.
Pauker 1939 – M. Pauker, Rarități numismatice, în CNA 14, 115-116 (iulie-decembrie),
1939, pp. 153-156, pl. XVIII.
Preda 1966 – C. Preda, Cîteva tezaure monetare antice descoperite în regiunea
București, în SCIV 17/2, 1966, pp. 363-374.
Preda, Marinescu 1983-1985 – C. Preda, Gh. Marinescu, Contribuții la circulația
monetară din Dacia în secolul I î.e.n. – Tezaurul de la Șieu-Odorhei, jud. BistrițaNăsăud, în BSNR, anii 77-79, 1983-1985, 131-133, pp. 19-67.
Preda 1998 – C. Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, București, 1998.
Preda 2003 – C. Preda, Un tezaur de tetradrahme din Macedonia Prima și Thasos
descoperit la Vlădiceasca, com. Snagov, jud. Ilfov, în Simpozion de Numismatică

51

https://biblioteca-digitala.ro

Steluța Marin

dedicat centenarului Societății Numismatice Române (1903-2003), Chișinău, 26-28
noiembrie 2003, București, 2005, pp. 23-28.
Prokopov 2006 – I. S. Prokopov, Die Silberpragung der Insel Thasos und die
tetradrachmen des „thasischen Typs” vom 2. – 1. Jahrhundert v.Chr., Berlin, 2006.
Prokopov 2009 – I. S. Prokopov, The imitations of late Thasian tetradrachms:
chronology, classification and dating, în Proceedings of the XIVth International
Numismatic Congress, Glasgow, 2009 (2011), pp. 337-344.
Prokopov 2012 – I. S. Prokopov, The Silver Coinage of the Macedonian Regions 2nd-1st
Century BC, Wetteren, 2012.
Sydenham – E. A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, London, 1952.
Talmațchi 2006 – G. Talmațchi, Les monnaies autonomes d’Istros, Callatis et Tomis.
Circulation et contexte, Wetteren, 2006.
Ujes 2002 – D. Ujes, Coins of the Macedonian Kingdom in the Interior of Balkans, în
Histoire & mesure XVII - ¾, 2002, pp. 1-32.
Vulpe 1960 – R. Vulpe, Les Gètes de la rive gauche du Bas-Danube et les romains, în
Dacia NS 4, 1960, pp. 309-332.
Winkler 1955 – I. Winkler, Contribuții numismatice la istoria Daciei, în Studii și
cercetări științifice, seria Științe sociale 6/1-2, 1955, pp. 98-109.
Winkler 1958 – I. Winkler, Descoperiri de monede antice în Transilvania, în SCN 2,
1958, pp. 401-412.
Explicația planșelor/Explanation of the plates

Planșa 1-11 – Tetradrahme Macedonia Prima din tezaurul de la Viișoara, județul
Teleorman (1942).
Plate 1-11 – Macedonia Prima type Tetradrachms from Viișoara hoard, Teleorman
County (1942).
Planșa 12 – Tetradrahme Thasos din tezaurul de la Viișoara, jud. Teleorman (1942).
Plate 12 – Thassos type tetradrachms from Viișoara hoard, Teleorman County (1942)
Planșa 13 – Tetradrahme Thasos din tezaurul de la Viișoara, județul Teleorman (1942),
nr. 134-135; tetradrahmă Macedonia Prima descoperită izolat la Viișoara, județul
Teleorman, nr. 136.
Plate 13 – Thassos type tetradrachms from Viișoara hoard, Teleorman County, no.
134-135; Macedonia Prima type tetradrachm from Viișoara hoard, Teleorman County
(1942), no. 136.

52

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Tabel II. Compoziția aliajului folosit la emiterea
tetradrahmelor Macedoniei Prima și Thasos din tezaurul de la Viișoara

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Tabel II. Structura tezaurelor cu tetradrahme Macedonia Prima din România
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O CONTRAMARCĂ DE LA HISTRIA PE O MONEDĂ
EMISĂ LA SARDES, LYDIA
Corneliu Bogdan Nicolae Beldianu
Abstract
In this paper is presented a coin issued by city Sardes (Lydia) in the
centuries II-I BC. The coin features an interesting countermark, type „four-spoke
wheel”, attributed, long ago, to the city of Istros.
The countermark „four-spoke wheel” has previously appeared on only
five coins, all of them being monetary issues of the „scythian” king Kanites, of
type „head of Heracles/bow and club”. The coins of the „scythian” king Kanites,
widely are dated during the second and first centuries BC.
Questions generated by these first observations are numerous and they
have generated passionate and exciting discussions.
Key words: Istros, countermark, Sardes, Lydia, bronze coin.

De peste un secol una din preocupările majore ale numismaticii românești a fost
studiul emisiunilor monetare ale coloniilor grecești vest-pontice, în special al celor
aflate pe teritoriul României (Histria, Tomis, Kallatis). În pofida uriașului material
publicat până acum sunt încă foarte multe aspecte ale activității monetare din aceste
colonii, încă departe de a fi fost pe deplin clarificate. Pentru început am aminti doar
câteva dintre acestea, specifice perioadei de dinainte de stăpânirea romană asupra
zonei cuprinse între Dunăre și Marea Neagră: cronologia emisiunilor autonome,
fenomenul contramarcării monetare și relația cu monedele emise de alte orașe sau
entități statale.
O mică monedă, emisă în Asia Mică, la Sardes în Lydia, fără loc de descoperire
asigurat1, poate aduce însă ceva lumină în amintitele probleme, asta dacă nu cumva, va
genera mai multe întrebări decât răspunsuri.
Descrierea monedei:
AE, ↑ 15 mm, 3,2 grame.
Av. Capul lui Apollo laureat spre dreapta. În partea de jos a flanului monetar
contramarcă de forma unei roți cu patru spițe, ce se unesc într-un „buton” central
proeminent2, diametrul contramărcii: 6,5 mm.
Rv. ΣAΡΔI-ANΩN scris deasupra și sub o măciucă, în dreapta monogramă incertă, totul
înconjurat de o cunună de stejar.
Monograma de forma 

Societatea Numismatică Română, București.
E-mail: beldianub@yahoo.com
1 Moneda se află într-o colecție privată, fiind achiziționată, împreună cu o altă monedă emisă la
Dionysopolis (Moesia Inferior) pentru Severus Alexander, la o licitație publică a unui anticar din
Cipru, licitație desfășurată pe sit-ul www.ebay.com. Mulțumim și pe această cale pentru
permisiunea de a o publica.
2 Contramarca este identică cu aversul emisiunilor histriene de tip „roată cu patru spițe”,
descrierea lor fiind identică (a se vedea Talmațchi 2011 100).
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Ref. SNG Copenhagen, AV/RV descris la nr. 470-482, dar pentru moneda noastră
monogramă incertă sau necuprinsă de catalog3.
Datare: secolele II-I a.Chr.

Fig. 1 - Monedă bătută la Sardes (Lydia) care prezintă pe avers o
contramarcă histriană de tip „roată cu patru spițe”.

Evident punctul maxim de interes este asigurat de contramarca aflată pe
reversul monedei în discuție. Indiscutabil este vorba de o contramarcă a Histriei, ce
reproduce roata solară de pe (am spune noi) reversul uneia din cele mai cunoscute și
numeroase emisiuni autonome de bronz ale acestui polis.
Înainte de a intra în discuțiile legate de această contramarcă constatăm că
întrebările legate de fenomenul contramarcării monedelor în lumea greco-romană în
general, în cea vest-pontică în special (ca să reducem cumva aria geografică de interes)
sunt mult mai numeroase decât răspunsurile oferite până acum.
Prima întrebare se leagă de natura acestui act. Fenomenul contramarcării în
orașele vest-pontice are aceleași semnificații și resorturi în perioada autonomă (epoca
greco-elenistică) și în cea provincial romană?
Celelalte două întrebări („unde?” și „când?”), deși aparent simple, sunt cât se
poate de delicate și complexe. Întrebarea „unde erau contramarcate monedele?” poate
avea multiple posibile răspunsuri, ce fiecare poate schimba într-un fel natura
fenomenului: la monetărie, la intrarea în oraș, templu, teatru sau baia publică, în zona
comercială a orașului etc.
Întrebarea „când a fost contramarcată moneda” este de asemenea foarte
importantă și cuprinde două nuanțări principale: „la efectuarea plății?” sau „la
reintroducerea monedei în circulație?”. Răspunsurile la aceste întrebări și la multe
altele pleacă de regulă, în lipsa unor dovezi arheologice sau epigrafice concrete, de la
argumentul „credem că...”. Probabil principalul punct de plecare în acest demers ar
trebui căutat în legea ateniană a lui Nikophon, din anul 375/4 a.Chr. (Van Alfen 2005
215). Aceasta enumera cinci tipuri de monede care pot fi găsite circulând în agora
(toate având un „design” athenian - kharaktêr): monede ateniene, imitații bune ale
monedelor ateniene (realizate din argint și având o greutate similară), monede având
miezul de bronz placat cu argint, monede având miezul de plumb placat cu argint și
monede frauduloase în alte feluri (poate greutate neconformă sau titlul argintului
O monedă realizată cu aceeași ștanță de revers a fost vândută la licitația casei „Roma
Numismatics Limited” din 31.01.2015, lot 262.
3
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scăzut – din păcate legea aici nu intră în detalii, probabil tocmai pentru a acoperi un
spectru cât mai larg al contrafacerii monetare). Conform acestei legi sunt acceptate în
circulație doar monedele din primele două categorii enumerate, condițiile acceptării
fiind: realizarea lor din argint bun și într-un stil (kharaktêr) athenian (Van Alfen 2005
324). Din această lege transcede importanța deosebită a kharaktêr –ului unei monede
în lumea greacă și faptul că piața (agora) este cea care „reglează” circulația monedelor.
Iar informația ar putea oferi un prim răspuns în ceea ce privește semnificația
contramărcilor în epoca greco-elenistică: ele puteau avea menirea de a oferi monedei
un kharaktêr „local”, care să le permită a fi acceptate în cetate.
Cum nu ne-am propus să rediscutăm fenomenul contramarcării monedelor în
antichitate, ne oprim aici cu considerentele legate de acesta și mai departe ne limităm
la a discuta doar despre contramarca histriană de tip „roată cu patru spițe”.
Contramarca de tip „roată cu patru spițe” este de mult timp cunoscută, fiind pentru
prima dată publicată în 1914 de Netzhammer (Canarache 1950 243), pe o monedă a
regelui scit Kanites (pl. 1, nr. 1). V. Canarache reia în discuție această monedă în 1933-19344
și în 1950 (Canarache 1950 243), punând contramarca de tip „roată cu patru spițe”,
indiscutabil, pe seama Histriei. Celebra monedă a arhiepiscopului R. Netzhammer,
cunoscută lumii științifice vreme de zeci de ani doar prin intermediul desenului publicat în
1914, a fost vândută la data de 01 Iulie 2015, la o licitație publică, pe sit-ul www.ebay.com,
de către casa de licitații „Numismatic Cabinet – D. Marciniak” din Polonia5.

Fig. 2 - Moneda arhiepiscopului R. Netzhammer.

Ultimii ani au scos la lumină alte câteva monede care poartă această
contramarcă, toate find emise în numele regelui Kanites. Este vorba de o monedă dintro colecție particulară din România (pl. 1, nr. 2) (Talmațchi, Șandor 2007 47) și alte trei
monede apărute la licitații publice internaționale (pl. 1, nr. 3-5)6.
Canarache 1933-1934 69/fig. 12. Moneda are dimensiunile: 24 mm, 8,20 g și prezintă o gaură
deasupra efigiei.
5 Datele tehnice ale monedei prezentate în cadrul licitației sunt: 22-24 mm, 7,41 g.
6 Prima monedă (Pl. 1, 3), publicată anterior (a se vedea Manov 2017 31), a fost vândută de casa
de licitații „Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung”, la Auktion 208, 16 October 2012, No.
1191. A doua monedă (Pl. 1, 4) a apărut la licitația casei „Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG”,
4
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Cele cinci monede ale regelui Kanites, ce poartă contramarca de tip „roată”, sunt
monede de același tip, ce au reprezentat pe avers capul lui Heracles acoperit de blana
leului din Nemeea, iar pe revers au reprezentate: o măciucă și o tolbă, însoțite de
legenda: BAΣIΛE KANI(TES), însoțit (sau nu) de numele unui magistrat monetar
(APIΣ7 și BI8 - care se întregește cel mai probabil BI(ZΩ) - Draganov 2010 31). Sunt
monede cu flanul mare (cca 22-24 mm), iar contramarca a fost aplicată mereu în
același loc, respectiv în colțul din stânga jos a efigiei de pe avers (pe ceafa personajului).
Poziția contramărcii este identică și în cazul monedei noastre, doar că aici imprimarea
descentrată a efigiei de pe avers față de flanul monedei și dimensiunea redusă a
acesteia face ca poziția contramărcii să fie în partea mediană jos a monedei, dar tot pe
ceafa zeului.
Grija pentru poziționarea contramărcii în același loc9 și faptul că aproape toate
monedele (cu excepția emisiunii de Sardes) sunt emisiuni de același tip pentru regele
Kanites, arată destul de clar că toate monedele au fost contramarcate, cel mai probabil
de o singură persoană, într-un orizont de timp foarte scurt. Mai mult îndrăznim să
avansăm ideea că această contramarcă a fost aplicată la puțină vreme după baterea
monedelor împăratului Kanites de tip „Herakles”, cele cinci monede de acest fel făcând
cel mai probabil parte dintr-un lot compact de astfel de monede.
Această observație este foarte importantă, căci ea poate servi ca reper cronologic
pentru toate entitățile numismatice aflate în discuție: contramarca histriană, monedele
histriene de tip „roată”, monedele lui Kanites de tip „Herakles” și (nu în ultimul rând)
monedele bătute la Sardes de tip „Apollo pe avers și măciucă pe revers”.
În primul rând, contramarca histriană de tip „roată cu patru spițe” are un
profund kharaktêr histran, fiind identică cu aversul sau reversul10 arhicunoscutelor
emisiuni histriene de același tip, datate de B. Pick în sec V-III a.Chr.11. În ultima lucrare
majoră dedicată monetăriilor autonome vest-pontice G. Talmațchi face un succint
inventar al tuturor teoriilor și ideilor legate de datarea emisiunilor monetare histriene
de tip „roată cu patru spițe”, teorii care indică producția acestor monede, în serii
succesive cu nominaluri paralele (Poenaru Bordea 1997, apud Talmațchi 2011 101),
într-un orizont larg de timp, respectiv în secolele VI-IV a.Chr. (Talmațchi 2011 333336). Cu siguranță contramarca în discuție a fost aplicată în perioada de emitere a
monedelor de tip „roată cu patru spițe”, dar considerăm că datarea acestora nu este pe
deplin asigurată. Faptul că acest tip monetar, din rândul tipurilor monetare bătute în
bronz la Histria, este „unul din cele mai răspândite, după cum reiese în urma
săpăturilor arheologice și al descoperirilor fortuite” (Talmațchi 2011 333-336) arată o
producție foarte bogată, care cu siguranță s-a întins pe o perioadă extrem de lungă.
Revenind la moneda noastră putem spune, conform SNG Copenhagen V, că
tipul monetar „Apollo pe avers/măciucă pe revers”, a fost bătut la Sardes în secolele II-I
Auction 243 din 21.11.2013, lot 4588. În vreme ce a treia monedă (Pl. 1, 5) a fost vândută de
„Numismatik Naumann” pe 03.08.2014, Auction 20, lot 29.
7 Moneda din colecția privată publicată de Talmațchi, Sandor 2007 și cea vândută de „Fritz
Rudolf Künker GmbH & Co. KG”.
8 Moneda vândută de „Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung”.
9 În general, în cazul monedele din regiunea vest-pontică, se constată o anumită grijă, în ceea ce
privește alegerea locului pe flanul monetar, la aplicarea contramărcilor locale. A se vedea în
acest sens Talmațchi 2008 157 și următoarele.
10 În cazul emisiunilor histriene de tip „roată solară” se consideră de regulă că roata se află pe
avers în vreme ce legenda „IΣT” s-ar afla pe revers. Forma monedelor de acest tip ar părea să
sugereaze o situație inversă.
11 Este denumirea sub care au fost publicate de B. Pick în AMNG I „Rad mit vier Speichen”
(„roată cu patru spițe”) a se vedea: AMNG I 151 și 180-182.
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a.Chr. Cele mai recente studii datează monedele regelui Kanites, ca și cele ale celorlalți
regi „sciți”, tot în secolele II-I a.Chr.12. Asamblând datele de mai sus reiese că simbolul
monetar „roată cu patru spițe” era în uz (sau mai bine spus „încă în uz”) în secolele II-I
a.Chr., iar de aici se poate desprinde o uimitoare ipoteză care spune că: emisiunile
monetare histriene de tip „roată cu patru spițe” au continuat să fie realizate și în
secolele II-I a.Chr.
Această lungă persistență în uz a simbolului monetar histrian „roată cu patru
spițe” este demonstrată și de emisiunile bătute de acest tip, ce au pe avers legenda
„IΣTPI”, emisiuni monetare cu o datare nu tocmai clară (a se vedea fig. 313).

Fig. 3 - Monedă histriană „târzie” de tip „roată cu patru spițe”.

În final ar mai fi de spus că trecerea în epoca elenistică a unei emisiuni
monetare de la Sardes (Lydia) prin Histria, în pofida distanței apreciabile, nu este un
lucru inedit, o altă monedă autonomă din Asia Mică, mai exact de la Cyzicus (Mysia),
fiind descoperită aici și publicată cu ceva timp în urmă (Histria III 138/nr. 794).

Talmațchi, Andrescu 2008 461, unde sunt amintite propunerile relevante de datare mai vechi
și mai noi, și bibliografia asupra subiectului.
13 Moneda a fost vândută de casa de licitații „Münz Zentrum Rheinland” la data de 04.09.2013,
Auction 167.
12
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 - Monede ale regelui Kanites marcate pe avers cu contramarca „roată cu patru
spițe”.
Plate 1 – Coins issued by king Kanites countermarked on the obverse with a „wheel
with four spokes”.
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NOTĂ ASUPRA SEMNELOR MONETARE IDENTIFICATE PE
DENARII REGELUI LADISLAU I DIN TEZAURELE
DE LA TURDA ȘI FRATA (JUDEȚUL CLUJ)
Corina Toma
Abstract
This article brings the attention back to the Transylvanian hoards of
Turda and Frata, consisting exclusively of CNH I 33 Hungarian denars, issued
towards the end of the reign of King Ladislaus I (1077-1095). Reexamination of
the coins kept in the collection of The Town History Musem of Turda (47 coins
from Turda and 120 coins from Frata), led to the altering of the privy marks
scheme (point, line, wedge etc. or combinations of these), which were identified
in articles published by Eugen Chirilă and his co-workers during the 70’s. The
corrections were applied by corroborating information published this year by
Hungarian numismatists C. Toth, J.G. Kiss and A. Fekete in a catalogue of
Árpádian coinage. Our analysis uncovered 19 privy marks variants out of the 39
indexed in the aforementioned catalogue. During reexamination, we found a few
incorrect identifications, same coins of clandestine origin, and also several
uncertain situations, the latter due to the coins poorly preserved state. Thus,
eliminating the aforementioned coins, we found five new privy marks variants (in
relation with the catalogue of Árpádian coinage), all of these among the Frata
hoard’s denars.
Key words: Turda hoard, Frata hoard, Hungarian denars, Ladislaus I, privy
marks.

Tezaurele monetare aduse în discuție au fost descoperite în anii ’50, în localitățile
Turda și Frata (jud. Cluj), monedele recuperate fiind păstrate în colecția Muzeului de Istorie din
Turda. Tezaurele monetare prezentate nu sunt inedite, ele fiind publicate, la două decenii după
descoperire, într-o serie de articole. În cazul tezaurului Turda, Gheorghe Anghel și Ana
Hopârtean (1970) au prezentat un lot de 24 de denari bătuți de regele Ungariei, Ladislau I
(1077-1095), monede de tip CNH I 33. Ulterior, Eugen Chirilă și Ana Hopârtean (1977 și 1978)
au făcut cunoscute toate cele 48 de monede recuperate, piesele fiind denari de tipul menționat.
Tezaurul Frata a fost publicat de către Eugen Chirilă și Virgil Feneșan (1974), descoperirea
reprezentând cel de-al doilea tezaur transilvănean format exclusiv din denari CNH I 33.
Analizând cele două descoperiri cu denari CNH I 33, alături de alte tezaure semnalate în
istoriografia maghiară, Eugen Chirilă și colaboratorii săi au identificat în final un număr de 37
de semne monetare, pe care, adoptând o ipoteză mai veche (Börzsönyi 1903 97), nu le-au
considerat a fi marca atelierului emitent, ci semne de control ce corespund unui număr
echivalent de serii monetare. În contextul clasării tezaurului Turda și al apariției unui nou
catalog al monedelor arpadiene (Tóth, Kiss, Fekete 2018), atenția acordată acestor semne
monetare ne-a îndemnat să reluăm studiul denarilor descoperiți la Turda și Frata1.


Muzeul Țării Crișurilor, Oradea.
E-mail: corinatoma00@yahoo.com
1 Mulțumesc doamnei Mariana Andone-Rotaru, directoarea Muzeului de Istorie din Turda, și
doamnei Alina Sabău, muzeograf, pentru furnizarea fotografiilor monedelor din tezaurele de la
Turda și Frata și pentru acordarea acceptului privind publicarea acestora.
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Denarii analizați aparțin tipului monetar CNH I 33, sau, potrivit determinatoarelor
apărute după publicarea tezaurelor, tipurilor Huszár 27 sau Tóth, Kiss, Fekete 10.8. Este
vorba de unul dintre cele zece tipuri de denari bătuți de Ladislau I, tip situat cronologic
spre sfârșitul domniei regelui (Kovács 1997 158-163)2. Descrierea monedelor a fost făcută
în articolele menționate, o singură corecție intervine în cazul reversului. Pe avers, între
două cercuri perlate, apare înscrisul LAD-ISL-AVS-REX3, cu litera S redată în oglindă;
în câmp sunt trei cruci prelungi, marcate cu globule la mijloc și în partea inferioară4. Pe
revers, între două cercuri neîntrerupte, înscrisul, rareori vizibil în întregime (datorită
imprimării în negativ a aversului), este LADISCLAVS REX sau LADISLAVS REX5; în
câmp este reprezentată o cruce având între brațele egale câte un triunghi. Semnele
monetare luate în discuție apar în interiorul înscrisului de avers, între literele A și V din
cuvântul LADISLAVS: globule, linii, triunghiuri și cruciulițe, reprezentate singure sau în
diverse combinații. În cazul tezaurului Turda au fost menționate 14 variante de semne
monetare, găsite pe aversul a 47 din cei 48 de denari6 (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61 Pl. 1).
O parte dintre aceste semne au fost identificate anterior pe denarii tezaurului Frata
(Chirilă, Feneșan 1974 45 Taf. I), iar trei dintre ele (variantele 5, 6 și 12) au fost catalogate
ca fiind inedite; pe 110 din cei 120 de denari ai tezaurului Frata au fost identificate 24 de
variante7 (Chirilă, Feneșan 1974 45 Taf. I).
Reexaminând denarii descoperiți la Turda și Frata, am ajuns la concluzia că
identificările propuse necesită câteva rectificări, făcute și prin prisma raportării la
recentul catalog al monedelor arpadiene (Tóth, Kiss, Fekete 2018), unde, pentru
denarul CNH I 33, sunt repertoriate 39 de variante8. Pentru a ușura observarea
modificărilor intervenite, le vom prezenta pe rând:
Eugen Chirilă și Ana Hopârtean fixează baterea denarilor CNH I 33 (pornind de la cronologia
propusă de Radóczy Gyula (1968) pe baza greutății monedelor) în anul 1094 și, poate, pe
parcursul anului 1095. Kovács László, încercând să arbitreze între opiniilor existente în
istoriografia maghiară și în urma propriei analize bazate pe monedele găsite în necropole
(Kovács 1990), ajunge la o ordonare cronologică a denarilor lui Ladislau I, pe care o consideră
justificată doar parțial: H21, H22, H29, H25 și H28 într-o ordine necunoscută, H27, H26, H29
și H30, adică anii 1089/1090 sau 1091/1092 pentru denarii H27. În istoriografia română, AnaMaria Velter (2002 174) a adoptat cronologia propusă de Jeszensky Géza (1940 33-34, 37), adică
anii 1091-1092.
3 În literatura numismatică maghiară, lectura înscrisului monetar este echivocă: LADISLAVS
REX sau +LADISLAVS RE. Ținând cont de faptul că, în cazul aversului, unde fiecare grup de
trei litere este separat printr-o semilună, este acceptată formula LADISLAVS REX (litera X fiind
redată cu un poanson în formă de cruce), pentru revers, unde nu intervin elemente separatoare,
poansonul respectiv este interpretat ca redând semnul crucii: +LADISCLAVS RE sau
+LADISLAVS RE. Având în vedere formula de avers și redarea apropiată pe revers a literelor
R, E și a poansonului în formă de cruce, am adoptat formula LADISCLAVS REX, respectiv
LADISLAVS REX.
4 Pentru semnificația desenului de avers, o noutate în iconografia monedei maghiare, trimitem
la trecerea în revistă a opiniilor existente făcută de Kovács László (1997 150-151).
5 Forma LADISLAVS REX este rar întâlnită (Turda, MIT inv. 1816/24 și 46) și (Frata, MIT
inv. 1955/8, 46, 86 și 117).
6 Pe una dintre monede (MIT inv. 1816/45) nu apare nici un semn monetar; ea se
particularizează însă prin greșeala intervenită în scrierea legendei de avers, prin inversarea
ordinii literelor D și I: LAI-DSL-AVS-REX.
7 Opt din cei 120 de denari nu poartă semne monetare (MIT inv. 1955/75, 110-111, 115-119). Alte
două monede (MIT inv. 1955/113 și 120), lipsite de asemenea de semne monetare și cu greșeli în
scrierea legendei, intră în categoria emisiunilor clandestine.
8 Variantele au fost găsite în urma analizei unui număr de 283 de monede (21 dintre ele fără
semne monetare) provenite din colecții muzeale (Muzeul Național Maghiar) și private, sau
2
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Notă asupra semnelor monetare identificate pe denarii regelui Ladislau I din tezaurele...
















Varianta Tóth, Kiss, Fekete 2 (Pl. 1/1-5, 5/1). Globula apare pe aversul a cinci
denari din tezaurul Turda (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 1) și a 13 denari
din tezaurul Frata9 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var. 1).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 3 (Pl. 1/6-13, 5/2). Cele două globule suprapuse apar
pe aversul a opt denari din tezaurul Turda (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var.
2) și a 10 denari din tezaurul Frata10 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var. 2).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 4 (Pl. 6/2). Cele două globule amplasate pe
orizontală apar pe unul dintre denarii tezaurului Frata (Chirilă, Feneșan 1974
45/var. 4).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 8 (Pl. 2/1-3, 5/3). Cele trei globule dispuse în unghi
drept apar pe aversul a trei denari din tezaurul Turda (Chirilă, Hopârtean 1978
60-61/var. 3) și pe un singur denar de la Frata11 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var.).
Variantele Tóth, Kiss, Fekete 11 și 12 (Pl. 3/4-5, 5/7-8). Un ic sau un triunghi cu
vârful în jos apar pe aversul a doi denari de la Turda (Chirilă, Hopârtean 1978
60-61/var. 8) și pe opt dintre denarii de la Frata12 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var.
11).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 14 (Pl. 6/3). Două triunghiuri suprapuse, așezate cu
vârful în jos, apar pe unul dintre denarii de la Frata (Chirilă, Feneșan 1974
45/var. 14).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 16 (Pl. 2/4-14, 5/4-5). Linia îngroșată, așezată
vertical sau ușor înclinată, apare pe aversul a 11 denari din tezaurul Turda
(Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 4 și 5) și pe 30 dintre denarii tezaurului
Frata13 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var. 8). Având în vedere varietatea pozițiilor,
nu știm în ce măsură putem vorbi de semne monetare distincte sau înclinația
liniei este rodul întâmplării.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 21 (Pl. 4/1-2, 5/12). Crucea simplă apare pe aversul a
doi denari de la Turda (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 13) și pe cinci dintre
denarii de la Frata14 (Chirilă, Feneșan 1974 45/var. 20).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 23 (Pl. 3/6, 5/10). Triunghiul cu vârful în sus care
suprapune o globulă apare pe aversul unei denar din tezaurul Turda (Chirilă,
Hopârtean 1978 60-61/var. 10) și pe unul din tezaurul Frata15 (Chirilă, Feneșan
1974 45/var. 15).
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 24. Denarul din tezaurul de la Turda pe care a fost
semnalată o globulă situată deasupra unui triunghi cu vârful în jos nu a putut fi
identificat.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 25 (Pl. 3/7-10, 5/11). Triunghiul cu vârful în jos care
suprapune o globulă apare pe aversul a patru denari de la Turda (Chirilă,
Hopârtean 1978 60-61/var. 11) și pe 10 dintre denarii descoperiți la Frata16
(Chirilă, Feneșan 1974 45/var. 16).

preluate din diverse cataloage de licitație (Moneta Nova, Nudelman Numizmatika și Pannonia
Terra Numizmatica) și baze de date digitale (Numismatics Hungary).
9 MIT inv. 1955/1-13.
10 MIT inv. 1955/15-24.
11 MIT inv. 1955/31.
12 MIT inv. 1955/68-74 și 114.
13 MIT inv. 1955/33-35, 37-49, 51-54, 56-63, 66 și 112.
14 MIT inv. 1955/90-93 și 96. Este posibil ca semnul neclar ștanțat pe monedele 1955/94 și 95 să
reprezinte o cruce.
15 MIT inv. 1955/79.
16 MIT inv. 1955/14, 50, 80-87.
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Varianta Tóth, Kiss, Fekete 27 (Pl. 3/1-3, 5/6). Globula așezată deasupra unei
linii verticale a fost identificată pe aversul a trei denari din tezaurul Turda
(Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 7) și pe alți trei denari de la Frata17 (Chirilă,
Feneșan 1974 45/var. 9).
 Varianta Tóth, Kiss, Fekete 28 (Pl. 6/4). Globula așezată sub o linie verticală
îngroșată, nesemnalată la publicarea anterioară, apare pe unul dintre denarii
tezaurului Frata.
 Varianta Tóth, Kiss, Fekete 31. Crucea suprapusă de o globulă semnalată de
Chirilă și Feneșan (1974, 45/var. 21) nu a fost identificată la reexaminarea
denarilor de la Frata.
 Varianta Tóth, Kiss, Fekete 32 (Pl. 4/3-6, 5/13). Crucea care suprapune o
globulă apare pe aversul a patru denari de la Turda (Chirilă, Hopârtean 1978
60-61/var. 14) și pe șapte dintre denarii de la Frata18 (Chirilă, Feneșan 1974
45/var. 22).
 Varianta Tóth, Kiss, Fekete 35 (Pl. 6/5). Triunghiul cu vârful în jos, suprapus de
două globule apare pe unul dintre denarii tezaurului Frata (Chirilă, Feneșan
1974 45/var. 18).
 Varianta Tóth, Kiss, Fekete 37 (Pl. 6/6). Semiluna având câte o globulă la capete
apare pe patru dintre denarii tezaurului Frata19.
Între identificările făcute de Eugen Chirilă și colaboratorii săi există variante
care nu au fost regăsite în tezaurele Turda și Frata sau printre variantele repertoriate de
C. Tóth, J. G. Kiss, A. Fekete. Spre exemplu, cele două linii dispuse vertical, una sub
alta (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 6), sau cele două triunghiuri așezate pe
verticală, cu vârful unul către altul20 (Chirilă, Hopârtean 1978 60-61/var. 9), pe care nu
le-am găsit semnalate nici în cazul altor tezaure ce conțin denarii CNH I 3321. Analizând
moneda din tezaurul de la Frata (Chirilă, Feneșan 1974, 45/var.12 Taf. IV/12; Pl. 5/9)
atribuită ultimei variante menționate, am ajuns la concluzia că avem o piesă
nemarcată: imaginea a două triunghiuri suprapuse, cu vârful îndreptat unul către
celălalt, este una falsă, dată de spațiile libere rămase în relief după imprimarea
poansoanelor literelor A și V. Între variantele inedite au fost incluse și cele două
globule, poziționate oblic, care apar pe unul dintre denarii de la Frata (Chirilă, Feneșan
1974 45/var. 3), însă, poziția celor două globule poate fi rezultatul unei ștanțări mai
puțin îngrijite și moneda cu pricina (Pl. 6/7) să aparțină variantei Tóth, Kiss, Fekete 3.
O altă categorie este formată din monedele care prezintă anumite elemente
suplimentare, ne referim la globule de mici dimensiuni (puncte) ce apar în registrul
înscrisului de avers, încadrabile sau nu în diverse combinații, ce pot fi considerate drept
semne monetare. Astfel, pe una dintre monedele de la Turda (Pl. 1/11) aparținând
variantei Tóth, Kiss, Fekete 3, în arcuirea fiecărei semiluni ce desparte legenda
aversului apare un punct. Întrebarea este dacă aceste puncte sunt însemne monetare
sau sunt, mai degrabă, elemente de ghidaj folosite de meșterul monetar în procesul de
batere22. Aceeași problemă apare în cazul unor denari din ambele tezaure (Pl. 2/11-13 și
Pl. 6/1), unde, am fi tentați să credem că monedele aparțin, datorită semiluni
MIT inv. 1955/36, 55 și 64.
MIT inv. 1955/97-99 și 101-104.
19 MIT inv. 1955/105-108.
20 Presupunem că este vorba de moneda pe care o ilustrăm pe Planșa 4/9 (MIT inv. 1816/36).
21 Avem în vedere descoperirile monetare publicate de Börzsönyi 1903 94-95 (Kiliti), Rhé 1905
72 (Kiliti), Jeszenszky 1940 30-31 și Jeszenszky 1942 26-27 (Székesfthérvár).
22 În catalogul monedelor arpadiene, globulele sau punctele apărute pe avers, în registrul
înscrisului monetar (varianta Tóth, Kiss, Fekete 33) sau în câmp (varianta Tóth, Kiss, Fekete 10,
29 și 36), sunt interpretate drept semne monetare.
17

18
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despărțitoare ce are la unul din capete o mică globulă, variantei Tóth, Kiss, Fekete 30.
Se pare însă că este vorba de un anumit poanson, folosit și la scrierea literei S, și de
aceea am ales să atribuim cele patru monede variantei Tóth, Kiss, Fekete 16. Pentru
această încadrare am optat și în cazul monedei unde globula apare între litera A și
semnul monetar redat prin linia îngroșată (Pl. 2/14), considerând că este vorba de un
punct de reper luat de gravor.
Câțiva dintre denarii analizați intră, din diverse motive, în categoria
incertitudinilor. În primul rând, îi amintim pe cei din tezaurul Turda, care, din cauza
stării de conservare23, nu permit identificarea semnelor monetare: 1. aversul monedei
ilustrate pe Planșa 4/8 este tocit în zona dintre literele A și V, semnele monetare (dacă
există) sunt ilizibile; 2. pentru moneda următoare (Pl. 4/10) este vizibilă doar o globulă,
semnul pe care îl suprapune pare a fi tot o globulă, caz în care moneda ar aparține
variantei Tóth, Kiss, Fekete 3. În categoria situațiilor incerte includem și un denar (Pl.
4/7) pe aversul căruia, la locul consacrat, apare un semn monetar vizibil, dar atipic.
Având în vedere greșelile de încadrarea a legendei monetare – semilunile suprapun sau
sunt suprapuse de litere – și folosirea greșită a poansonului literei C pentru a reda
litera S (LADISLAVC REX), este posibil să avem de-a face cu o emisiune clandestină.
Pentru tezaurul de la Frata, avem două situații. Analizând moneda atribuită variantei
Chirilă, Feneșan 17 am ajuns la concluzia că semnul care apare deasupra triunghiului
nu reprezintă o globulă (Pl. 6/8) și moneda aparține în fapt variantei Tóth, Kiss, Fekete
25. Moneda recunoscută drept varianta Chirilă, Feneșan 24 este rezultatul unei bateri
clandestine (Pl. 6/9), ideea fiind susținută de greșelile de redare a legendei de avers și
de amplasarea neobișnuită a ineditului semn monetar: LAD - ISL (globulă între două
triunghiuri) - AL - REX.
Eliminând monedele încadrate în categoriile discutate mai sus, în final,
singurele variante inedite (în relație cu catalogul monedelor arpadiene) au fost
identificate printre denarii din tezaurul descoperit la Frata, pe unul sau mai multe
exemplare:
1. Varianta Chirilă, Feneșan 5: trei globule așezate sub forma unui triunghi
echilateral24 (Pl. 6/10).
2. Varianta Chirilă, Feneșan 7: trei globule așezate pe orizontală, ce suprapun o
altă globulă aflată sub globula din mijloc (Pl. 6/11).
3. Varianta Chirilă, Feneșan 10: un triunghi cu vârful în sus25 (Pl. 6/12).
4. Varianta Chirilă, Feneșan 13: două triunghiuri suprapuse, așezate cu vârful în
sus (Pl. 6/13).
5. Varianta Chirilă, Feneșan 19: două globule așezate pe verticală, ce suprapun un
triunghi cu vârful îndreptat în sus (Pl. 6/14).
***
Raritatea tezaurelor ce conțin exclusiv denarii maghiari de tip CNH I 33 ne-a
determinat să readucem în atenție descoperirile de la Turda și Frata, în ideea alcătuirii
unei liste cât mai complete și corecte a semnelor monetare, care să slujească la
dezlegarea rostului lor în procesul de batere a monedelor lui Ladislau I.
Monedele din tezaurul de la Turda nu sunt, așa cum s-a afirmat la publicarea acestora, în
totalitate într-o stare de conservare de excepție, unele piese prezintă rupturi ale flanului, iar
altele evidente urme de tocire a reliefului. Situația este identică și în cazul monedelor din
tezaurul de la Frata.
24 MIT inv. 1955/26-30
25 MIT inv. 1955/65, 67 și 77.
23
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Turda (x2): Fig. 1-5.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 2; Fig. 6-13. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 3.
Plate 1 – Privy marks on CNH I 33 hungarian denars from Turda hoard (x2): Fig. 1-5.
Variant Tóth, Kiss, Fekete 2; Fig. 6-13. Variant Tóth, Kiss, Fekete 3.
Planșa 2 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Turda (x2): Fig. 1-3.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 8; Fig. 4-14. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 16.
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Plate 2 – Privy marks on CNH I 33 hungarian denars from Turda hoard (x2): Fig. 13. Variant Tóth, Kiss, Fekete 8; Fig. 4-14. Variant Tóth, Kiss, Fekete 16.
Planșa 3 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Turda (x2): Fig. 1-3.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 27; Fig. 4-5. Variantele Tóth, Kiss, Fekete 11 și 12; Fig. 6.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 23; Fig. 7-10. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 25.
Plate 3– Privy marks on the CNH I 33 hungarian denars from Turda hoard (x2): Fig.
1-3. Variant Tóth, Kiss, Fekete 27; Fig. 4-5. Variants Tóth, Kiss, Fekete 11 and 12; Fig.
6. Variant Tóth, Kiss, Fekete 23; Fig. 7-10. Variant Tóth, Kiss, Fekete 25.
Planșa 4 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Turda (x2): Fig. 1-2.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 21; Fig. 3-6. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 32; Fig. 7-10.
Situații incerte; Fig. 11. Moneda fără semne monetare.
Plate 4 – Privy marks on the CNH I 33 hungarian denars from Turda hoard (x2): Fig.
1-2. Variant Tóth, Kiss, Fekete 21; Fig. 3-6. Variant Tóth, Kiss, Fekete 32; Fig. 7-10.
Uncertain situations; Fig. 11. The coin without privy-mark.
Planșa 5 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Frata (x2): Fig. 1.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 2; Fig. 2. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 3; Fig. 3. Varianta
Tóth, Kiss, Fekete 8; Fig. 4-5. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 16; Fig. 6. Varianta Tóth,
Kiss, Fekete 27; Fig. 7-8. Variantele Tóth, Kiss, Fekete 11 și 12; Fig. 9. presupusa
variantă Chirilă-Hopârtean 1974 12; Fig. 10. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 23; Fig. 11.
Varianta Tóth, Kiss, Fekete 25; Fig. 12. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 21; Fig. 13. Varianta
Tóth, Kiss, Fekete 32.
Plate 5 – Privy marks on the CNH I 33 hungarian denars from Frata hoard (x2): Fig.
1. Variant Tóth, Kiss, Fekete 2; Fig. 2. Variant Tóth, Kiss, Fekete 3; Fig. 3. Variant
Tóth, Kiss, Fekete 8; Fig. 4-5. Variant Tóth, Kiss, Fekete 16; Fig. 6. Variant Tóth, Kiss,
Fekete 27; Fig. 7-8. Variants Tóth, Kiss, Fekete 11and 12; Fig. 9. So-called variant
Chirilă, Hopârtean 1974 12; Fig. 10. Variant Tóth, Kiss, Fekete 23; Fig. 11. Variant
Tóth, Kiss, Fekete 25; Fig. 12. Variant Tóth, Kiss, Fekete 21; Fig. 13. Variant Tóth, Kiss,
Fekete 32.
Planșa 6 − Semne monetare pe denarii CNH I 33 din tezaurul Frata (x2). Fig. 1. Situație
incertă; Fig. 2. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 4; Fig. 3. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 14; Fig.
4. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 28; Fig. 5. Varianta Tóth, Kiss, Fekete 35; Fig. 6. Varianta
Tóth, Kiss, Fekete 37; Fig. 7. Presupusa variantă Chirilă, Feneșan 3; Fig. 8. Presupusa
variantă Chirilă, Feneșan 17; Fig. 9. Presupusa variantă Chirilă, Feneșan 1974 12; Fig.
10-14. Variante inedite.
Plate 6 – Privy marks on the CNH I 33 hungarian denars from Frata hoard (x2): Fig.
1. Uncertain situation; Fig. 2. Variant Tóth, Kiss, Fekete 4; Fig. 3. Variant Tóth, Kiss,
Fekete 14; Fig. 4. Variant Tóth, Kiss, Fekete 28; Fig. 5. Variant Tóth, Kiss, Fekete 35;
Fig. 6. Variant Tóth, Kiss, Fekete 37; Fig. 7. So-called variant Chirilă, Feneșan 3; Fig.
8. So-called variant Chirilă, Feneșan 17; Fig. 9. So-called variant Chirilă, Feneșan 12;
Fig. 10-14. New privy-marks variants.
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TEZAURUL DE SECOL XVII DESCOPERIT CU OCAZIA
SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DE LA BISERICA SAȘILOR,
CATEDRALA DISPĂRUTĂ SF. MARGARETA DIN TÂRGOVIȘTE
Paul Dumitrache, Irina Cîrstina**
Abstract
The study of high-value silver coins on the territory of Wallachia,
especially those associated with the lion thaler (leuwen daalder), has so far
benefited from extensive synthesis studies, studies that have given us viable
hypotheses applicable to Romanian space. However, investigating the monetary
hoards in detail, particularities of local monetary circulation can be argued on the
basis of their structural analysis in the context of complementary epigraphic or
documentary sources. The hoard discovered at the Church of the Saxons in
Târgovişte (Catholic Church St. Margaret that disappeared) during the
archaeological campaign from 1962 to 1963 is a very eloquent example in this
respect. Composed of leuwen daalders and guldens of 28 stüveri, the hoard is an
important numismatic source that provides novel information about the currency
in circulation in the winter capital of Wallachia, during the second half of the 17 th
century.
Key words: leuwen daalders, guldens of 28 stüveri, monetary circulation, 17 th
century, Wallachia, Târgoviște.

Printre tezaurele descoperite în oraşul Târgovişte se numără şi tezaurul de secol
XVII descoperit în cadrul campaniei arheologice din 1962-1963, „...în interiorul colţului
nordic al altarului, la 0,30 m adâncime de la nivelul solului (...), în biserica saşilor”
(Gioglovan 1979 167). Despre biserica saşilor, catedrala catolică cu hramul Sf.
Margareta dispărută astăzi, aflăm din izvoare documentare că se afla ruinată, încă de la
începutul secolului al XVII-lea1. Cercetările arheologice confirmă, de asemenea, că
„biserica se afla de mult ruinată în secolul al XVII-lea” (Gioglovan 1979 167). Aflat în
patrimoniul Complexului Muzeal Naţional „Curtea Domnească” din Târgovişte2,
tezaurul este alcătuit din şase taleri leu şi optzeci şi unu de florini (guldeni de 28
stüveri), fiind încheiat în anul 1660. Având în vedere starea puţin circulată3 a
exemplarului care încheie tezaurul, este probabilă datarea îngropării sale, chiar pe
parcursul deceniului şapte al secolului al XVII-lea. Jalon de referinţă în istoria Ţării


Doctorand, Institutul de Archeologie „Vasile Pârvan”, București.
E-mail: numismatic31@gmail.com
** Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște.
E-mail: contact@muzee-dambovitene.ro
1 Misionarul catolic Andrei Bogoslavič consemna în perioada celei de-a patra domnii a lui
Radu Mihnea al II-lea (1620-1623), pe care-l numeşte Radulio Mihno Corvino: „În anul 1623, la
Târgovişte se aflau două aşezăminte catolice funcţionale, o biserică având hramul Sf. Francisc
şi o mănăstire destul de ruinată. În oraş se mai aflau şi ruinele fostei catedrale Sf. Margareta”
(Călători V 7-8).
2 După descoperirea sa, tezaurul s-a păstrat la Banca Națională a României, împeună cu un alt
tezaur cu structură similară descoperit în apropiere de Târgovişte, tezaurul de la VlădeniDărmăneşti (Ştirbu et alii 1990 181, nota 78).
3 Pe suprafaţa avers se păstrează aspectul luciului metalic rezultat din amprentare (Planşa 2/6).
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Românești, a secolului al XVII-lea, această decadă marchează, pe de o parte, încheierea
perioadei de înflorire economică și culturală - începută în timpul domniei lui Matei
Basarab - iar pe de altă parte, începutul campaniei otomane care viza transformarea
țării în pașalâc turcesc4. În plan internaţional, perioada jalonată reprezintă de
asemenea şi perioada de vârf a expansiunii politice a Imperiului Otoman în Europa5.
Din perspectiva circulației monetare, nu se intrase încă în epoca noului guruș
otoman6, astfel încât structura masei monetare aflată în circulație se menținea în
caracteristicile specifice ariei de contact a spațiului balcanic și levantin cu cel central
european, din cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Această perioadă este
marcată, de asemenea, de reformele economice şi fiscale ale lui Matei Basarab,
reglementate prin Îndreptarul legilor, primul cod de legi în limba română tipărit la
Târgovişte în anul 16527. Tezaurul de la biserica saşilor reprezintă un important izvor
numismatic, izvor care, prin investigarea actuală, oferă informaţii inedite8 cu privire la
structura masei monetare aflată în circulație, în fosta capitală de iarnă a Ţării
Româneşti. Atât în perimetrul orașului Târgoviște cât și în împrejurimi, sunt cunoscute
încă cinci tezaure monetare9, în care se întâlnesc talerii leu provenind din Provinciile
Unite ale Ţărilor de Jos. În trei dintre aceste tezaure10, talerii leu se găsesc alături de un
nucleu format preponderent din guldeni de 28 stüveri de Emden sau Jever Oldenburg, ca și în cazul tezaurului de la biserica sașilor, așa cum se observă din
catalog.
***
A. Provinciile Unite ale Țărilor de Jos
UTRECHT
#1. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 16(17?) (1606-1634); AR; 27.05 g; 40.5 x 40.5 mm;
Inv: 1309; Planșa 1/1; KM #13; Davenport #4863; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON FOE ◦ BELG ◦ TRAI / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu

Ţările Române sunt obligate să participe militar, alături de raialele otomane, în campaniile
otomane împotriva monarhiei habsburgice (1663-1683) şi să furnizeze provizii şi servicii
logistice armatei otomane în campania împotriva Uniunii Polono-Lituaniene (1672).
5 Cucerirea cetăţii Oradei (1600), a Cameniţei şi a Podoliei (1672) şi asediul Vienei (1683).
6 Aurel Vîlcu analizează în detaliu și argumentează pătrunderea monedelor otomane moderne
din timpul domniei lui Ahmed III (1703-1730) în Țara Românească, ca urmare a reînfloririi
comerțului la sud de Dunăre (Vîlcu 2009 268-269).
7 Codicele Îndreptarea legii, prima parte din Pravila cea mare, considerat un amestec de drept
canonic si laic, a fost primul cod de legi redactat în limba română şi aplicat până în epoca
Fanarioților când a fost înlocuit cu novelele lui Iustinian (Istoria Romanilor/V 2003 117).
8 Ulterior semnalării sale de către Radu Gioglovan (Gioglvan 1979 167), tezaurul este menţionat
de Constanţa Ştirbu şi Ana Maria Velter sub denumirea de „Târgovişte III”, precizându-se că are
în componenţă taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78) şi guldeni de Emden şi Oldenburg
(Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301), fără publicarea descrierii numismatice a pieselor
componente.
9 Târgovişte II (1579-1693) conţine taleri şi jumătăţi de taler leu (Gioglovan, Avram 1957 468;
Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Vlădeni-Dărmăneşti (1575-1637/1657) conţine guldeni de
Emden şi Oldenburg (Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301) și taleri leu (Ştirbu et alii
1990 171, 181, nota 78). Crovu-Odobeşti (1580-1674) conține guldeni de Emden (Velter, Ştirbu
2002 292, 296-297) și taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Găineşti-Hulubeşti (15841667) conţine taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Bilciureşti (1618-1678) conţine un
taler leu şi guldeni de Emden (Savu et alii 2000 197-206).
10 Vlădeni-Dărmăneşti, Crovu-Odobeşti și Bilciureşti (A se vedea și nota 9).
4
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neîncoronat // CONFIDENS + DNO + NON + MOVETUR ◦ 16(--) / Leu rampant la
dreapta.
Scutul orașului Utrecht = marca monetară.
WEST FRIESLAND
#2. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 1641; AR; 27.30 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv: 1322;
Planșa 1/2; KM #14.2; Davenport #4870; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON - FOE ◦
BELG ◦ WEST / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu
rampant // CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 1641 / Leu rampant la
dreapta.
Floarea de crin = marca monetară.
ZEELAND
#3. Taler leu (daalder de 48 stüver) 1641; AR; 27 g; 41 x 42 mm; Inv: 1331; Planșa 1/3;
KM #14.2; Davenport #4870; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON - FOE ◦ BELG ◦ ZEL /
Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu rampant //
CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 1641/ Leu rampant la dreapta. Variantă
inedită: fără marcă monetară și datată 1641, emisiune care nu este raportată în
catalogul Krause ediția a IV-a.
Turnul = marca monetară.
ZWOLLE
#4. ½ Taler leu (½ daalder de 24 stüver) 1641; AR; 13.35 g; 34 x 35 mm; Inv: 1328;
Planșa 1/4; KM #35; Av//Rv: MO ◦ NO ◦ ARG ◦ CIV – ZWOL ◦ AL ◦ IMP / Cavaler în
armură privește la stânga, în spatele scutului Sf. Mihail // DA ◦ PACEM ◦ DOMINE ◦
IN ◦ DIEBVS ◦ NOST ◦/ Leul rampant la dreapta desparte milesimul (16 - 41), în cercul
interior.
Scutul orașului Zwolle = marca monetară
KAMPEN
#5. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 1652; AR; 23.75 g; 43 x 43 mm; Inv: 1316; Planșa
1/5; KM #35.2; Davenport #4879; Av//Rv: MON ◦ ARG ◦ CIVI ◦ IM - P ◦ BEL ◦
CAMPEN / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu //
CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 16 - - 52 ◦ / Leu rampant la dreapta.
Floarea de crin = marca monetară.
OVERYSSEL (Transisulania)
#6. Ducat (48 stüver) 1660; AR; 27.35 g; 39 x 40 mm; Inv: 1330; Planșa 1/6; KM #36.1;
Davenport #4899; Av//Rv: MO : NO : ARG : PRO : C - O - NF : BELG : TRANS /
Cavaler în armură cu sabia pe umăr în spatele scutului cu leu, desparte milesimul în

101

https://biblioteca-digitala.ro

Paul Dumitrache, Irina Cîrstina

cercul interior // CONCORDIA : RES ◦ PARVÆ ◦ CRESCUNT
sabia și mănuchiul de fulgere, în scut încoronat.

/ Leu rampant ținând

Soarele = marca monetară
B. State, orașe și autorități ecleziastice germane
EMDEN
Ferdinand II (1619-1637)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1624-1637);
KM #10.1, Davenport #507
#7. AR; 18.23 g; 38,2 x 39,2 mm; Inv: 1287; Planșa 2/1; Vîlcu – var. II; Av//Rv: FLOR ◦
ARGEN - (28) - CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden încadrat de un
ornament baroc. Deasupra cartierelor coroanei, două roze în legendă. // FERDINAN ◦ II ◦
ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG ◦/ Acvila imperială având nominalul în globul crucifer central.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1624-1637);
KM #10.2, Davenport #508
#8. AR; 19.60 g; 39,5 x 39,5 mm; Inv: 1247; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: FLOR ◦ ARGEN (28) - CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden. Ornament variantă //
FERDINAN ◦ II ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVGV / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer central.
#9. AR; 19.38 g; 39 x 40,7 mm; Inv: 1248; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#10. AR; 19.40 g; 39,5 x 40,4 mm; Inv: 1249; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#11. AR; 19.60 g; 39,2 x 40 mm; Inv: 1250; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#12. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1253; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#13. AR; 19.65 g; 41 x 41 mm; Inv: 1255; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#14. AR; 19.22 g; 40 x 42 mm; Inv: 1257; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#15. AR; 19.67 g; 40 x 40 mm; Inv: 1258; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#16. AR; 19.50 g; 41 x 41 mm; Inv: 1261; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#17. AR; 19.10 g; 40 x 40 mm; Inv: 1262; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#18. AR; 19.80 g; 43 x 43 mm; Inv: 1264; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#19. AR; 19.30 g; 42 x 42 mm; Inv: 1266; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#20. AR; 19.75 g; 38.5 x 40.5 mm; Inv: 1270; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#21. AR; 19.80 g; 39.5 x 40.5 mm; Inv: 1271; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#22. AR; 19.67 g; 37.8 x 40.2 mm; Inv: 1272; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#23. AR; 19.48 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1276; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#24. AR; 19.55 g; 39 x 40 mm; Inv: 1277; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#25. AR; 19.42 g; 40 x 40 mm; Inv: 1280; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#26. AR; 19.50 g; 39 x 40 mm; Inv: 1283; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#27. AR; 19.43 g; 39 x 40 mm; Inv: 1288; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#28. AR; 19.45 g; 40 x 40 mm; Inv: 1289; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#29. AR; 19.65 g; 39 x 39 mm; Inv: 1290; Planșa 2/2; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#30. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1293; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#31. AR; 19.50 g; 39.2 x 39.2 mm; Inv: 1294; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#32. AR; 19.15 g; 40 x 40 mm; Inv: 1295; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#33. AR; 19.62 g; 39.5 x 38.5 mm; Inv: 1298; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#34. AR; 19.60 g; 40 x 40 mm; Inv: 1303; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#35. AR; 19.83 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1304; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#36. AR; 19.65 g; 40 x 40 mm; Inv: 1306; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
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#37. AR; 19.77 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 1307; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#38. AR; 19.83 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1314; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#39. AR; 19.37 g; 40 x 40 mm; Inv: 1319; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#40. AR; 19.50 g; 39.5 x 40.2 mm; Inv: 1320; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#41. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1326; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la # 8.
#42. AR; 19.50 g; 39.8 x 38.2 mm; Inv: 1327; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#43. AR; 19.66 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 33330; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#44. AR; 19.68 g; 40 x 41 mm; Inv: 1300; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #8 //
FERDINAN ◦ II ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer central.
Ferdinand III (1637-1657)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1637-1657);
KM #10.2 // KM #10.16
#45. AR; 19.83 g; 40 x 40 mm; Inv: 1279; Planșa 2/3; Vîlcu – var. III; Av//Rv: FLOR ◦
ARGEN - (28) – CIV(ITA)T ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden. Ornament
variantă // FERDINAN ◦ III ◦ ROM ◦ I(MP ◦ S)EM ◦ AVGV / Acvila imperială având
nominalul în globul crucifer central.
#46. AR; 19.55 g; 39.5 x 40.2 mm; Inv: 1312; Vîlcu – var. III; Av//Rv: ca la #45.
#47. AR; 19.35 g; 39.8 x 39.8 mm; Inv: 1323; Vîlcu – var. III; Av//Rv: ca la #45.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1637-1657);
KM #10.16, Davenport #507
#48. AR; 19.55 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv CNM-CD-T: 1265; Vîlcu – var. II; Av//Rv: FLOR
◦ ARGEN - (28) – CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden încadrat de
un ornament baroc // FERDINAN ◦ III ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială
având nominalul în globul crucifer central.
#49. AR; 19.22 g; 40 x 40 mm; Inv: 1267; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#50. AR; 19.60 g; 42 x 42 mm; Inv: 1269; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#51. AR; 19.73 g; 40.7 x 41.2 mm; Inv: 1273; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#52. AR; 19.53 g; 39.5 x 40.5 mm; Inv: 1281; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#53. AR; 19.80 g; 40 x 40 mm; Inv: 1286; Planșa 2/4; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la # 48.
#54. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1292; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#55. AR; 19.53 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1301; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#56. AR; 19.80 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1310; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#57. AR; 19.70 g; 40 x 40 mm; Inv: 1311; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#58. AR; 19.65 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1317; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#59. AR; 19.00 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1318; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#60. AR; 19.75 g; 40 x 40.8 mm; Inv: 1325; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
JEVER - OLDENBURG
Ferdinand III (1637-1657) / Anton Günther von Oldenburg (1603-1667)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (cca. 1640);
KM #35; Davenport #713;
Maestru monetar Gerhard Dreyer
#61. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1329; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: FLOR ◦ ANT ◦
GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhors //
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FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#62. AR; 19.28 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1291; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #61
// FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#63. AR; 18.75 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1321; Dumitrache – var. I.d; Av//Rv: ca la #61
// FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEMP ◦ AVGV / Acvila imperială având nominalul
în globul crucifer, pe piept.
#64. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1246; Dumitrache – var. II.a; Av//Rv: FLOR ◦ ANT ◦
GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
ca la #61.
#65. AR; 19.30 g; 41.5 x 41.5 mm; Inv: 1252; Planșa 2/5; Dumitrache – var. II.c;
Av//Rv: ca la # 64 // FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AV / Acvila imperială
având nominalul în globul crucifer, pe piept.
#66. AR; 19.63 g; 40 x 40 mm; Inv: 1268; Dumitrache – var. II.e; Av//Rv: ca la #64 //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#67. AR; 19.22 g; 42 x 42 mm; Inv: 1282; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: FLOR ◦ AN ◦
GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
ca la #61.
#68. AR; 19.17 g; 42 x 42 mm; Inv: 1305; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: ca la #67.
#69. AR; 19.15 g; 41.8 x 41.8 mm; Inv: 1308; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: ca la
#67.
#70. AR; 18.95 g; 42.5 x 42.5 mm; Inv: 1275; Dumitrache – var. IV.a; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #61.
#71. AR; 19.15 g; 40 x 41 mm; Inv: 1254; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #70 //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#72. AR; 19.18 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 1259; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
#73. AR; 19.20 g; 41 x 41 mm; Inv: 1274; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
#74. AR; 18.72 g; 40.5 x 41.5 mm; Inv: 1299; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1649-1651);
KM #40; Davenport #714;
Maestru monetar Jürgen Detleffs
#75. AR; 19.75 g; 40 x 41 mm; Inv: 1285; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: FLOR ◦ AN ◦
GV ◦ C ◦ O - (28) – E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#76. AR; 19.32 g; 42 x 42 mm; Inv: 1302; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: ca la # 75.
#77. AR; 19.67 g; 41 x 41 mm; Inv: 1313; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: ca la # 75.
#78. AR; 19.28 g; 39.2 x 40 mm; Inv. CNM-CD-T: 1251; Planșa 2/6; Dumitrache – var.
I.b; Av//Rv: ca la #75 // FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AV / Acvila
imperială având nominalul în globul crucifer, pe piept.
#79. AR; 19.62 g; 39 x 40 mm; Inv: 1256; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#80. AR; 19.55 g; 40.3 x 40.3 mm; Inv: 1260; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#81. AR; 19.25 g; 40 x 40 mm; Inv: 1263; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#82. AR; 19.35 g; 41 x 41 mm; Inv: 1278; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#83. AR; 19.40 g; 40.8 x 40.8 mm; Inv: 1296; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
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#84. AR; 19.50 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv: 1315; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#85. AR; 19.47 g; 40.2 x 41.2 mm; Inv: 1284; Dumitrache – var. II.a; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) - O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
/ Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #75.
#86. AR; 19.75 g; 41 x 41 mm; Inv: 1297; Dumitrache – var II.b; Av//Rv: ca la #85//ca
la #78.
#87. AR; 19.90 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1324; Dumitrache – var. III.b; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) - O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
/ Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #78.
***
Pentru clasificarea monedelor, s-a urmărit raportarea atât la cataloage de
referință internațională (Krause 1601-1700, Davenport 1974) cât și clasificări stilistice
ale variantelor, de referință în investigarea descoperirilor din Țara Românească11.
Conform catalogului, tezaurul de la biserica saşilor are următoarea structură:
A) Emisiuni ale Provinciilor Unite ale Țărilor de Jos: patru taleri leu (Daalder de
48 stüver) provenind câte unul din fiecare, din monetăriile provinciilor
Utrecht (1606-1634), West Friesland (1641), Zeeland (1641) şi oraşului
Kampen (1652); o jumătate de taler leu (½ Daalder de 24 stüver) de la Zwolle
(1641) şi un ducat cu aceeaşi valoare ca a talerului leu (48 stüver) emis în
Overyssel (Transisulania) (1660).
B) Emisiuni ale statelor, orașelor și autorităților ecleziastice germane:
 Emisiuni ale orașului liber imperial Emden (monetăria Emden) nedatate
(1624-1657): treizeci şi opt de guldeni (28 stüweri) din timpul domniei lui
Ferdinand al II-lea (1619-1637) și şaisprezece guldeni (28 stüweri) din timpul
domniei lui Ferdinand al III-lea (1637-1657).
 Emisiuni ale lui Anton Günther conte de Oldenburg și Delmenhorst
(monetăria Jever) nedatate: douăzeci şi şapte de exemplare dintre care
paisprezece atribuite anului 1640 (maestru monetar Gerhard Dreyer) şi
treisprezece emise în perioada: 1649 – 1651 (maestru monetar Jürgen Detleffs).
Dintre talerii investigaţi, se remarcă exemplarul atribuit provinciei Zeeland (catalog
#3). La analiza stilistică comparativă cu un alt exemplar de acest tip (Figura nr. 1), se
remarcă lipsa mărcii monetare specifice provinciei (turnul) din legenda avers. Pe de
altă parte, textul legendei confirmă atribuirea acesteia proviniciei Zeeland, iar
compoziţia metalică, acurateţea stilistică şi metoda de amprentare elimină ipoteza unui
fals monetar de epocă. O astfel de variantă, cu atât mai mult datată 1641, nu este
raportată în catalogul Krause, ediţia a 4-a publicat în anul 2008 (Krause 1601-1700
1233). În prima jumătate a secolului al XVII-lea cantităţi foarte mari de taleri leu,
posibil tiraje întregi, luau destinaţia levantină. Acest aspect poate conduce către ipoteza
potrivit căreia variante inedite să fie raportate ca urmare a descoperirilor monetare din
regiunile racordate acestui spațiu economic. Producţia talerilor leu aducea un profit
Pentru determinarea guldenilor de Emden s-a utilizat clasificarea realizată de Aurel Vîlcu
pentru emisiunile de 28 stüveri ale orașului liber imperial Emden descoperiți în tezaurul de la
Bilciurești (Savu et alii 2000 197-198), iar pentru cei de Jever-Oldenburg s-a utilizat clasificarea
prezentată de Paul Dumitrache la Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice, ediția a
IV-a, 13-15 septembrie 2018, București (Paul Dumitrache, Circulația guldenilor de 28 stüweri,
la Câmpulung, în lumina investigațiilor numismatice ale tezaurului de secol XVII descoperit pe
dealul Crețișoara, lucrare în curs de apariţie în RCAN IV).
11
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semnificativ trezoreriilor celor şapte provincii olandeze care alcătuiau uniunea iar
aplicarea mărcii monetare reprezenta măsura de control a respectării standardului
monetar.

Fig. 1 - Analiza stilistică comparativă utilizată la determinarea
talerului leu de Zeeland din tezaurul de la biserica saşilor

Primele emisiuni de taleri leu bătute la Dordrecht, confom standardului aprobat
prin rezoluţia din 25 august 157512, respecta un etalon de 27,68 g la o fineţe a argintului
de 750‰13. Valorea sa însă, la data respectivă, a fost de 32 de stüveri14, cu trei unităţi
mai mare decât valoarea intrinsecă a argintului. Diferenţa valorică se constituia în
trezorerie ca taxă în vederea finanţării războiului cu provinciile sudice, aflate în uniune
personală sub coroana spaniolă a lui Filip a II-lea (Harrison 2000 77-78). Nu este
exclus ca tirajele produse pentru spaţiul levantin pe parcursul războiului de 30 de ani,
să nu poarte marca de control a monetăriei - chiar dacă sunt emisiuni oficiale - având în
vedere destinaţia acestora, posibil chiar o sensibilă diminuare a fineţii care să conducă
la creşterea veniturilor fiscale necesare finanţării eforturilor de război. Desigur o astfel
de ipoteză trebuie privită cu prudenţa adecvată cunoscându-se, în descoperirile din
Ţara Românească, falsuri de epocă foarte bine executate15.
***

Prin negocierile începute la Breda în nordul Brabantului s-a încercat o reconcilierea a
provinciilor protestante din nordul Ţărilor de Jos cu sudul catolic, inclusiv o aliniere la sistemul
monetar spaniol al lui Filip al II-lea (Harrison 2000 76).
13 În afară de etalonul valoric s-a stabilit şi etalonul stilistic comun celor şapte provincii: bustul
cavaler cu stema provinciei în câmpul avers, cu legenda MO NO ARG ORD DEN (Moneta Nova
Argentea Ordinum Hollandiae) şi leul olandez în câmpul revers, cu legenda DNO NON
MOVETUR (Non Movetur Confidens Domine).
14 Acest etalon se menţine până în anul 1606, când valoarea talerului leu se stabileşte la 38 de
stüveri, ca urmare a armistiţiului încheiat cu spaniolii. Ulterior, după încheierea războiului de
30 de ani şi implicit a revoluţiei olandeze (războiul de 80 de ani) şi recunoaşterea republicii,
valoarea sa creşte la 42 de stüveri.
15 Patru falsuri după taleri au fost identificate în tezaurul de la Urziceni, unul fiind extrem de
bine realizat (Ştirbu et alii 1990 172-173). În regiunea de circulaţie monetară a oraşului
Târgovişte şi împrejurimilor, a fost identificat un taler fals în tezaurul Tîrgovişte I (Ştirbu et alii
1990 173) şi doi guldeni în tezaurul de la Bilciureşti - nr. 50 și 51 din catalog (Savu et alii 2000
199-200, 204).
12
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Emisiunile de guldeni provenind de la Emden şi Jever – Oldenburg reprezintă
ponderea majoră a monedei de argint de valoare ridicată prezentă în descoperirile
monetare de secol XVII din Ţara Românească (Velter, Știrbu 2002 279). În perspectiva
analizei unor caracteristici ale circulaţiei monetare locale, în cazul a două dintre
tezaurele descoperite16, guldenii de Emden şi cei de Jever-Oldenburg se regăsesc
asociaţi în proporţii comparabile în timp ce în celelalte două17 se întâlnesc doar
emisiuni de Emden în asociere cu taleri leu. Se constată, ca şi particularitate a
circulaţiei locale, prezenţa predominantă a guldenilor de Emden (Figura nr. 2), chiar şi
în cazul tezaurelor în care cele două tipuri de guldeni se găsesc în asociere.

Fig. 2 - Analiza comparativă a structurii tezaurelor de la
Bilciureşti şi de la biserca saşilor din Târgoviște

Dintre cele 54 de exemplare provenite din monetăria de la Emden, 38 sunt
emise în timpul domniei împăratului Ferdinand al II-lea (un singur exemplar din tipul
KM #10.1 şi 37 de exemplare din tipul KM #10.2) iar celelalte 16 sunt mai recente, din
perioada domniei împăratului Ferdinand al III-lea. Un interes aparte trebuie acordat
celor trei exemplare variantă (Catalog #45, #46 și #47). Aversul acestora18 este tipic
emisiunilor din perioada domniei lui Ferdinand al II-lea, în timp ce reversul poartă
titulatura împăratului Ferdinand al III-lea: „FERDINAN III”, revers specific tipului KM
#16 (Planşa 2/3). Din analiza stilistică a legendelor, conform clasificării Vîlcu19, se
constată o concentrare a variantelor tipul IV pentru emisiunile din perioada lui
Ferdinand al II-lea şi a variantelor tipul II din perioada domniei lui Ferdinand al III-lea
(Figura nr. 2). Acest aspect - uniformitate stilistică specifică unui anumit tip de matriță
- indică o tezaurizare a unor sume provenind din tranzacții financiare de valoare
ridicată, unde velocitatea procesului de dispersie a elementelor monetare după punerea
acestora în circulație, nu a produs încă efecte semnificative. Se remarcă astfel utilitatea
unor astfel de instrumente de clasificare stilistică a variantelor monetare, în
identificarea particularităților și contextului tezaurizării, cu impact în cercetarea
circulației monetare.
În afară de tezaurul de la biserica saşilor, este cunoscut ca având structură similară cu acesta
şi tezaurul Vlădeni-Dărmăneşti (Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301).
17 Tezaure locale care conţin emisiuni de Emden sunt: Crovu-Odobeşti (Velter, Ştirbu 2002 292,
296-297) şi Bilciureşti (Savu et alii 2000 197-206).
18 Scut susţinut de ornament variantă (Krause 1601-1700 474).
19 Clasificarea făcută de Aurel Vîlcu pentru emisiunile de 28 stüveri de Emden din tezaurul de la
Bilciurești (Savu et alii 2000 197-198).
16
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Fig. 3 - Clasificarea tipologică a guldenilor de Emden din
tezaurul de la biserica sașilor din Târgoviște

Nu în ultimul rând, se remarcă că și în cazul celor trei monede inedite din punct
de vedere al clasificării tipologice făcute de Davenport și mai recent de Krause20,
legendele se înscriu în aceeași categorie din clasificare Vîlcu. Se aduc astfel argumente
suplimentare care să susțină în mod rezonabil ipoteza cu privire la faptul că matrițe ale
reversului, de tipul KM #10.2 au continuat să fie utilizate la Emden și în timpul
domniei lui Ferdinand al III-lea, probabil o scurtă perioadă de timp după moartea lui
Ferdinand al II-lea.
Guldenii emiși în atelierul din Jever pentru Anton Günther conte de Oldenburg
și Delmenhorst (1603-1667) au o pondere mai redusă decât cei proveniți de la Emden,
însă reprezintă totuşi o prezenţă semnificativă. Cele douăzeci şi şapte de monede se
împart în mod echilibrat în două categorii tipologice, diferențiate cronologic și stilistic
prin marca maestrului monetar. În prima categorie sunt incluse paisprezece exemplare
de tipul KM #35 respectiv Davenport #713, atribuite maestrului monetar Gerhard
Dreyer (1637-1649)21. În cea de-a doua categorie sunt incluse emisiunile semnate de
maestrul monetar Jürgen Detleffs clasificate tipologic drept KM #40 respectiv
Davenport #71422. Din analiza stilistică a legendelor, conform clasificării publicate
anterior23, se constată o amplă varietate tipologică a exemplarelor tezaurizate, spre
Autorii fac precizarea că doar tipul KM #10.1 a continuat să fie emis sub numele împăratului
Ferdinand al III-lea, în legendă (Krause 1601-1700 474).
21 Datate aproximativ în anul 1640 (Davenport 1974, #713; Krause 1601-1700, 2008, pp. 561,
563).
22 Emisiuni atribuite cronologic întregului interval în care acesta a condus atelierul din Jever,
1649 -1651 (Davenport 1974 #714; Krause 1601-1700 561, 563).
23 Pe baza prescurtărilor utilizate la gravarea numelui emitentului „Antonii Guntheri comitis
Oldenburgici et Delmenhorstensis dominus in Jever et Kniphausen” sau a titlului sfântului
împărat roman: „Ferdinandus III. dei gratia Romanorum imperator semper augustus”, au fost
identificate următoarele variante stilistice:
A. KM #35, Davenport #713:
Varianta I = Av: FLOR ◦ ANT ◦ GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦
Varianta II = Av: ... ◦ ANT ◦ GV ◦...
20
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deosebire de situația întâlnită la exemplarele de Emden. De altfel, guldenii de Jever –
Oldenburg erau produși cu predilecție pentru tranzacțiile comerciale cu Levantul,
ajungând astfel să fie cu ușurință dispersați în structura masei monetare curente din
regiunile subsecvente spațiului levantin. În anul 1649, anul de încheiere al lotului de
guldeni de Jever – Oldenburg investigat, a fost emis în atelierul din Jever un tiraj de
180.000 de exemplare, special pentru nevoile comerțului cu Levantul (Bendig 1974 910; Velter, Ştirbu 2002 279). Chiar dacă tezaurul nu este unul de valoare foarte mare,
este cel mai mare, de acest tip, dintre cele șase descoperite în județul Dâmbovița24.
Istorisind despre plecarea patriarhului Macarie de Antiochia din Târgoviște din 22 mai
1654, în călătoria sa spre Moscova, Paul de Alep amintește despre costurile pregătirilor
de călătorie: „... Am cheltuit vreo șase sute de piaștri25 pentru douăzeci și unu de cai și
cinci trăsuri; fiecare trăsură era trasă de patru cai cu hamurile (și cu tot) tacâmul
(lor), cu șeile și cu tot ce era de trebuință pentru trăsuri...” (Călători/VI 1976 146).

Varianta III = Av: ... ◦ AN ◦ GVN ◦...
Varianta IV = Av: ... ◦ AN ◦ GV ◦...
a) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG
b) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG
c) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AV
d) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEMP ◦ AVGV
e) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG
B. KM # 40, Davenport # 714:
Varianta I = Av: FLOR ◦ AN ◦ GV ◦ C ◦ O - (28) – E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
Varianta II = Av: FLOR ◦ AN ◦ GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
Varianta III= Av: FLOR ◦ AN ◦ GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
a) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG
b) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AV
Clasificare prezentată de Paul Dumitrache la Simpozionul Cercetări Arheologice și
Numismatice, ediția a IV-a, 13-15 septembrie 2018, București (Paul Dumitrache, Circulația
guldenilor de 28 stüweri, la Câmpulung, în lumina investigațiilor numismatice ale tezaurului
de secol XVII descoperit pe dealul Crețișoara, lucrare în curs de apariţie în RCAN IV).
24 A se vedea nota 9.
25 În plată se utilizau frecvent guldenii a căror valoare era apropiată de piaștrii otomani, fiind
chiar preferați de negustorii otomani (Velter, Știrbu 2002 279).
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în perioada secolelor XVI-XVII, în CN VIII, 2002, pp. 273-308;
Velter, Ştirbu 2004 – A.-M. Velter, C. Ştirbu, Relaţii economice ale Ţărilor române cu
Spania; circulaţia monedelor de argint cu valoare ridicată emise de coroana spaniolă
pe teritoriul Ţărilor Române în secolele XVI-XVII, în Rdl 15/1-2, 2004, pp.151-190.
Velter, Ştirbu 2005 – A.-M. Velter, C. Ştirbu, Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud.
Ialomiţa şi unele aspecte ale circulaţiei monetare în Ţara Românească în secolul al
XVII-lea, în CN IX-XI, 2003-2005, pp. 413-437.
Velter, Custurea 2005 – A.-M. Velter, G. Custurea, Un tezaur monetar descoperit în
zona oraşului Galaţi, în CN IX-XI, 2003-2005, pp. 439-454.
Explicația planșelor/Explanation of the plates
Planșa 1 - Taleri leu din tezaurul descoperit la biserica sașilor din Târgoviște.
Plate 1 - Lion-Thalers from the hoard found at the Transilvanian Saxons’ church from
Târgoviște.
Planșa 2 - Guldeni de 28 de stüveri din tezaurul descoperit la biserica sașilor din
Târgoviște.
Plate 2 - Guldens of 28 stüvers from the hoard found at the Transilvanian Saxons
church from Târgoviște.
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Cercetări numismatice, XXI-XXII, Bucureşti, 2015-2016, p. 115-125

JETOANELE BERĂRIEI GRIVEL DIN BACĂU
Dorel Bălăiță
Zusammenfassung
Der Artikel stellt zwei Wertmarken der Ende des 19. Jahrhunderts
gegründeten Grivel-Brauerei in Bacau vor. Die Stücke sind aus Messing und
haben Inschriften in Rumänisch (auf der Vorderseite) und in Deutsch (auf der
Rückseite). Die Nennwerte lauten auf deutsche Währung, 1 Mark und 20 Pfennig.
Der Autor gibt einen Einblick in die Geschichte des Beginns der Bierindustrie in
Bacau. Im Jahr 1867 gründeten die beiden Volksdeutschen Carol und Frantz
Haintz am südlichen Stadtrand von Bacau eine Bierfabrik. 1890 kaufte der
Schweizer Felix Grivel diese Fabrik und modernisierte sie. Neben der Fabrik
eröffnete er auch eine Bierstube, in welcher er Grivel-Bier verkaufte. Das Lokaal
wurde bald zum Lieblingsplatz von Bacau. 1902 stirbt Felix Grivel plötzlich und
sein Erbe, August Grivel, übernimmt das Geschäft. Assoziert mit einem lokalen
Geschäftsmann wird er betrogen und akkumuliert große Schulden. 1908 werden
die Fabrik und die Immobilien der Familie Grivel zum Verkauf angeboten. Im
Jahre 1916 wurde die Fabrik an Theodor Rădulescu aus Bukarest verkauft
welcher den Namen in „Wally” änderte und sie 1919 an Osias Herşcovici aus
Bacau weiterverkaufte. Am 27. März 1927 wurde die Bierfabrik Wally von Mihail
Fodor, Martin Fodor und Matei Netto gekauft. Ende 1929 wurden die Fabrik und
die Bierstube durch ein Feuer zerstört und nie wieder aufgebaut.
Schlüsselwörter: wertmarken, Grivel-Brauerei, pfennig, mark, Felix Grivel,
Bacău, Bierfabrik Wally.

În 1867 doi etnici germani Carol şi Frantz Haintz au înfiinţat la marginea sudică
a Bacăului de atunci o fabrică de bere pe un teren cumpărat „de la N. Drăgoianu, unde a
fost hanul cu cerdac” (Radu 1906 52). Datele statistice întocmite de Primăria Bacău
consemnează că la 1877 această fabrică avea doi lucrători şi producea circa 1370 vedre
de bere utilizând materii prime în valoare de 1644 lei (Zaharia 2013 232). În 1879
fabrica avea 4 lucrători şi o valoare anuală a producţiei de 8000 lei (Zaharia 2013 232),
însă berea nu era chiar pe placul localnicilor iar veniturile erau realizate în bună parte
din vânzarea drojdiei produse aici: „Bere făcea multă, dar nu era bună, n-o prea beau
oamenii. În schimb însă făcea bune drojdii pentru plămădit cozonacii” (Radu 1906 52).
În 1890 elveţianul Felix Grivel cumpără această fabrică şi o modernizează, după
cum ne mărturiseşte Costache Radu în monografia sa dedicată Bacăului: „La 1890
fabrica a trecut în proprietatea elveţianului Felix Grivel, pe care o refăcu şi o înzestră cu
toate maşinile de fabricat bere bună. Şi făcea şi face şi azi bere pe care o bea multă
lume, având şi o grădină frumoasă, în care vara adesea nu mai găseşti scaun. S-a
deprins lumea cu bere” (Radu 1906 52).
Grigore Grigorovici în volumul monografic apărut în 1934 notează: „Prima
fabrică de bere s'a înfiinţat în anul 1867 de Carol şi Frantz Haintz. La 1892 fabrica a
trecut în proprietatea lui Felix Grivel, care a refăcut-o şi pus-o în funcţiune la 1895. La
1902, August Grivel, un fiu al lui Felix Grivel, luând succesiunea, a condus fabrica până
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în anul 1916, când a fost vândută lui T. Rădulescu din Bucureşti. În anul 1919, fabrica a
fost cumpărată de d. Osias Herşcovici, funcţionând sub denumirea „Wally" şi în anul
1923, a fost cumpărată de d-nii Matei Fodor, Mihai Fodor şi Matei Netto. În anul 1926,
fabrica a fost distrusă de incendiu. De atunci nu mai funcţionează” (Grigorovici 1934
200).
În scrierile sale de călătorie Nicolae Iorga îşi aminteşte de fabrica Grivel situată:
„dincolo de oraşul propriu-zis, spre Siret, care primeşte Bistriţa la cinci kilometri de
Bacău, se întinde o frumoasă alee de case curate; berăria Grivel întemeiată de câteva
zeci de ani, cheamă vara lumea la petrecere în grădină” (Iorga 1940 246).
Jetoanele pe care vi le supunem atenţiei provin de la berăria întemeiată de Felix
Grivel şi situată pe strada Bacău-Focşani (Socec 1912 42) din oraşul Bacău. Felix Grivel
era şi proprietarul fabricii de bere Grivel de pe strada Bacău-Piatra, după unele surse
(Socec 1912 42), iar după altele de pe strada Bacău-Focşani (MO 272/1908 1023210233). Cele două străzi erau una în continuarea celeilalte şi probabil de aici şi această
confuzie.
Până în prezent se cunosc două jetoane ale berăriei Grivel cu valori nominale
diferite, exprimate în monedă germană: 1 Mark şi 20 pfennig şi cu inscripţii în limba
română (pe avers) şi germană (pe revers). Ambele piese sunt din alamă. Aversul
prezintă într-un cerc perlat exterior următoarea inscripţie pe două rânduri: BERARIE
/ GRIVEL, iar în partea de jos au fost ştanţate ulterior literele „C şi V”1. Pe revers, în
interiorul unui cerc perlat exterior se află inscripţionat: în partea de sus circular, în
limba germană: „GUT FUR” („bun pentru”), iar în partea centrală este valoarea
nominală încadrată de două steluţe cu cinci colţuri.
Jetonul cu valoarea nominală de 20 pfennig2 are diametrul de 20 mm şi este
inclus în catalogul Schäffer la capitolul de „Emisiuni nelocalizate”, numărul EN-61
(Schäffer 2012 214), necunoscându-se, la data editării catalogului, localitatea în care a
funcţionat emitentul acestuia. Piesa cu valoarea nominală de „1 mark” este inedită,
nefiind catalogată, are diametrul de 24 mm şi se află în colecţia Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu” din Bacău (Bălăiţă 2016 315), număr inventar 5036. Jetonul a fost
obţinut ca urmare a unei donaţii făcute de Al. Aparu din localitatea Găiceana, judeţul
Bacău.
Anuarul Socec din 1925 (Socec 1925) nu mai înregistrează fabrica de bere Grivel
şi nici berăria omonimă. După câţiva ani de la moartea lui Felix Grivel proprietățile
acestuia au fost scoase la licitaţie şi vândute aşa cum rezultă din anunţurile publicate în
Monitoarele Oficiale ale vremii, începând cu anul 1908 (MO 272/1908 10232-10233;
MO 171/1909 6843-6844; MO267/1910 10584; MO 098/1910 4177-4178). În schimb,
Anuarul Socec menţionează pe strada Bacău-Focşani, fabrica de bere Rădulescu & Haas
(Socec 1925 28), de fapt fosta fabrică Grivel achiziţionată de bucureşteanul T.
Rădulescu în 1916 după cum ne mărturiseşte Grigore Grigorovici. Aceste informaţii ne
fac să credem că jetoanele „Berarie Grivel” au fost emise probabil după anul 1895 (când
fabrica a fost repornită după modernizare) şi au fost în circulaţie până cel târziu 1916
când fabrica a fost vândută lui Theodor Rădulescu.

În catalogul Schäffer (Schäffer 2012 214) se precizează că de fapt literele incuse sunt A şi C, dar
inversate, o eroare de interpretare considerăm, cele două litere incuse fiind foarte clare și
nelăsând loc la confuzii.
2 Jetonul se păstrează într-o colecţie particulară.
1
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Fig. 1 - Jeton „Berarie Grivel-20 pfennig”

Fig.2 - Jeton „Berarie Grivel-1 mark”

Felix Grivel, cetățean străin de origine geneveză, „supus elveţian”3, locuia la
Răcăciuni (judeţul Bacău), unde s-a căsătorit cu Tereza Grivel, fostă Haitman, originară
din Comănești. Primul copil al familiei, a fost August Grivel, care s-a născut în comuna
Domnești-Putna la data de 6 noiembrie 1875 (MO063/1936 2187). Familia se va muta
în Bacău, în anul 1877, atunci când Tereza Grivel era însărcinată, stând cu chirie la
familia Ion Grorod, din strada Bacău-Focșani nr. 27. La 31 august al acelui an, ea a
născut în acea casă o fetiță, Maria-Tereza (decedata la numai 6 ani)4.
În 1884, Felix Grivel cumpără prin intermediarul D. Herman Igner (MO
132/1884 2981), cu 3000 de lei, în „mahalaua” Precista un loc viran, „pedinte de stat”,
3În

1924, urmaşul acestuia, August Grivel, a solicitat statului român obţinerea cetăţeniei
române:” Subscrisul, August Grivel, fabricant de bere din Bacău, strada Bacău-Focşani, în etate
de 48 ani, născut în comuna Domneşti, judeţul Putna, supus elveţian, am onoare a vă ruga să
binevoiţi a întocmi un proiect de lege pentru încetăţenirea mea, anexând în sprijinul prezentei
următoarele acte:1) Declaraţie autentică că renunţ la supuşenia elveţiană; 2) Actul meu de
naştere; 3) Certificatul Primăriei Bacău că domiciliază în Bacău de peste 40 ani; 4) Certificatul
siguranţei Bacău că sunt supus elveţian, cu paşaport elveţian; 5) Certificatul Primăriei Bacău că
mă bucur de bună purtare; 6) Certiticatul Percepţiei Bacău de dările ce plătesc; 7) Două
certificate dela ambele secţii ale tribunalului Bacău că nu am fost condamnat; 8) Certificatul din
partea liceului din Bacău că am urmat studiile în 1883 acolo. Pe temeiul acestor acte, vă rog să
dispuneţi facerea formalităților pentru încetăţenire” (MO 162/1924 8668). August Grivel va
obţine cetăţenia română în 1936 (MO 063/1936 2187).
4 http://bacauepocavol9.blogspot.ro/2016_04_01_archive.html (accesat în 15.04.2016). Îi
mulţumim dlui Mihai Ceucă pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie informaţiile
referitoare la familia Grivel şi proprietăţile acesteia, descoperite ca urmare a cercetării domniei
sale în Arhivele Naţionale Bacău.
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în suprafaţă de 9613 mp, unde mai apoi avea să-şi stabilească domiciliul. Terenul era
amplasat în zona actualei străzi Progresului5, care se învecina cu strada Precista
(actuală 9 Mai) la apus și cu țarina comunei Domnița Maria în cornișa de la răsărit.
Pe acest teren Felix Grivel îşi va construi casa în care urma să se mute peste
patru ani. Dintr-un document oficial emis în anul 1910 (MO98/1910 4178) aflăm că
„...acest imobil (din Bacău, strada Precista No. 30 n.n.) se megieşeşte: la apus cu
proprietatea d-lui Chirvăsuţă, la nord cu str. Precista, la sud cu imaşul târgului.
Imobilul se compune din: un loc, având 56 m faţada şi 198 adâncime, având pe dânsul
o casă de locuinţă, compusă din 4 odăi, bucătărie, spălătorie, două odăi pentru
servitori, şură şi grajd; casa este de cărămidă, acoperită cu şindrilă; sub şură este un
beciu; în curte o pompă pentru apă; grădina are plantaţiuni făcute cu multă îngrijire,
pomi roditori de toate speciile; tot este împrejmuit cu gard; la faţă bun, însă în laturi şi
fund în stare rea, evaluat la suma de 15 000 lei.”

Fig. 3 - Planul zonei cu terenul cumpărat de F. Grivel 6

În 1886 Felix Grivel a înfiinţat o firmă de construcţii7. În anul 1890 a cumpărat
fabrica de bere din Bacău și un teren vecin, în total un lot de 68 m pe dreapta șoselei
Bacău-Focșani, la numărul 36, și de 120 m către apus, până în țarina orașului.
„Imobilul din oraşul Bacău, strada Bacău-Focşani No. 36, megieşit: la răsărit cu
str. Bacău-Focşani, la apus cu ţarina oraşului, la sud cu proprietatea judeţului, la nord
cu proprietatea Berescu. Acest imobil se compune dintr-un loc având 68 metri faţadă şi
120 metri adâncime. Pe acest loc se află clădită o fabrică pentru produs bere, conţinând
maşini, cazane, instalaţii pentru facerea malţului, pentru răcitul berei, pentru filtrarea
berei, maşina de aburi ce conduce fabrica, spălătorie pentru sticle, instalaţie pentru
curăţit butoaie, aparat de tăiat lemne, de măcinat orz; în curte, instalaţie de acetilenă
pentru luminat fabrica şi grădina; în magazie se află 70 mese de brad mici, 4 mese
mari, 150 scaune de lemn cu fier la picioare, 120 scaune de lemn fără rezemătoare, 12
bănci de lemn cu fier la picioare, o maşină de curăţat orzul, 300 butoaie mici şi 100
butoaie mai mari; se mai găseşte încă următoarea avere: 23 vase de depozitat bere,
1000 sticle pentru bere, 150 pahare diferite, 20 felinare pentru acetilena, 20 scaune de
Actuala strada Progresului a purtat într-o perioadă (din 1934 şi până în 1950) denumirea de
strada Felix Grivel. Pentru mai multe amănunte recomandăm materialul dlui Mihai Ceuca pe
https://bacauepocavol9.blogspot.ro/
6 Prelucrare de Mihai Ceuca dupa o harta a Bacăului din 1896.
7 http://www.rom-auslandschweizer.uzh.ch/zeittafel/19jh.html - pagina Universităţii de Zürich
dedicată elveţienilor din România din secolele 18-19 (accesat în 21.12.2015).
5
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paie, 11 mese rotunde de brad, 20 feţe de masă uzate, 1 dulap, o maşină pentru pus bere
în pahare, 100 rulete pentru pahare. Toată această avere, locul şi fabrica, precum şi
toate obiectele arătate, obiecte ce sunt imobile prin destinaţie, sunt evaluate de expert
la suma de 72.000 lei” (MO267/1910 10584).
În zilele noastre, această suprafață este ocupată de parcul Cancicov, zona de la
intrarea principală până la restaurant și până la clădirea administrativă a spitalului
județean (Done 2016).
În vara anului 1895 (Wollmann 2012 312), băcăuanii au fost invitați să deguste
berea „Grivel” în berăria amenajată în spațiul din preajma fabricii şi care avea să intre
în conştiinţa localnicilor ca „Grădina Grivel” sau „Berăria Grivel”, aşa cum este
inscripţionat pe jetoane.
Berăria era dotată cu mese de brad mici, mese mari, „scaune de lemn cu fier la
picioare, scaune de lemn fără rezemătoare”, „bănci de lemn cu fier la picioare”, scaune
de paie, mese rotunde de brad, pahare diferite, „o mașină pentru pus bere în pahare”,
„rulete pentru pahare” (MO 267/1910 10584).
În scurt timp, „Grădina Grivel” devine un loc de promenadă frecventat cu
plăcere de băcăuanii dornici de distracţie. Aici, în fiecare seară cântau o orchestră şi
interpreţii cântecelor de pahar. Un reporter scria în ziarul „Bacăul” ediția din 25 martie
1925: „Acum treizeci și mai bine de ani, cînd vîrsta copilăriei colora în roz toate
aspectele vieții, Bacăul, orașul nostru, avea una din cele mai frumoase grădini de vară.
Seara, singuratici, sau în grupuri, băcăuanii de pe vremuri se îndreptau spre Grădina
Grivel și ascultînd orchestra aleasă sau distrîndu-se cu numere de varieteu, petreceau
cîteva ceasuri plăcute, absolut nevinovate și netulburate de nebunia charlestonului de
astăzi” (Port 1925 4). În 1908, în grădina berăriei Grivel se ţineau reprezentaţii de
„varieteu”de către artişti ai Teatrului Naţional din Iaşi, aşa cum era artistul societar
Mircea Pella, care doar în luna iunie a ţinut şase spectacole (Istrate 2010 309).

Fig. 4 - Schița cadastrală cu localizarea fabricii de bere și a reşedinţei Grivel 8

Despre berăria Grivel de pe urma căreia au ramas jetoanele mai sus amintite,
Constantin Călin, într-un „Jurnal despre Bacovia” (Călin 2011 15), afirma că era unul
din locurile preferate de băcăuani la începutul secolului al XX-lea, numită de aceştia
„hala cu bere Grivel”. Denumirea de „hală” provenea de la forma clădirii unde era
Harta este prelucrată de dl. Mihai Ceucă (https://bacauepocavol9.blogspot.ro/ -accesat în
15.06.2016)
8
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fabricată şi se vindea berea, o „bere delicioasă şi higienică”, „răspîndită în partea de sus
a Moldovei”.
„Fabrica de bere, cu aburi, F. GRIVEL” a devenit în scurt timp un simbol al
micii industrii băcăuane iar berea „Grivel” un brand al oraşului. Imaginea „Fabricii de
bere cu aburi F.Grivel” s-a păstrat pe o carte poştală de la începutul secolului XX
realizată de Editura Centrală E.Goldstein din Bacău9 (fig. 5). În imagine, în faţa clădirii
fabricii de bere este o masă (cu sticle de bere pe ea) în jurul căreia se află opt persoane,
posibil printre aceştia să fie chiar Felix Grivel10.
O descriere amănunţită a fabricii de bere o găsim într-un anunţ de vânzare prin
licitaţie publică11, apărut în Monitorul Oficial: „Fabrica de bere situată în strada BacăuFocşani nr. 34, construită de zid, acoperită cu tablă, cuprinde opt camere cu maşinăriile
necesare pentru fabricarea berei şi opt beciuri de piatră, având următoarele atenanse: o
magazie de scânduri acoperită cu tablă pentru ţinut orzul, o sură lungă tot de scânduri,
două gheţării, două popicării, două saloane de vară, un bufet, bucătărie, două camere
pentru agentul de control, o cameră cu maşinările pentru iluminat grădina şi un chioşc
de scânduri pentru muzică. În faţa fabricei se află o clădire mai mică acoperită tot cu
tablă, cuprinzând cinci camere din care una pentru biroul fabricei. Grădina fabricei este
plantată cu pomi neroditori. Acest imobil, împreună cu locul de pe îngrăditură din faţă
se mărgineşte la răsărit cu strada Bacău-Focşani, la apus cu ţarina oraşului, la
miazănoapte cu imobilul d-nei Berescu şi la miazăzi cu imobilul jandarmeriei”, (MO
272/1908 10232-10233).
Bolnav de bronho-pneumonie, Felix Grivel, nu apucă să se bucure prea mult de
succesul afacerii sale. În data de 23 decembrie 1902, Felix Grivel moare la numai 57 de
ani (Ceuca 2017 158) şi este înmormântat în sectorul catolic al cimitirului din comuna
Domnița Maria (azi cimitirul Central din Bacău), rândul 24, locul 912.

Fig. 5 - Fabrica de bere cu aburi Felix Grivel
Îi mulţumim colecţionarului Mihai Ceucă (Bacău) pentru permisiunea de a publica această
carte poştală aflată în colecţia domniei sale.
10 Despre această carte poştală, pasionatul cercetător cartofil Mihai Ceucă susţine că ar fi editată
în 1902 (Ceucă 2016 167). Pe cartea poştală nu este trecută o dată a editării. Felix Grivel a
decedat la 23 decembrie 1902, deci şansele ca unul dintre personajele din imagine, poate unul
din cei trei aflaţi la masă, să fie chiar patronul fabricii sunt foarte mari.
11 Prin anunţ se scotea la vânzare partea indiviză din imobilele situate în Bacău proprietatea
domnului August Grivel, comerciant, domiciliat în Bacău, fiul lui Felix Grivel „care nu a fost
următor a achita suma de 10.000 lei capital” ce-i datora lui Albert Patrognet.
12 https://bacauepocavol9.blogspot.ro/ (15.06.2016)
9
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„Fabrica de bere și afacerea au fost preluate de unul dintre cei doi fii
moștenitori, August Grivel. Misiune dificilă pentru un tânăr de numai 27 de ani.
Lucrase împreună cu tatăl său și cunoștea tehnologia fabricării berii, dar nu beneficia
încă de spiritul de luptă și de ajutorul partenerilor comercianți pe frontul dur al
concurenței. Se apropiau ani grei pentru capitalul românesc și numai originea elvețiană
a tânărului August nu era suficientă în condițiile în care fabricile mari și capitalul străin
sufocau mica industrie românească”13 (Done 2016).
În 1903, la expoziţia „Asociaţiei Române pentru înaintarea şi răspândirea
ştiinţelor”, Fabrica de bere „F.Grivel succesori et Comp.”14 era premiată cu medalia de
argint15.
În 1905 fabrica de bere Grivel producea cca 546 de hectolitri de bere (Done
2016) iar în 1914, 580 hectolitri16.
Afacerea moştenită de la Felix Grivel părea să meargă bine. Cu toate acestea,
August Grivel în lipsa de capital rulant se asociază cu un afacerist local fără scrupule,
„Ozias Feldman, fost croitor, crâșmar, posesor de moșie, conducător și profesor de
falimente, cămătar și în cele din urmă berar” (Done 2016). August Grivel s-a trezit în
scurt timp cu firma devalizată. Ziarul băcăuan „Nordul” din 8 mai 1909 relatează, în
detaliu, șarlatania lui Feldman, care a reușit să se asocieze cu neexperimentatul August
Grivel (Done 2016).
În asociație, O. Feldman a intrat cu 20.000 de lei împrumutați de la prieteni, iar
A. Grivel cu întregul patrimoniu mobil și imobil al fabricii de bere. Feldman a încercat
să falsifice datele contabile pentru a-și însuși întreaga fabrică, însă August Grivel a
reușit să descopere escrocheria, să-și salveze averea, dar pagubele erau considerabile și
au dezechilibrat activitatea fabricii. În finalul amplei relatări, ziaristul consemna: „Iată
încă o dovadă de modul meschin cum a lucrat acest Feldman în dauna casei Grivel; așa
că dacă această fabrică a rămas încă proprietatea familiei Grivel, aceasta se datorește
numai marelui filantrop și mărinimos domn A. Lucas, din Brăila, care a intervenit de a
scăpat această fabrică din ghiarele nesățioase ale lui Feldman”. În ajutorul
proprietarului afectat a venit și redacția ziarului care, în același număr, a publicat un
amplu articol de prezentare favorabilă. Remarcabilă concluzia redacției: „Domnul
August Grivel și-a dat silința și au triumfat cu berea d-sale să concureze până la
întrecere cu berea fabricilor principale din țară. D-sa a contribuit astfel la succesul
acestei industrii în țara românească și este natural ca fabrica d-sale să fie încurajată de
publicul consumator. Noi urăm fabricei d. Grivel un succes desăvârșit” (Done 2016).
În martie 1908, Monitorul Oficial nr. 272 publică petiția adresată de creditori
Tribunalului Bacău, prin care aceştia cereau „punerea în vânzare cu licitație publică a
părții indivize din imobilele situate în Bacău, proprietate a d-lui August Grivel”. Erau
scoase la licitație terenurile cu case din strada Precista nr. 30 și din str. Bacău-Focșani
nr. 47, precum și terenul cu fabrica de bere și atenansele sale. Domeniul Grivel, care
intrase în uzul popular drept „dealul Grivel”, cunoscut sub acest nume și astăzi, începea
să se surpe. În data de 12 februarie 1910, Albert Patrognet, profesor din Iaşi cere
Tribunalului Bacău prin petiţia nr.24.481/909 punerea în urmărire şi vânzare silită,
https://donedelaeconomic.blogspot.ro/p/industrie.html (14.07.2016)
În anunţul publicat în ziarul Adevărul, nr. 5144, 23 noiembrie 1903 p.2, fabrica de bere F.
Grivel este prezentată ca fiind din Galaţi, cu siguranţă o eroare de redactare.
15 Adevărul, nr. 5144, 23 noiembrie 1903 p.2
16 Informaţia ne-a fost pusă la dispoziţie de dl Traian Popescu (Germania) autorul celui mai
amplu repertoar al fabricilor de bere din România: Traian Popescu, Brauerei Verzeichnis –
Rumänien[Indicatorul fabricilor de bere – România], Hohenkirchen, ediţia I (1986), II (1988),
III (1995), IV (2011), V (2012), Fürth, Essen.
13

14
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pentru ieşirea din indiviziune a trei imobile situate în oraşul Bacău, care au aparţinut
defunctului Felix Grivel, pentru datoriile pe care urmaşul acestuia, August Grivel, le
avea la el, 10.000 lei (MO267/1910 10584). Din acelaşi document aflăm că urmaşii lui
Felix Grivel sunt, August Grivel-fiu, de „profesiune industriaş şi proprietar, domiciliat
în Bacău, strada Bacău –Focşani nr.36”, George Grivel-fiu „de profesiune proprietar” şi
soţia defunctului, Tereza, „de profesiune liberă”, ambii domiciliaţi în strada Precista
nr.30. Cele trei imobile erau: fabrica de bere împreună cu berăria, reşedinţa familiei de
pe strada Precista nr.30 şi un teren viran la marginea oraşului pe strada Bacău-Focşani
nr.47. Asupra acestor imobile mai există o ipotecă înscrisă la nr.152/904 în valoarea de
83.000 lei în favoarea dlui Andrei Lucas proprietar din Brăila.

Fig. 6 - Interior hala de pregătire a butoaielor17

Tentativele de vânzare au eșuat rând pe rând și abia în anul 1916 fabrica, doar
ea, a fost vîndută lui Ioan Theodor Rădulescu, din București (Ceucă 2017 158).
După Primul Război Mondial în anul 1919, proprietarul bucureștean a vândut fabrica
unui băcăuan, marele comerciant, angrosist de cereale, Osias Herșcovici (Grigorovici
1934 200). Fabrica şi-a schimbat denumirea în „Wally” (Ceucă 2017 159). Valoarea
tranzacţiei a fost de 3 milioane lei suma fiind achitată până la 1 mai 1924 (Ceucă 2017
159).
„Mobilierul din magazia fabricii nu a mai fost scos niciodată în grădina-berărie.
Lămpile cu acetilenă fuseseră înlocuite de ceva vreme cu cele electrice, dar atmosfera
romantică a grădinii nu mai putea fi reînviată” (Done 2016). Ziarul „Bacăul” încerca să
reînsuflețească speranța, publicând frecvent o reclamă desfășurată pe două coloane:
„Fabrica de bere și maltz „WALLY”, proprietar Osias Herșcovici din Bacău, aduce la
cunoștință debitanților de băuturi că are un însemnat lagăr de BERE de calitate bună și
poate să servească prompt la cerere ori ce cantități la prețuri convenabile”. În același
timp, același ziar publica pe trei coloane o reclamă concurentă care anunța că
„Restaurantul I. Drăgan, din str. Bacău-Piatra nr. 14, și Grădina Publică, cel mai
frecventat local din Bacău, oferă mâncăruri excelente, vinuri superioare și BERE
LUTHER. Totul în acordurile unei orchestre clasice”. Presat de concurență, patronul
Herșcovici anunța, în luna octombrie 1925, prin intermediul aceluiași ziar local că:
„mărind fabrica, dispunem permanent de un mare stock de BERE de calitate bună și
Imaginea a fost găsită pe internet la adresa https://prezi.comzhswbursst6-industria-bacaului/
(10.02.2015) şi avea precizarea că ar fi o fotografie de la fabrica Grivel.
17
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satisfacem cerințele prompt și conștiincios pentru deplina mulțumire a clienților”.
Pentru a-și asigura victoria în lupta cu concurenții mai face un efort, schimbă strategia
și lansează, în luna mai 1926, noua sa reclamă: „Cereți pretutindeni Berea Specială
«München» din fabrica «WALLY» - Bacău, cea mai gustoasă și aromată, care înfrânge
orice concurență, 11 Lei litrul” (Done 2016). În noiembrie 1926 ziarele vremii anunţau
că „fabrica de Bere WALLY este aprovizionată pentru toată iarna cu o Bere specială și
servește în sticle la cerere de la 10 litri în sus la domiciliul clienților. Comenzile se
primesc telefonice sau prin scris”.
„La 27 martie 1927 fabrica de bere Wally a fost cumpărată de către d-nii Mihail
Fodor, Martin Fodor și Matei Netto. Din sorginte sigură, aflăm că s-a plătit întreaga
sumă, ceia-ce ne îndrituește să sperăm că berea se va ieftini, fabrica neavând greutățile
unor obligațiuni financiare. Berea se va desface sub numele de BRIGADIRU18. Urăm
proprietarilor reușită deplină în noua întreprindere, fiind convinși de aceasta, prețuind
calitățile și cunoștințele comerciale ale d-lui Mihail M. Fodor” (Ceuca 2017 159), astfel
consemna ziarul local „Aurora Bacăului” vânzarea din nou a fabricii de bere.
În octombrie 1929, Matei Netto şi Martin Fodor „îi cesionează lui Anton M.
Fodor din Bacău drepturile lor sociale în Societatea în nume colectiv „Mihail M. Fodor
&Comp.”, fabrica de bere şi malţ, Mihail M. Fodor, Matei Netto şi Martin Fodor din
Bacău, strada Bacău-Focşani, cu preţul de 500.000 lei partea dlui Matei Netto şi
600.000 lei partea dlui Martin Fodor. Tot activul şi pasivul dlor Matei Netto şi Martin
Fodor, trec asupra dlui Anton M. Fodor. Mihail M. Fodor consimt la această cesiune
primind coasociat pe d. Anton M. Fodor” (MO 254/1929 13439). Printr-un alt act Mihai
M. Fodor, contra sumei de 465.000 lei cesionează lui Anton M. Fodor şi partea sa,
astfel că acesta din urmă rămâne singurul proprietar al activului şi pasivului societăţii
în nume colectiv „Mihail M. Fodor & Comp.”, fabrica de bere şi malţ, Mihail M. Fodor şi
Anton M. Fodor (MO 254/1929 13439).
La sfârşitul anului 1929, ziarul „Bacău” din 9 decembrie, consemna că la fabrica
de bere a avut loc un mare incendiu, acesta pornind de la o magazie din „fundul
fabricei” şi care s-a extins cu repeziciune datorită vântului foarte puternic, (Ceucă 2017
159-160). Autoritățile locale sosite la fața locului au constatat cu surprindere ce a ars:
„... a fost distrusă întreaga clădire a fabricii, cu toate instalațiunile respective: sala de
fermentație, sala căzilor, sala mașinelor, sala de aprovizionare și umplere precum și
marea magazie, în care se găsea o cantitate enormă de orz și meiu. Magaziile de sticle și
butoaie au fost complet distruse. Au scăpat neatinse doar birourile fabricei, în care se
găseau registrele. Pagubele se cifrează la 8 milioane de lei. Fabrica era asigurată pentru
suma de 32 milioane de lei la Soc. Guardian” (Ceucă 2017 160).
Acest incendiu a însemnat sfârşitul fostei fabrici de bere şi a berăriei Grivel care
nu au mai fost refăcute niciodată. Motiv de incursiune în istoria începuturilor industriei
de bere băcăuane, jetoanele păstrate până astăzi în colecţii particulare sau muzeale şi
prezentate în acest material lasă încă întrebări care aşteaptă răspunsuri: De ce Felix
Grivel a preferat ca valorile nominale trecute pe jetoane să fie în monedă germană, atât
timp cât la alte berării/restaurante din ţară se utilizau jetoanele cu valori nominale
exprimate în moneda naţională. Să fi fost Grivel un nostalgic al universului german din
care proveneau strămoşii săi? Au fost aceste jetoane, care erau „Gut fur”, 1 mark sau 20
pfennig, un fel de suveniruri utilizate doar de clienţii vorbitori de limbă germană care
ajungeau la berărie şi înţelegeau înscrisurile de pe ele? Dacă da, de ce ar mai fi avut
valoare nominală? Sau poate că aceste pseudomonede puteau fi utilizate pentru
achiziţionarea unei anumite cantităţi de bere ori erau dovada plăţii unei garanţii pentru
Era o găselniță comercială a noilor patroni care mizau pe faptul că denumirea berii produse de
ei era asemănătoare cu vestita bere Bragadiru.
18
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butoaiele de bere de anumite capacităţi în care se livra clienţilor bere şi a căror
contravaloare era restituită la returnarea butoielor goale? Oare aceste jetoane erau
utilizate doar în relaţiile cu comercianţii germani din Galaţi şi Brăila cu care Grivel avea
bune relaţii19? Mai existau şi alte valori nominale ale acestor jetoane?
O viitoare cercetare mai amplă în arhive va lămuri cu siguranţă întrebările
ridicate de această primă documentare.

19

https://donedelaeconomic.blogspot.ro/p/industrie.html (14.07.2016).
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Cercetări numismatice, XXI-XXII, Bucureşti, 2015-2016, p. 127-155

JETOANE ROMÂNEȘTI INEDITE ORI MAI PUȚIN CUNOSCUTE (VIII)
Laurențiu Popescu
Abstract
Auch nach dem Erscheinen des wertvollen Katalogs „ROMANIA –
Jetoane, semne valorice şi mărci. Tokens, tags and chips”, Guttenbrunn, 2012,
Autor Erwin Schäffer, in welchem mehr als 4700 Stück, von den in den letzten
zwei Jahrhunderten im rumänischen Raum verwendeten Stücken vorgestellt
werden, gelingt es hier, die Reihe der 1992 initiierten Artikel, mit weiteren 200
kürzlich aufgetauchten unbekannten Stücken, fortzusetzen.
Mehr noch, für die entsprechenden Verwendung des einheitlichen Code's
aller im Katalog von 2012 schon inventarisierter Wertmarken, aber auch um
keine ungewollte Verwirrung zu stiften, schlagen wir zur allgemeinen
Verwendung eine Kennungs-Abkürzung vor, wie: Schäffer-Tokens-BUC-97;
Schäffer-Tokens-TEL-5; Schäffer-Tokens-JM-SLP-12; Schäffer-Tokens-FT-PTT58; Schäffer-Tokens-MC-PIN-1 u.s.w.
Schlüsselwörter: Jetons, Wertmarken, Zeichen, Tokens.

La nouă ani de la apariţia simultană a precedentelor două articole1 – VI
(Schäffer 2004-2009 şi, respectiv, VII (Ciumara 2004-2009) – care au ca tematică
prezentarea unor inedite jetoane şi mărci utilizate de-a lungul timpului în spaţiul
geografic statal românesc, considerăm oportun a continua această serie 2 deoarece,
având în vedere atât circumstanţele istorice, cât şi particularităţile politico-juridice
(trăsături ori consecinţe) ale succesivelor forme de guvernământ din România,
domeniul este vast şi plin de surprize interesante, atât pentru colecţionarii-numismaţi,
cât şi pentru istorici şi cercetători (numismaţi sau economişti) 3.


Comisia Română de Istorie Militară, București.
E-mail: laur.popp@gmail.com
1 Ultimele două articole din serie – VI şi VII – au apărut împreună într-un singur volum al
BSNR (98-103, 2004-2009, nr.152-157), primul fiind semnat de Erwin Schäffer, unde jetoanele
încep cu poziţia 1053 şi sfârşesc la poziţia 1170, iar celălalt este întocmit de Tudor Ciumara,
continuând cu poziţia 1171, ultimul jeton fiind la poziţia 1250.
2 Initiaţiva acestui gen de articole a aparţinut regretatului numismat Radu Ocheşeanu (n.1943 –
d.1998) şi colaboratorilor săi (Ocheşeanu et alii 1986-1991), ocazie cu care a fost oferită o
pertinentă explicaţie privind „larga folosire a jetoanelor la cumpăna dintre veacurile XIX şi
XX”, justificare juridico-economică la care şi noi subscriem necondiţionat. În mod evident,
respectiva aserţiune este valabilă numai în cazul jetoanele (inscripţionate) cu „valori nominale”
care aveau rolul de a înlocui (vremelnic) moneda oficială (aflată în circulaţie) în special în relaţia
directă (şi restrânsă) dintre un comerciant şi consumatorii săi „fideli”. În acest context, merită a
fi reamintit şi Constantin Iacobovici, cel care a publicat întâiul studiu sistematizat despre
jetoane româneşti (Iacobovici 1964).
3 Precizări relevante privind utilizarea jetoanelor înainte de izbucnirea Primului Război Mondial
(1914-1918) aduce într-o broşură-manifest şi Mihail M.D. Vitanescu prin două exemple –
conform autorului – „clasice” şi „petrecute practic” (Vitanescu 1924): „1. Subsemnatul înainte
cu mult de războiul mondial aveam o cantină la centrala moşiilor ce administram, şi pentru a
face ca totalitatea personalului moşiilor, să fie obligat a-şi procura cele necesare de la cantina
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Un reper esenţial în cercetarea numismatică este reprezentat de apariţia, în
toamna anului 2012, într-o ediţie bilingvă română-engleză, a unui nou catalog-album
(Catalogul Schäffer 2012) despre jetoanele, semnele valorice şi mărcile folosite în
România în ultimele două secole, volumul fiind semnat de Erwin Schäffer, pasionat
colecţionar. Chiar dacă precedentul catalog-album de jetoane şi mărci (Catalogul
Schäffer 2003) îl datorăm aceluiaşi entuziast autor, de această dată ampla lucrare este
realmente impresionantă, având o nouă structură, cu o mai bună organizare a
categoriilor şi a pieselor, precum şi un original sistem deschis de codificare a jetoanelor
spre a se identifica cu uşurinţă oricare dintre mărcile „cunoscute”. Fiind deschis4,
sistemul permite atribuirea de coduri unice pieselor ce vor fi „descoperite” pe viitor.
Capitolul Index tematic şi de nume este de asemenea o contribuţie nouă, scopul lui
practic fiind bine definit: localizarea imediată a informaţiilor referitoare la jetoanele
repertorizate „pe baza textului legendei înscris pe avers, cât şi pe revers (separat)”.
Mai mult, spre bucuria cititorilor, toate reproducerile fotografice sunt în culori şi la o
scară ce facilitează analiza pieselor. În cele peste 400 de pagini, autorul a cuprins 4760
de jetoane (obiecte), cu 2000 mai multe decât în volumul din 2003, majoritatea
acestora regăsindu-se în colecţia proprie 5. Deschizător de drumuri, acest catalog-album
reprezintă o remarcabilă contribuţie la promovarea pe plan internaţional a
Numismaticii din România. De remarcat că lucrarea s-a impus – devenind catalog de
referinţă – fiind util în a ne raporta la ea cu uşurinţă şi în mod univoc, în următorii
(mulţi) ani, sub o prescurtare sugestivă: Schäffer-Tokens6.

moşiei, ce era prevăzută cu tot ce le necesita şi a nu lua din altă parte, în avansurile
săptămânale ce le dam, în loc de bani, le dădeam nişte fise, emisiune a mea proprie, cu care
puteau să-şi procure de la cantină tot ce vroia, iar cantinerul la rându-i mi le vărsa drept
numerar, şi aşa mai departe. Această monedă, emisiune a mea, făcea acest circuit. Valoarea
lor totală era de circa 25.000 lei, sau echivalentul a 1.000.000 lei, monedă hârtie de azi
(urmare a inflaţiei ce se manifesta la nivelul anului 1924, autorul foloseşte în demonstraţia sa
echivalentul 1 Leu aur = 4o Lei hârtie – n.n.). Deci eu eram bancă de emisiune a unei monede
cu curs forţat, în domeniile ce administram, fără a mi se putea opune nici o autoritate, şi nici
chiar Banca Naţională a României. 2. Înaintea războiului mondial, antrepriza casinourilor
din Sinaia şi Constanţa avea de asemenea circa 2 milioane jumătate în fise, monedă emisiune
proprie, cu curs forţat în sălile de joc, şi cu curs benevol chiar în oraşele respective, unde
puteai plăti cu ele, restaurantul şi hotelul. Cine cunoştea valoarea lor, îţi număra 50 napoleoni
aur (50x20 = 1.000 lei aur sau franci aur – n.n.), pe o fisă de o compoziţie oarecare (egal
40.000 lei actuali) ştiind că în Cazino are aceeaşi valoare. (...)”.
4 Prin bunăvoinţa autorului catalogului şi datorită viziunii sale creative, sistemul de codificare a
(repertorizării) jetoanelor şi mărcilor româneşti a fost conceput (intenţionat) deschis aşa încât
cercetătorii-numismaţi au permisiunea – dar mai ales au posibilitatea efectivă – de a continua
atribuirea individuală a codurilor unice de identificare după modelul propus şi aplicat în
respectivul catalog-album, aşa cum de altfel s-a procedat şi în cazul prezentelor 200 de jetoane.
5 Primele piese ale colecţiei Schäffer au fost dobândite cu peste şase decenii în urmă, în prezent
fiind considerată cea mai cuprinzătoare colecţie de jetoane, semne valorice, fise şi mărci
întrebuinţate vreodată pe teritoriul românesc, dintre cele cunoscute ori accesibile spre studiu.
6 Domnul Erwin Schäffer este nu numai un colecţionar fervent, dar şi un prolific autor de
cataloage pe diverse subiecte de Numismatică (din perioada modernă şi contemporană), aşa că
spre a se evita nedorite confuzii apreciem adecvat să se folosească de către cei interesaţi – spre o
uniformă generalizare – o prescurtare de tipul Schäffer-Tokens. În mod orientativ, pentru o
utilizare corectă şi completă a codului corespunzător unui jeton deja inventariat, exemplificăm
demersul prin câteva trimiteri de „referinţă” (de tip „etichetă” ori „reper” de identificare):
Schäffer-Tokens-BUC-97; Schäffer-Tokens-TEL-5; Schäffer-Tokens-JM-SLP-12; SchäfferTokens-FT-PTT-58; Schäffer-Tokens-MC-PIN-1 ş.a.m.d.
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Dar, aşa cum se întâmplă deseori, indiferent de mărimea efortului depus de
colecţionar în scopul identificării tuturor pieselor care se regăsesc în diversele colecţii
private sau publice, în timpul scurs de la apariţia celui mai recent catalog-album,
numeroase alte jetoane „necunoscute” (la momentul tipăririi) au fost „(re)descoperite”,
acesta fiind şi motivul pentru care propunem prezenta completare, unde sunt
repertorizate un număr de 200 jetoane inedite. Astfel, unele mărci sunt în mod
„absolut” inedite, pe când altele sunt în fapt numai „valori noi” ori „variante noi”, una
singură fiind prezentată public într-o manieră riguroasă (Schäffer 2016). Printre
acestea sunt unele însă care se pot include în anumite serii de jetoane emise de
persoane ori instituţii despre care există (suficiente) date şi informaţii.
S-a păstrat stilul descrierii şi, respectiv, am continuat să utilizăm
„numărătoarea” devenită „tradiţională”, stabilită de precedenţii noştri colegi-autori în
Buletinul Societăţii Numismatice Române (BSNR), dar suplimentar, în scopul unor
eventuale ulterioare referinţe, adăugăm fiecărei noi piese şi câte un cod unic
(respectând recomandările propuse în 2012) 7. Jetoanele şi mărcile inventariate sunt
ordonate alfabetic, în acord cu primele litere ale textului legendei de pe avers. Larga
majoritate a pieselor conţin înscrisă denumirea localităţii unde funcţiona emitentul,
însă în câteva cazuri localitatea a fost stabilită prin cercetarea altor surse de informaţii,
cel puţin trei mărci ieşind în evidenţă: 1) „Fraţii Rizescu” din Bucureşti deţineau o
ţesătorie mecanică la Brăneşti, în judeţul Dâmboviţa; 2) „UZ. ILIE PINTILIE” din
oraşul Plopeni – din august 1948, prin schimbarea vechii denumiri „IMS
Mărgineanca” din Plopeni, judeţul Prahova; 3) „Aeroportul International Henri
Coanda Bucuresti” – jeton, din material plastic rezistent, cu tehnologie RFID (Radiofrequency identification) – utilizat la stabilirea duratei staţionării unui autoturism în
parcările publice (în scopul taxării corespunzătoare a serviciilor de parcare) ale
Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, aflate în proprietatea Companiei
Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A. din Otopeni, judeţul Ilfov.
Fiind tot mai frecvent folosite în cotidian, este de insistat asupra a două noi
tipuri distincte de jetoane, fiindcă numărul lor creşte anual (mai mulţi emitenţi şi,
respectiv, prin diversificarea/actualizarea elementelor grafice aduse de către acelaşi
emitent):
a) jetoane valorice fără nominal (neinscripţionate valoric) utilizate cu ocazia
unor concerte ori festivaluri şi pe baza cărora publicul îşi poate procura produse
culinare sau diverse sortimente de băuturi, preţurile de achiziţie ale respectivelor
jetoane fiind în gama 2,5-10 lei8;
Codul unic atribuit unui jeton înregistrat actualmente este specificat între paranteze drepte
[...], plasate imediat după numărul de ordine curent, astfel: jetonul de la poziţia 1251 are codul
EN-602 (urmează ultimului cod, EN-601, atribuit în catalog ultimei fise „nelocalizate”); jetonul
de la poziţia 1306 are codul IAS-78 (urmează ultimului cod, IAS-77, atribuit în catalog ultimului
jeton valoric de la Iaşi); marca de scule de la poziţia 1441 are codul PLP-1 (fiind „întâiul” jeton
identificat ca emis în Plopeni a trebuit să stabilim şi un cod corespunzător localităţii). Cum
Plopeni nu este singura nouă localitate unde au fost identificaţi emitenţi de jetoane ori de mărci
de fabrică, a fost necesar să stabilim şi alte coduri aparte (AFM pentru Afumaţi; BLJ pentru
Blaj; HUN pentru oraşul Hunedoara; NDL pentru Nădlac; SIG pentru Sighişoara ş.a.),
respectând condiţia ca noile coduri alese să nu se confunde cu cele deja existente.
8 Dacă în catalogul-album din 2012 autorul a reuşit să prezinte numai trei astfel de piese
(Schäffer-Tokens-BUC-611; Schäffer-Tokens-BUC-938; Schäffer-Tokens-GAL-2), în prezent se
pot identifica rapid pe internet informaţii despre zeci de asemenea piese numismatice, preţurile
lor de achiziţie (în timpul festivalului) având valorile: 2,5 lei; 3 lei; 4 lei; 5 lei; 6 lei; 7 lei; 10 lei.
Într-un singur caz denominaţiile sunt înscrise direct pe jetoane (1 LEU, 5 LEI şi 10 LEI), în
celelalte cazuri jetoanele fiind inscripţionate numai cu denumirea (ori Logo-ul) unuia/unora
7
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b) fise pentru cărucioarele de cumpărături care deseori se oferă gratuit
cetăţenilor în cadrul campaniilor de promovare a unor brand-uri (sau/şi la evenimente
culturale), iar altele se pot achiziţiona contracost de la diverşi agenţi economici 9.
În pofida faptului că viitorul ne rezervă apariţia unor emisiuni 10 din ce în ce mai
bogate – atât numeric, cât şi al diversităţii (o multitudine de aplicaţii), dar mai ales al
aspectului lor artistic – opinăm că cel mai important obiectiv al cercetării în acest
domeniu este investigarea minuţioasă şi sistematică, spre a se identifica fără niciun
dubiu nu numai „incontestabilul” emitent, ci şi locaţia şi perioada în care s-au folosit
jetoanele (în mod particular, pentru fiecare variantă de jeton, fisă ori marcă), precum
şi scopul (rolul) concret al emiterii acestora. Mulţumiri deosebite adresăm
colecţionarului – o persoană privată – pentru amabilitatea cu care a pus la dispoziţie
spre studiu jetoanele şi mărcile româneşti inventariate în continuare 11:

dintre promotorii evenimentului. Uneori jetoanele sunt concepute astfel încât să poată fi rupte
cu uşurinţă pe jumătate, oferindu-se astfel posibilitatea de a se plăti şi în părţi fracţionare (un
jeton şi jumătate; trei jetoane şi jumătate ş.a.m.d.). Din experienţă, recomandăm colecţionarilor
ca pentru aceste tipuri de jetoane să se obţină informaţii şi să se păstreze orice tipărituri prin
care se poate atesta respectiva manifestare: chitanţe fiscale; afişe, pliante ori prospecte;
eventuale portmonee însoţitoare ş.a. O piesă reprezentativă ce aparţine acestei clase de jetoane
este unul dintre jetoanele întrebuinţate (anterior) la clubul Kulturhaus din Bucureşti unde „un
jeton sau token Kulturhaus valorează 5 lei”, fără a avea însă inscripţionată vreo valoare
nominală (conţinea numai Logo-ul clubului). Precizăm că în prezent, conform informaţiilor
disponibile în internet, „Jetoanele se pot cumpăra de la casieria de jetoane situată în subsolul
clubului. Un jeton costă 4 lei (în 2017 un jeton valora 3 lei – n.n.). Jetoanele se pot achita cash
sau cu cardul bancar personal. (…) Jetoanele nu pot fi returnate însă pot fi folosite în orice altă
seară în care Kulturhaus este deschis.”
9 În România, unele cărucioare de cumpărături disponibile în mall-uri, supermarket-uri ori
hypermarket-uri se pot utiliza ori cu ajutorul însemnului monetar oficial cu denominaţia 50
BANI (emisiunile 2005-2018, din alamă, cu diametrul de 23,75 mm) ori cu fise speciale ce pot
înlocui cu succes respectivul tip de însemn monetar (fisele au astfel diverse compoziţii metalice
ori sunt din material plastic). Deseori fisele pentru cărucioare sunt perforate lateral (rareori
central) pentru a se ataşa la brelocul cu chei ori sunt parte componentă a brelocului, caz în care
recomandăm să fie conservat inclusiv brelocul-suport, întrucât formează un întreg. În funcţie de
material, dar şi de design, preţurile de vânzare ale acestor tipuri de fise – cu sau fără breloc –
întâlnite până în prezent sunt în plaja 0,50-15 lei. Astfel, una dintre cele mai interesante fise
considerăm a fi cea oferită consumatorilor de compania Kaufland România S.C.S. în anul 2014,
atât datorită materialului din care este confecţionată, cât şi mesajului publicitar educativ prin
care a fost promovată publicului: „Acest jeton pentru cărucior a fost certificat de către FSC ®
(Forest Stewardship Council – n.n.) şi este confecţionat din lemn de mesteacăn. Sigla FSC
certifică produsele din lemn provenit din păduri gestionate durabil pe criterii sociale,
economice şi ecologice.”
10 Emisiuni deosebite de tip serii de jetoane sunt cele emise (recent) de societatea care
gestionează clubul Kulturhaus din Bucureşti şi căror reprezentanţi le mulţumim şi pe această
cale pentru bunăvoinţa cu care ne-au sprijinit în prezentul nostru efort şi pe care îi felicităm
pentru stăruinţa cu care continuă să utilizeze jetoane (de-a lungul anilor au fost emise un total
de opt piese diferite).
11 Abrevieri utilizate: c.l.i. = cerc liniar interior; c.l.e. = cerc liniar exterior; c.p.i. = cerc perlat
interior; c.p.e. = cerc perlat exterior; c.o. = cerc ornamental.
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Catalog
1251 – [EN-602]
Av.: AD (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø23,2mm

Rv.: MARCA PENTRU () / 1 / ŢAP
/  DE BERE  (), în c.p.e.
Alamă, ø23,5mm
1258 – [BUC-1252]
Av.: ATEL. C.F.R. () / CFR
(monogramat), totul incus.
Rv.: Logo CFR / 377 / S3 (totul incus).
Alamă, ø36,4mm, cu anou

1252 – [OTO-8]
Av.: Aeroportul International
Henri Coanda Bucuresti ().
Rv.: Aeroportul International
Henri Coanda Bucuresti ().
Material plastic albastru (cu chip
electronic integrat – RFID), ø30mm
1253 – [PLO-65]
Av.: ALEXANDRU PĂUNESCU () /
 / CANTINA /  / TRIAJ – / •
PLOIEŞTI • (), în c.o.
Rv.: 5 / LEI , în stânga un cerc incus, în
c.p.e.
Alamă, ø24,2mm
1254 – [MOR-5]
Av.: ALEXE I CHIRU () / BODEGA
() / ŞI / RESTAURANT / – / •
MORENI • (), în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø21,5mm
1255 – [EN-603]
Av.: –  – / A.M. / –  – , totul
încadrat de câte un ornament, în c.p.e.
Rv.: 25 , în c.p.e.
Zinc, ø25,8mm
1256 – [BUC-1251]
Av.: AMUSEMENT TOKEN () /
www.rombowling.ro (), în câmp
(pe miez de metal alb) trei popice şi o
bilă, în c.l.e.
Rv.: FUN DOCTOR () / NO CASH
VALUE (), în câmp (pe miez de metal
alb) trei popice şi o bilă, în c.l.e.
Bi-metal (alamă cu metal alb), ø23,3mm
1257 – [CAG-18]
Av.:
“ARGES”
()
/
SOC.
ANONYMA / CURTEA DE / ARGES
(), în c.p.e.

1259 – [EN-604]
Av.: AZN (monogramat), în chenar
perlat exterior.
Rv.: 25 , în c.p.e.
Zinc argintat, octogonal, 24mm
1260 – [DEV-4]
Av.: B A D P S (Baza de Aprovizionare,
Desfacere şi Prestări Servici) () / 
DEVA (), în câmp în plan adâncit
388
Rv.: 73 (frezat incus).
Alamă, ø47,2mm 
1261 – [BUC-1253]
Av.: BANCA / DE / CREDIT /
ROMÂN , în c.p.e.
Rv.: 30 , în c.p.e.
Alamă, ø23mm
1262 – [PLO-66]
Av.: BERERIA 10 MAI () / C.O. / 
PLOESTI  (), în c.p.e.
Rv.: 2 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø21,8mm
1263 – [EN-605]
Av.: BERERIA () /  CRISTIAN
CURCA  (), în câmp în c.p.i. CC
(monogramat), în c.p.e.
Rv.: 25 / BANI (), în c.p.e.
Alamă, octogonal, 19mm
1264 – [BUC-1254]
Av.: BERERIA „POTCOAVA” () /
ornament / BUCUREŞTI / ornament,
în c.p.e.
Rv.: ŢAP , în c.p.e.
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Cupru, ø21,5mm
1265 – [BLJ-1]
Av.: BLAJ A LIVE , în chenar liniar
exterior.
Rv.: BLAJ A LIVE , în chenar liniar
exterior.
Material plastic albastru, ø25mm
1266 – [BUC-1255]
Av.: BNR (Logo Banca Naţională a
României) / www.bnr.ro (), în c.l.e.
Rv.: un leu rampant stilizat, în c.l.e.
Aluminiu, ø24mm
1267 – [CON-61]
Av.: BODEGA GENEVA () / G.A. /
STILU / ornament /  CONSTANTA
 (), în cerc exterior de puncte şi linii.
Rv.: 25 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø28mm

KOPPEL  (), în câmp 10 , în c.p.e.
Rv.: un butoi, contramarcat (incus) în
stânga cu E şi în dreapta cu M , în c.p.e.
Alamă, ø23,5mm
1273 – [HUN-1]
Av.: C. S. H. (Combinatul Siderurgic
Hunedoara) / într-o casetă
dreptunghiulară 227 (incus) / L. 800,
în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Fier cuprat, ø41mm
1274 – [EN-607]
Av.: ᴑ CAFE SIMPLON ᴑ () / C.G. /
ornament, în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU , în c.p.e.
Cupru, octogonal, 21mm
1275 – [EN-608]
Av.: „CAFENEAUA CEA MICA“ ()
/ P.L. / BLUMENFELD () / & L. /
GARFUNKEL , în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø24,3mm

1268 – [BUC-1256]
Av.: BODEGA I.G MIRCEA () / 10
/  BUCURESCI  (), în c.p.e.
Rv.: 155 (incus, adăugat ulterior) / 10 ,
în c.p.e.
1276 – [EN-609]
Alamă, ø32,8mm
Av.: CAFENEAUA UNIREI  () / –
• – / C. ZOIS / – • – , în c.p.e.
1269 – [BOD-5]
Rv.: 100 , în c.p.e.
Av.: BOTFALUI CZUKORGYAR () Zinc, ø22,5mm
/ TEJGAZDASAG (), contramarcat
B (incus), în c.p.e.
1277 – [EN-610]
Rv.: 1 / LITER (), contramarcat kg Ca mai sus, cu valoarea de 150 , în
(incus), în c.p.e.
chenar perlat exterior.
Zinc, ø27mm 
Zinc, octogonal, 22mm
1270 – [EN-606]
Av.: BS (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 50 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø24,3mm
1271 – [BUC-1257]
Av.: BUCUREŞTII DE () / ALTĂ
DATĂ (), în câmp ornament /
RESTAURANT / ornament.
Rv.: 20 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø24,2mm
1272 – [BUC-1258]
Av.: BUN PENTRU () /  A.
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1278 – [BUC-1259]
Av.: CAFEUL COMERCIAL () / – •
– / STERN , în c.p.e.
Rv.: 2 / LEI , în c.o.
Cupru, ø18,3mm
1280 – [BUC-1261]
Ca mai sus, cu valoarea de 100
Alamă, ø22mm
1279 – [BUC-1260]
Av.: CANTINA FABRICEI DE
CHIBRITURI  (), în câmp în c.p.i.
RMS (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 5 , flancat de câte o contramarcă
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CF (incus), în c.p.e.
Cupru, ø18mm

Cupru, ø29,2mm

1281 – [SLM-2]
Av.: CANTINA GH. PATRICHE () /
 SLĂNIC-MOLDOVA  (), în
câmp în c.l.i. GP (monogramat), în
chenar perlat exterior.
Rv.: 2 / LEI , în chenar perlat exterior.
Zinc, octogonal, 24mm

1289 – [VLC-1]
Av.:
C.I.C.
(Combinatul
de
Îngrăşăminte Chimice) – VALEA
CALUGAREASCA () / sticlă de lapte
marcată cu L / 1 / 1155 (incus) / linie
dreaptă, în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø39,5mm 

1282 – [BUC-1262]
Av.: CANTINA GR. ROSIE () / Logo
CFR / CFR / 16 FEBRUARIE 1933
().
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø27mm

1290 – [BUC-1265]
Av.: CICLOP () / autoturism stilizat /
• AUTO-SERVICE • (), într-o casetă
ovală, iar în exergă • 20 •
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø22mm 

1283 – [PIT-26]
Av.: CANTINA ()/ JOAN /
SANDULESCU / – • – /  ATEL.
CENT. DE CONF. AL ARMATEI 
().
Rv.: 50 , în chenar perlat exterior.
Zinc, octogonal, 19mm

1291 – [DEV-5]
Av.: Chei auto cu CIP () / Tel
0723227569 / OKE şi o cheie stilizată
/ Deva, Bd. Iuliu Maniu, Bl. L3,
parter ().
Rv.: unifaţă.
Material plastic argintiu (ABS), ø24mm

1284 – [PIT-27]
Ca mai sus, cu valoarea de 2 / LEI
Zinc, ø22,4mm

1292 – [DEV-6]
Ca mai sus.
Material plastic auriu (ABS), ø24mm

1285 – [PIT-28]
Ca mai sus, cu valoarea de 3 / LEI
Zinc, ø25mm

1293 – [DEV-7]
Av.: C.M.N.DV. (Centrala Minereurilor
Neferoase Deva) / 523 (totul frezat
incus).
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø47,2mm, 

1286 – [EN-611]
Av.: CANTINA LUMINITA (), în
câmp GG (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 1 , în stânga o rozetă (incus), în
c.p.e.
Cupru, ø21,3mm
1287 – [BUC-1263]
Av.: CARU CU BERE () / FM
(monogramat), în c.p.e.
Rv.: 20 / BANI (), în c.p.e.
Alamă, ø25mm
1288 – [BUC-1264]
Av.: CFR (incus).
Rv.: unifaţă.

1294 – [BUC-1266]
Av.:  COFETARIA  () / N. /
DRAGHICEANU (), în c.p.e.
Rv.: 1 , în c.p.e.
Zinc argintat, ø20,3mm
1295 – [SIB-33]
Av.: COLEG. JUD. DE ARBITRII
FOTBAL () / – SIBIU – (), în
câmp un teren de fotbal stilizat (totul
incus).
Rv.: TEST ARBITRI DIV. B” si “C”
() / – SIBIU.1989 – (), în câmp o
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minge de fotbal stilizată (totul incus).
Fier, ø26,3mm

Alamă, ø24mm

1296 – [HUN-2]
Av.: COMBINATUL SIDERURGIC
„GH. GHEORGHIU DEJ” () /
LAMINOARE (incus) / MARCA 604
(incus) / HUNEDOARA  ().
Rv.: unifaţă.
Fier, magnetic, ø45,5mm 

1303 – [BIC-3]
Av.: COOP. BICAZUL ORAS BICAZ
(), în câmp Nr.1 / 241 (totul incus).
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø34mm 

1304 – [RMN-12]
Av.: COOP. MUNCA MANUALA
ROMAN (), în câmp N= / 2328
1297 – [HUN-3]
(totul incus).
Av.: COMBINATUL SIDERURGIC Rv.: unifaţă.
„GH. GHEORGHIU DEJ” () / Tablă de cupru, ø33,3mm 
TEHNICO-ADM. (incus) / MARCA
105 (incus) /  HUNEDOARA  1305 – [BUC-1270]
(), în c.l.e.
Av.: COOPERATIVA () / ornament /
Rv.: unifaţă.
„MUNCA”
/
ornament
/
Fier alămit, ø46,2mm, 
BUCUREŞTI ().
Rv.: 20 / LEI , în c.p.e.
1298 – [BUC-1267]
Alamă, ø24,3mm
Av.: COMP. () / J.T.G. /
TEODORESCU ().
1306 – [IAS-78]
Rv.: FOSTA GRADINA RASCA () / Av.: CORONA () / o coroană regală /
5 / BANI
1903 /  FABRICA DE STICLĂRIE
Alamă, ø20mm
MAXUT  (), în c.p.e.
Rv.: 100 , în c.p.e.
1299 – [BUC-1268]
Zinc argintat, ø20mm
Av.: COMPANIA III  (), în câmp 1307 – [IAS-79]
PD.
Ca mai sus, cu valoarea de 200
Rv.: 10
Zinc argintat, ø20mm
Alamă, ø21mm
1308 – [PLO-67]
1300 – [BRA-16]
Av.: COSTICA V. STEFANICA () /
Av.: CONFISERIE UNIVERSELLE RESTAURANT () / B-DUL /
() / M.FABIATOS /  BRAILA  REGELE FERDINAND / 56 /
(), în c.p.e.
PLOESTI (), în c.p.e.
Rv.: 2 , în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI , în c.p.e.
Cupru-nichel, ø22mm
Alamă, ø22mm
1301 – [BUC-1269]
Av.: CONFEX / 28 (incus), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø40mm 
1302 – [CON-62]
Av.: CONSTANTA / ROMANIA /
EUROTON , pe laturile unui triunghi,
iar în triunghi ERT (monogramat) /
1994 , în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
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1309 – [BUC-1271]
Av.: C. P. C. S. (Combinatul Poligrafic
Casa Scânteii) () / 20 /  BUFET 
(), în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø27,5mm
1310 – [BUC-1272] ca mai sus, cu
valoarea de 40
Aluminiu, ø27,5mm
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1311 – [BUC-1273]
Ca mai sus, cu valoarea de 50
Aluminiu, ø27,5mm

BRAILA  (), în c.p.e.
Rv.: 10 / BANI , în c.p.e.
Alamă, ø25,5mm

1312 – [EN-612]
Av.: CREANGA , încadrat sus de
ornament cu două frunze de stejar, iar
dedesubt de un alt ornament, în exergă
GERSCOVICI (gravor) (), în c.p.e.
Rv.: 5 , încadrat de opt ornamente, în
c.p.e.
Zinc, ø22mm

1319 – [BRA-18]
Ca mai sus, cu valoarea de 1 / LEU
Zinc argintat, ø25,5mm

1313 – [GAL-14]
Av.: CSG (Combinatul Siderurgic
Galaţi) într-o casetă ovală / 571 (incus)
/ SECTIA R.M.R. , în chenar liniar
exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, triunghi cu colţuri rotunjite,
45x40mm 

1320 – [CHT-27]
Av.: FABRICA DE ZAHAR () / 
CHITILA  , în câmp în c.p.i. 50 , în
c.p.e.
Rv.: 50 / C inversat (incus), în c.p.e.
Alamă, ø26mm
1321 – [BUC-1275]
Av.: Festivalul / Turcesc (cursiv), pe
un fundal abstract.
Rv.: 1 LEU
Carton plastifiat, ø30mm
1322 – [BUC-1276] ca mai sus, cu
valoarea de 5 LEI
Carton plastifiat, ø30mm

1314 – [GAL-15]
Ca mai sus.
Alamă, triunghi cu colţuri rotunjite,
45x40mm 
1315 – [CON-63]
Av.: DD (primul D inversat) / -------- /
CELCO (un soare stilizat în litera O).
Rv.: unifaţă.
Material plastic transparent, ø30mm 
1316 – [BUC-1274]
Av.: D&D / east / entertainment , în
c.l.e.
Rv.: D&D / east / entertainment , în
c.l.e.
Material plastic roz, ø23mm
1317 – [CAN-1]
Av.: D. M. / CĂINENI , încadrat sus
de ornament, iar dedesubt de un alt
ornament, în c.p.e.
Rv.: 50 , în c.p.e.
Alamă, ø24mm
1318 – [BRA-17]
Av.: FABRICA DE CIMENT () /
J.G. CANTACUZINO /  / 

1323 – [BUC-1277]
Ca mai sus, cu valoarea de 10 / LEI
Carton plastifiat, ø30mm
1324 – [IAS-80] Av.:  FLORIAN 
() / ᴑ  ᴑ () / NEGREANU
(gravor) (), în câmp în c.p.i. FS
(monogramat), în c.p.e.
Rv.:  BANI  () / 25 , în c.p.e.
Alamă, ø22,8mm
1325 – [BUC-1278]
Av.: FMUA () / Bucureşti (), într-o
roată dinţată (un Logo), într-un plan
adâncit.
Rv.: 120 (incus), într-un plan adâncit.
Material plastic roşu, ø39,8mm 
1326 – [EN-613]
Av.: FRATII D. ILLIE () /    (),
în câmp în c.l.i. 5 / BANI (), în c.p.e.
Rv.: F.D.I. , în c.p.e.
Cupru, ø22,6mm
1327 – [EN-614]
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Ca mai sus, cu valoarea de 10 BANI
Cupru, ø25mm

/ • JAŞI • (), în câmp 14 (incus).
Rv.: un cocoş.
Cupru, ø24mm 

1328 – [BRN-1]
Av.: FRATII RIZESCU () / FR
(monogramat),
în
chenar
perlat
exterior.
Rv.: 100 , în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, 22,5mm
1329 – [BUR-17]
Av.: G.Gr. STOICESCU () /
CANTINA / MISLIŞORA /  /
BUŞTENARI (), în c.p.e.
Rv.: 20 / BANI (), în c.p.e.
Alamă, ø22,7mm 
1330 – [EN-615]
Av.: GHEORGHE J. STROIE  () /
GS (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU (), în c.p.e.
Cupru, ø20,5mm
1331 – [BUC-1279]
Av.: GOGU BORALA () / ornament
/ BUCUREŞTI / – , în c.p.e.
Rv.: 40 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø24,2mm
1332 – [GAL-16]
Av.: GRAND MAGASIN () /
D’HABITS / POUR HOMMES /
LEOPOLD STEINER / GALATZ /
GRAND RUE / 28 / MAGASIN
POUR TOUS (), în c.l.e.
Rv.: LE PLUS GRAND MAGASIN
() / ornament cu pantof de damă,
joben şi cismă / DE CHAPEAUX / DE
CHAUSSURES / DE LINGERIE / 
/ DE CRAVATES (), în c.l.e.
Alamă, ø28mm
1333 – [BUC-1280]
Av.: GRIGORE ANASTASIU () / • ᴑ
ᴑ • / BERĂRIE / BUCUREŞTI / – 
– / ᴑ HALA GRIVIŢA ᴑ (), în c.p.e.
Rv.: 50 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø27,8mm
1334 – [IAS-81]
Av.: GUARDINI & FACCINCANI ()
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1335 – [SUC-3]
Av.:
I.C.I.L.
(Întreprinderea
de
Colectare şi Industrializare a Laptelui)
— SUCEAVA (), în câmp bidon de
lapte cu 3 (incus).
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø26,2mm 
1336 – [DEV-8]
Av.: I. E. C. DEVA (Întreprinderea
Energoconstrucţia Sucursala Deva) ()
/ un fulger (stilizat) într-un triunghi /
SCULARIA / CENTRALA / MINTIA
flancat de câte o linie ondulată, în
partea dreapta 4 (incus), în c.l.e.
Rv.: 342 (incus).
Aluminiu, ø40mm 
1337 – [EN-616]
Av.: I.E.H / P.M , în chenar liniar
extern.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, octogonal, 26mm 
1338 – [SNA-2]
Av.: I. I. L. / SNAGOV / 1931 (totul
incus).
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø39mm 
1339 – [BUC-1281]
Av.: INSPECTORATUL GENERAL
AL
MILITIEI
(),
în
câmp
DIRECTIA / CIRCULATIE
Rv.: autoturism în deplasare, în c.l.e.
Alamă, ø24mm 
1340 – [BUC-1282]
Av.: INST. de ARTE PLASTICE () /
N. GRIGORESCU (), în câmp
CANTINA / 140 (incus), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Fier, ø32mm 
1341 – [BRV-52]
Av.: INTR. LEGUME FRUCTE () /
LF (monogramat) / BRAŞOV

Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (VIII)

Rv.:
CONCENTRATE
/
DIN
SUCURI / NATURALE , în stânga
unei mascote ţinând o sticlă, iar în
dreapta BAUTURI / RACORITOARE
Material plastic, hexagonal, 43x45mm 
1342 – [BUC-1283]
Av.: INTR. TIMPURI NOI (),
timbrat de un utilaj (stilizat), în c.l.e.
Rv.: 4785 (incus)
Aluminiu, ø30,8mm 
1343 – [BAN-5]
Av.: INTREPRINDEREA () între
două semicercuri liniare / AVIATIE
UTILITARA
(),
între
două
semicercuri liniare, în câmp într-un
dreptunghi LRR
Rv.: 39 (frezat incus).
Aluminiu, ø40,2mm 
1344 – [SIB-34]
Av.: INTREPRINDEREA BULEVA
RD  (), în câmp – • – / SIBIU / – •
– , în c.p.e.
Rv.: 25 , în c.l.e.
Cupru, ø21mm
1345 – [BUC-1284]
Av.: K (stilizat) / Classic (cursiv) , întrun Logo.
Rv.: K (stilizat) / Classic (cursiv) , întrun Logo.
Metal alb, ø23mm 
1346 – [BUC-1285]
Av.: K (stilizat) / Kaufland , într-un
Logo.
Rv.: un copac stilizat / FSC (Forest
Stewardship Council) / FSC* C013732
Lemn mesteacăn, ø23mm
1347 – [CLU-28]
Av.: KARTING CLUJ NAPOCA (),
în câmp o maşină karting în deplasare,
în c.l.e.
Rv.: Stema municipiului Cluj, model
1972 / CLUJ centrat pe o eşarfă, în
c.l.e.
Alamă, ø22,9mm 

1348 – [BUC-1286]
Av.: kulturhaus , timbrat de Logo.
Rv.: JETON STICLE / linie dreaptă /
BOTTLES TOKEN / în casetă pătrată
100 / o sticlă stilizată, totul în chenar
exterior de perle şi linii.
Material plastic negru, pătrat, 55mm
1349 – [BUC-1287]
Ca mai sus, cu valoarea de 120 / două
sticle stilizate.
Material plastic negru, pătrat, 55mm
1350 – [BUC-1288]
Ca mai sus, cu valoarea de 150 / trei
sticle stilizate.
Material plastic negru, pătrat, 55mm
1351 – [BUC-1289]
Av.:
kulturhaus
(inversat)
/
kulturhaus , pe laturi vertical câte trei
pătrate.
Rv: unifaţă.
Material plastic negru, pătrat, 24mm 
1352 – [BUC-1290]
Ca mai sus.
Material plastic alb, pătrat, 24mm 
1353 – [BUC-1291]
Av.: Logo (Kulturhaus).
Rv.: Logo (Kulturhaus).
Carton plastifiat alb, pătrat cu colţuri
rotunjite, 24mm
1354 – [BUC-1292]
Av.: EST. 2010 (), flancat de mai
multe linii paralele / Logo /
kulturhaus / BUKAREST () flancat
de mai multe linii paralele, în c.l.e.
Rv.: DRINKS TOKEN () / în câmp
în c.l.i. două capete stilizate purtând o
cască audio / KULTURHAUS (),
flancat de mai multe linii paralele, în
c.p.e. şi c.l.e.
Cupru-nichel, ø26mm
1355 – [BUC-1293]
Ca mai sus.
Aluminiu, ø26mm
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1356 – [BUC-1294]
Av.: Laura (cursiv) într-o
stilizată.
Rv.: unifaţă.
Material plastic galben, ø25mm

inimă

1357 – [BUC-1295]
Av.: LEROY MERLIN () / un
triunghi (un Logo)
Rv.: cărucior de cumpărături (stilizat).
Metal alb, ø23,3mm 
1358 – [BUC-1296]
Av.: LEROY MERLIN () / un
triunghi / Preţuri uimitoare /
pentru o casă primitoare (un
Logo).
Rv.: LEROY MERLIN () / un
triunghi / Preţuri uimitoare /
pentru o casă primitoare (un
Logo).
Material plastic verde, ø23mm
1359 – [BUC-1297]
Av.: LEROY MERLIN () / un triunghi
/ Preţuri uimitoare / pentru o casă
primitoare (un Logo), în exergă
www.leroymerlin.ro ().
Rv.: unifaţă.
Material plastic verde, ø23mm
1360 – [EN-617]
Av.: M / SCULARIE / într-o casetă
123 (incus), în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø29,5mm 
1361 – [JM-BRD-12]
Av.: M.A.I. D.M.N. DIR. AUR.
(Ministerul
Afacerilor
Interne.
Departamentul
Metale
Neferoase.
Direcţia Aurului.) () / FIŞĂ METAL.
/ Nr. _8_ (frezat incus) / BRAD () /
 TRUSTUL AURULUI  (), în
c.l.e.
Rv.: coroană din ramuri de laur, în c.l.e.
Aluminiu, ø39,5mm 
1362 – [BUC-1298]
Av.: M.R. INSPECTORATUL
GENERAL AL ARMATEI Pt. E.C.P.
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(Ministerul de Război. Inspectoratul
General al Armatei pentru Educație,
Cultură și Propagandă) () / 620
(frezat incus) /  TEATRUL
ARMATEI  (), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø37,8mm 
1363 – [BUC-1299]
Av.: MAGASINUL / DE CONSUM /
CFR, în stânga jos DIR (monogramat,
incus), în chenar perlat exterior.
Rv.: 1 / Kgr. / JIMBLA , în chenar
perlat exterior.
Cupru, dreptunghi cu colţuri tăiate,
31,2x22mm
1364 – [PAS-2] Av.: MAGASINUL DE
CONSUM () / CFR /  PAŞCANI
 (), în c.p.e.
Rv.: 1 / KGR. / CARNE DE / VACĂ. ,
în c.p.e.
Alamă, ø28mm
1365 – [JM-PON-2]
Av.: MINELE DE LIGNIT () / 
„POENARI“  (), în câmp în c.p.i.
BIJ (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 10 / BANI , în c.p.e.
Alamă, ø24,7mm
1366 – [BUC-1300]
Av.: Mişu (cursiv), în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø25mm
1367 – [BUC-1301]
Av.: MONETARIA STATULUI () /
presă monetară încadrată de doi lei
rampanţi, totul într-un scut (Logo
Monetăria Statului).
Rv.: WORLD MONEY FAIR () /
The Romanian Mint (), în câmp pe
o eşarfă linie / 2013 (milesim) / linie,
în c.l.e.
Aluminiu, ø17,2mm
1368 – [BUC-1302]
Av.: MONETARIA STATULUI () /
tel.+40213359810
fax.+40213372794 (), în câmp

Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (VIII)

clădirea
Monetăriei
Statului
din
Bucureşti, în chenar liniar exterior.
Rv.: THE STATE MINT OF
ROMANIA
()
/
info@monetariastatului.ro (), în
câmp într-un scut MONETARIA
STATULUI () / presă monetară
încadrată de doi lei rampanţi (Logo
Monetăria Statului), în chenar liniar
exterior.
Alamă, ø37mm
1369 – [BUC-1303]
Ca mai sus.
Argint, ø37mm
1370 – [BUC-1304]
Ca mai sus.
Aur, ø37mm

Rv.: unifaţă.
Material plastic alb, ø23mm
1376 – [BUC-1307]
Av.: PENNY / MARKET pe un cerc
stilizat (un Logo), în c.l.e.
Rv.: cărucior de cumpărături (stilizat).
Metal alb, ø24mm 
1377 – [BAZ-1]
Av.: PETROCHIM () / S.A. / într-o
casetă dreptunghiulară 400 (incus), în
chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Alamă, hexagonal, 31x35mm 
1378 – [EN-621]
Av.: PETRU OANCEA () / conifer şi
pădurar cu topor (stilizaţi), în c.p.e.
Rv.: 1 , în c.p.e.
Zinc, ø24mm

1371 – [EN-618]
Av.: M C (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 25 , în c.p.e.
Zinc, ø21,2mm
1372 – [EN-619] Av.: N. P. () / 50 /
LEI (), flancat la dreapta vertical
POENARU (incus).
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø43mm
1373 – [EN-620]
Av.: PARCUL CĂLĂRASI / CG
(monogramat) /  C. GEORGESCU 
().
Rv.: 50 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø27mm
1374 – [BUC-1305]
Av.: PARCUL JUB. CAROL I  (),
în câmp în c.p.i. TS (monogramat), în
c.p.e.
Rv.: o halbă (stilizată), în c.p.e.
Alamă, ø25mm
1375 – [BUC-1306]
Av.: PARLAMENTUL EUROPEAN /
Biroul de informare în România ,
timbrat de drapelul Uniunii Europene
(un Logo).

1379 – [DEV-9]
Av.: Piese auto-import () /
autoturism (stilizat) / 0751/097124
().
Rv.: unifaţă.
Material plastic argintiu (ABS), ø24mm
1380 – [DEV-10]
Av.: Piese auto-import () / piston şi
roată de autoturism (stilizate) /
0751/097124 ().
Rv.: unifaţă.
Material plastic argintiu (ABS), ø24mm
1381 – [DEV-11]
Ca mai sus.
Material plastic auriu (ABS), ø24mm
1382 – [BUC-1308]
Av.: Plus , într-un Logo.
Rv.: Plus , într-un Logo.
Metal alb, ø23mm 
1383 – [TIM-61]
Av.: POLIMARK () într-o casetă
ornamentală (un Logo).
Rv.: unifaţă.
Material plastic albastru, ø24,5mm
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1384 – [BUC-1309]
Av.: POLITIA () / trifoi cu patru foi
(stilizat) / RUTIERA (), în c.l.e.
Rv.: un fundal floral abstract.
Aluminiu, ø25,8mm
1385 – [CON-64]
Av.:
PRIMĂRIA
CONSTANŢA
EXPLOATAREA BĂILOR ☸ (), în
câmp –  – / MAMAIA / –  – , în
c.p.e.
Rv.: VALABIL / 10 cu cifra 0 (incusă,
adăugată ulterior) /  BAE  (), în
c.p.e.
Alamă, ø25mm
1386 – [BUC-1310]
Av.: R. (Restaurantul) DUDEŞTI , în
c.l.e.
Rv.: 1 / HALBĂ , în c.l.e.
Aluminiu, ø25mm
1387 – [BUC-1311]
Av.: Raiffeisen / Logo / BANK
Rv.: TUBORG / GREEN / fest
Carton plastifiat, pătrat cu colţuri
rotunjite, 24,2x24mm

1391 – [EN-622]
Av.: RENNAISSANCE  (), în câmp
– • – / COFETARIA / – • – , în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Zinc, ø22,35mm
1392 – [EN-623]
Av.: RESTAUR. (Restaurantul)
A.DIMITRESCU (), în c.p.e.
Rv.: 1 (incus), în c.p.e.
Alamă, ø18mm

/

1393 – [EN-624]
Ca mai sus, cu cifra 2 (incus).
Alamă, ø18mm
1394 – [EN-625]
Ca mai sus, cu cifra 3 (incus).
Alamă, ø18mm
1395 – [EN-626]
Ca mai sus, cu cifra 4 (incus).
Alamă, ø18mm

1388 – [BUC-1312]
Av.: REG. 4 ROŞIORI / „REGINA /
MARIA”, timbrat de Cifrul Reginei
Maria, în c.l.e.
Rv.:
în
câmp
un
monument
comemorativ,
încadrat
de
RECUNOŞTINŢĂ EROILOR (), în
exergă 1916 – 1919 (), în c.l.e.
Alamă nichelată, ø25mm, cu anou
1389 – [PLO-68]
Av.:  REG. MIRCEA NO32 INF. 
() / cască militară model Adrian /
1916 – 1919 / PENTRU /
MONUMENTUL EROILOR (), în
c.l.e.
Rv.: un soldat echipat de luptă, în c.l.e.
Alamă argintată, ø22,6mm, cu anou
1390 – [BOT-6]
Av.: REGIMENT. 35 INFANT. 
(), în câmp CANTINA, în exergă
CARNIOL FIUL (gravor) (), în c.p.e.
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Rv.: 10 , în c.p.e.
Bronz, ø20mm

1396 – [EN-627]
Ca mai sus, cu cifra 5 (incus).
Alamă, ø18mm
1397 – [EN-628]
Ca mai sus, cu cifra 6 (incus).
Alamă, ø18mm
1398 – [EN-629]
Ca mai sus, cu cifra 7 (incus).
Alamă, ø18mm
1399 – [EN-630]
Ca mai sus, cu cifra 8 (incus).
Alamă, ø18mm
1400 – [EN-631]
Av.: RESTAUR (Restaurantul)
A.DIMITRESCU (), în c.p.e.
Rv.: 1 (incus), în c.p.e.
Alamă, crestat, ø18mm
1401 – [EN-632]
Ca mai sus, cu cifra 2 (incus).

/

Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (VIII)

Alamă, crestat, ø18mm

Av.: RESTAURANTUL DE STAT ()
/ Nr. 52 , în c.l.e.
Rv.: HALBA , în c.l.e.
Fier alămit, nemagnetic, ø21mm

1402 – [EN-633]
Ca mai sus, cu cifra 3 (incus).
Alamă, crestat, ø18mm

1412 – [PAS-3]
Av.:
RESTAURANTUL
GAREI
PASCANI  (), în câmp BJ
(monogramat), în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU , în c.p.e.
Bronz, ø22mm

1403 – [EN-634]
Ca mai sus, cu cifra 5 (incus).
Alamă, crestat, ø18mm
1404 – [EN-635]
Ca mai sus, cu cifra 6 (incus).
Alamă, crestat, ø18mm

1413 – [BUC-1316]
Av.: RESTAURANTUL „MAIOR
MURA” () /  BUCURESTI  (),
în câmp în c.p.i. NO 1 (incus), în c.p.e.
Rv.:  / 40.B. /  , în c.p.e.
Alamă, ø20,8mm

1405 – [EN-636]
Ca mai sus, cu cifra 7 (incus).
Alamă, crestat, ø18mm
1406 – [EN-637]
Ca mai sus, cu cifra 8 (incus).
Alamă, crestat, ø18mm
1407 – [CON-65]
Av.: RESTAURANT () /  /
BRISTOL /  /  CONSTANTA 
(), în c.p.e.
Rv.: 2 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø23mm
1408 – [CON-66]
Av.: RESTAURANTUL CAPATO ()
/  CONSTANTA  (), în câmp în
c.l.i. F.S. , în c.p.e.
Rv.: 50 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø27,6mm
1409 – [BUC-1313]
Av.:
RESTAURANTUL
()
/
„CARAIMAN” () / –  – / I.P. (),
în c.p.e.
Rv.: 2 / LEI , în c.p.e.
Cupru, ø18,5mm
1410 – [BUC-1314]
Av.: RESTAURANTUL DE STAT
DUNĂREA  (), în chenar exterior.
Rv.: ŢAP , în chenar exterior.
Alamă, octogonal, 21mm 

1414 – [BUC-1317]
Av.: RESTAURANT SI BERERIE /
 / TERASA / OTETELIŞANU / – 
– /  D.I. RUSSO  (), în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI , în c.p.e.
Alamă (argintat ulterior), ø24mm
1415 – [EN-638]
Av.: RESTAURANT () / ŞI /
BERERIE / TOMA /  NICULESCU
 (), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Cupru-nichel, ø24,5mm 
1416 – [BUC-1318]
Av.: RESTAURANTUL () / V. /
POPESCU / –  – , în c.p.e.
Rv.: 50 , în c.p.e.
Alamă, ø21,7mm
1417 – [BUC-1319]
Av.: RESTAURANTUL () / –  – /
VENEŢIA / –  – , în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU , în c.p.e.
Alamă, ø21mm
1418 – [EN-639]
Av.: R. P. / F. P. , în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI , în c.p.e.
Alamă, ø24,3mm

1411 – [BUC-1315]
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1419 – [EN-640]
Av.: R.R. , în cerc exterior de puncte şi
linii.
Rv.: 10 / LEI , în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, 26mm
1420 – [BUC-1320]
Av.: ROMPETROL , timbrat de o
floare stilizată (un Logo).
Rv.: ROMPETROL , timbrat de o
floare stilizată (un Logo).
Metal alb, inoxidabil, nemagnetic,
ø23mm

Av.: SOCIETATEA ECONOMICĂ
RÎNDURICA
DIN
COMUNA
URZICENI • (), în câmp o rândunică
în zbor / FONDATĂ / LA 9.
JANUARIE / 1891 , în c.l.e.
Rv.:  LA FAPTE BUNE PUŢINI
S’ĂDUNA  () / bust de arhiereu /
DAR MULT POT () / PUŢIN () /
BUNI ÎN PREUNĂ (), în c.l.e.
Argint, ø27,8mm

1428 – [TIM-62]
Av.: SPĂLĂTORIE AUTO () /
www.automaticcarwash.ro (), în
1421 – [NDL-1]
câmp în c.l.i. ACW , în c.l.e.
Av.: S.C. OANA SRL / PANIFICATIE Rv.: Automatic Car Wash () /
Rv.: unifaţă.
Pentru că ne pasă de maşina ta
Material plastic galben, 51x21,5mm
(), în câmp în c.l.i. autoturism
(stilizat) / ACW , în c.l.e.
1422 – [NDL-2]
Metal alb, ø25mm
Ca mai sus.
Material plastic alb, 51x21,5mm
1429 – [DEV-12]
Av.: Ştampile, Gravură laser () /
1423 – [NDL-3]
cărucior de cumpărături (stilizat) /
Ca mai sus.
0722/258444 ().
Material plastic negru, 51x21,5mm
Rv.: unifaţă.
Material plastic auriu (ABS), ø24mm
1424 – [GOV-12]
Av.: S E peste un fulger (stilizat) / Nr. 1430 – [DEV-13]
94 (incus) / U.E. (Uzina Electrică) Ca mai sus.
GOVORA (), în c.l.e.
Material plastic argintiu (ABS), ø24mm
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø40mm 
1431 – [BUC-1321]
Av.: STRANDUL TINERETULUI ()
1425 – [ROV-2]
/ NO 142 (incus) / G.E.S. , în c.l.e.
Av.: SCULERIA () / CENTRULUI Rv.: unifaţă.
MECANIC () / ROŞIORI () / Alamă, ø30mm 
SERIA / 670 (incus), în c.o.
Rv.: între literele C. (Centrul) şi M. 1432 – [BUC-1322]
(Mecanic) ciocan şi cheie încrucişate / Av.: T.A.P.L. (Trustul de Alimentaţie
nicovală cu litera R. (Roşiori), în c.o.
Publică Locală) / 3 , în c.l.e.
Zinc argintat, ø31,5mm 
Rv.: 4 (incus).
Fier, ø22mm
1426 – [EN-641]
Av.: SOCIETATEA CULTURALA () 1433 – [BUC-1323]
/ ornament / TINUTUL () / HERTA Ca mai sus, cu cifra 7 (incus).
, în c.l.e.
Fier, ø22mm
Rv.: unifaţă.
Alamă cuprată, ø25,2mm
1434 – [BUC-1324]
Ca mai sus, cu cifra 8 (incus).
1427 – [URZ-2]
Fier, ø22mm
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1435 – [BUC-1325]
Ca mai sus, cu cifra 9 (incus).
Fier, ø22mm
1436 – [BUC-1326]
Av.: TEATRUL NATIONAL () /
I.L.C. (Ion Luca Caragiale) / –
BUCURESTI – (), în c.l.e.
Rv.: 167 (frezat incus) / STUDIO
Fier nichelat, ø34mm
1437 – [BUC-1327]
Av.: „TROCADERO” () / ornament /
F. MICHAELIS (), în c.p.e.
Rv.: 15 , în c.p.e.
Cupru, ø25mm
1438 – [PLO-69]
Av.:
TRUSTUL
ALIMENTATIE
PUBLICA  () / LOCALA /
PLOESTI
Rv.: FISA / SERIA / 4
Fier, ø22mm
1439 – [EN-642]
Av.: TUNELUL () / DE / SUBHOTEL / DE / FRANTA (), în
stânga jos SCHMIDT (gravor) (), în
c.p.e.
Rv.: 30 , în c.p.e.
Alamă, ø20,6mm
1440 – [GAL-17]
Av.: U.P.S.R.S. (Uzina de piese de
schimb şi reparaţii siderurgice din
cadrul ISPAT SIDEX Galaţi) () / 926
(frezat incus) / TURNATORIA
MIXTA (), în chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, oval, 46x26mm 

Av.: UZ. (Uzina) METALURGICA ()
/ IASI / SCULE / NR / într-un
dreptunghi 1234 (incus), în cerc
exterior de linii.
Rv.: un fundal punctat abstract, în cerc
exterior de linii.
Aluminiu, ø30,6mm 
1443 – [SIG-1]
Av.: Uzinele / Comunale Sighisoara
/ Societate Anonima –  –
Aktiengesellschaft / Städt. Werke /
Schäßburg (caractere gotice), în c.l.e.
Rv.: Într-un triunghi U C / S , flancat în
exterior cu 1 KW – ore şi cu 1 KW –
ftde (Stunde) (), în c.l.e.
Alamă, cu o crestătură, ø22,2mm
1444 – [CAL-3]
Av.:  V. GEORGESCU  () /
ornament / CALAFAT, în cerc exterior
de puncte şi linii.
Rv.: 1 / LEU , în c.p.e.
Alamă, ø18,5mm
1445 – [CAL-4]
Ca mai sus, cu valoarea de 2 / LEI
Alamă, ø21,5mm
1446 – [CAL-5]
Ca mai sus, cu valoarea de 5 / LEI
Alamă, octogonal, 21mm
1447 – [CAL-6]
Ca mai sus, cu valoarea de 10 / LEI
Alamă, ø24mm
1448 – [CAL-7]
Ca mai sus, cu valoarea de 20 / LEI
Alamă, octogonal, 25mm

1441 – [PLP-1]
Av.: UZ. (Uzina) ILIE PINTILIE () /
PASTRATI SCULELE (), în câmp în
c.l.i. SEC.P / Nr.35 / linie dreaptă,
flancat de două ornamente (totul incus).
Rv.: unifaţă.
Tablă de fier, ø39mm 

1449 – [TGS-1]
Av.:
WWW.BILIARD-DARTS.RO
() /      (), în câmp în c.l.i. o
stea cu cinci colţuri, în c.l.e.
Rv.: JOCURI DISTRACTIVE () / 
  (), în câmp în c.l.i. o stea cu cinci
colţuri, în c.l.e.
Metal alb, ø26mm

1442 – [IAS-82]

1450 – [AFM-1]
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Av.: 10 flancat la dreapta de ANI / –
DE – / ZUZU
Rv.: unifaţă.
Material plastic albastru, ø25mm
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Cercetări numismatice, XXI-XXII, Bucureşti, 2015-2016, p. 159-167

DOUĂ DISTINCȚII ONORIFICE CONFERITE UNOR JANDARMI ÎN 1918
Laurențiu-Ștefan Szemkovics
Résumé
Cette présentation se propose à mettre en évidence deux distinctions
auxquelles ont été récompensés certains gendarmes en 1918: médaille de la
Bravoure et Foi de 2ème classe en argent et médaille du Service loyal de guerre
2ème classe.
Mots-clés: médaille, gendarme, armoiries, héraldique, phaléristique.

Prezentăm, apelând la faleristică1, heraldică2 și sigilografie3, două distincții care
au fost conferite și unor jandarmi care s-au distins pentru merite deosebite în anul
1918. Distincțiile de față și documentele provin din fonduri și colecții aflate la Muzeul
Național de Istorie a României, Arhivele Naționale Istorice Centrale și Muzeul Național
al Pompierilor4. Am specificat instituțiile unde se găsesc și unde am cercetat aceste
distincțiile, am descris piesele, am specificat data instituirii lor, motivul recompensării
(de la caz la caz), descrierea și reproducerea stemei României din 1872, actele
normative prin care li s-au conferit jandarmilor, însoțite de reproducerile lor (avers și
revers) și de bibliografia aferentă.



Arhivele Naționale Istorice Centrale, București.
E-mail: laurszem@gmail.com
1 Faleristica – disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul decorațiilor (ordine, cruci,
medalii și semne onorifice). Are conexiuni și cu alte discipline auxiliare ale istoriei ca: heraldica,
sigilografia, vexilologia și numismatica. În antichitate, s-au confecționat și conferit, atât
sportivilor, la jocurile olimpice, cât și soldaților, pe câmpul de luptă, însemne de onoare și de
vitejie – phalere (falere) – discuri metalice pe care erau gravate efigiile unor zei. Romanii au
dezvoltat această tradiție, falerele acordându-se de la centurioni la generali, pentru fapte de
vitejie dovedite pe câmpul de luptă. Falerele se purtau peste zale, legate cu catarame, una lângă
alta. În fața legiunilor romane aflate în marș, mergeau purtătorii de însemne – phalerii, ținând
în mâini SIGNUM – o hampă pe care erau aplicate mai multe falere, reprezentând fiecare o
bătălie câștigată. Personalitățile militare sau civile, pentru fapte deosebite, primeau o cunună
din frunze de laur sau de stejar. Primirea distincțiilor era dublată de recompense substanțiale în
bani și bunuri (Bahrin 2005 11-12).
2 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc. (Marcu 200
422).
3 Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne
și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric
care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des Archives de l'Empire.
Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni
unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu (Chassel 2007
9).
4 Le mulțumim șefilor și lucrătorilor de la aceste instituții care au colaborat și care ni le-au pus la
dispoziție.
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I. Medaliile „Bărbăție și Credință”, instituite în 1903, erau de metal și de trei
clase: clasa I de aur, clasa a II-a de argint și a III-a de bronz. În cazul de față,
jandarmilor le-a fost conferită distincția din clasa a II-a.
Medalia avea forma ovală (35 x 27 mm), purtând pe avers, gravată în excizie5, efigia
regelui, înconjurată de cuvintele: CAROL I REGE AL ROMÂNIEI, iar pe revers, de
asemenea, gravată în excizie, pe trei rânduri, deviza BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ și o
ramură de lauri6 legată în partea de jos cu o panglică.
Deasupra medaliei, două spade, încrucișate în săritoare, de care, printr-un inel
format din două ramuri de lauri, este prinsă panglica de mătase ripsată, lată de 30 mm
și compusă la mijloc dintr-o dungă de culoare galben deschis, lată de 18 mm, având pe
fiecare margine câte o dungă albastră și roșie, late fiecare de 3 mm.
În urma raportului ministrului de interne, medalia, însoțită de un brevet, era
conferită prin decret regal, ofițerilor și agenților de poliție, care în îndeplinirea
funcțiunii lor dădeau dovadă de bărbăție și credință. Medalia putea fi acordată și
oricărui funcționar public sau persoană particulară care ar fi contribuit la menținerea
sau restabilirea ordinii și siguranței publice, ar fi adus servicii importante poliției, ar fi
salvat viața sau avutul unei persoane punându-și viața în pericol, sau ar fi săvârșit un
act de bărbăție sau credință.
Deşi nu erau menţionaţi expres în Regulamentul medaliei, jandarmii, care asigurau, în
mediul rural, funcţiile poliţiei din localităţile urbane, vor beneficia şi ei de această medalie.
La art. IV din Legea pentru înființarea Ordinului militar de război „Mihai
Viteazul”7 se prevedea: ‹‹Pentru faptele meritorii în timpul războiului se vor conferi
atât ofițerilor combatanți, cât și celor asimilați, Ordinele „Steaua României” și
„Coroana României” cu spade încrucișate prin ramurile crucii, iar pentru gradele
inferioare Medalia „Bărbăție și Credință”, cu spade încrucișate sub ramurile de laur››
(Ivănceanu et alii 1927 137-138; Cricoveanu 1928 41-47; Flondor, Moisil 1938 92;
Costandache 1935-1942 196; Catone et alii 1992 23, pl. IX/fig. 27; Safta et alii 1993 131133; Martin et alii 2016 98-100; Szemkovics 2017 21-22; Szemkovics 2018 15-18;
Szemkovics, Mureșan 2018 32-71).
Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa II-a8 a fost acordată:
jandarmului-plutonier Ionescu Nicolae, din Compania de jandarmi rurali Brăila9;
jandarmului plutonier major Botez Gheorghe, jandarmilor plutonieri Ghelber
Constantin, A. Chitinei D. A., Pachiței Chirică din Compania de jandarmi Neamț; Gh.
Ivanciu, șeful postului din comuna Faraoani, județul Bacău și Frigioiu Grigore, din
Compania de Jandarmi Ialomița10; jandarmului sergent major Becheru Velizarie, din
Compania jandarmi rurali Vâlcea, pentru curajul și devotamentul cu care și-a îndeplinit
serviciul în 191811.

Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în
relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum (Dicționar științe 1982 128).
6 Laurul simbolizează gloria, victoria şi triumful. Este şi emblema nemuririi, deoarece el îşi
conservă verdeaţa, în ciuda vicisitudinilor iernii. O coroană de laur marchează victoria (de
Galway 1901.
7 Decretată cu nr. 3.249 din 21 decembrie 1916 și publicată în „Monitorul Oficial” nr. 223 din 25
decembrie 1916.
8 Muzeul Național al Pompierilor, nr. inv. 623.
9 Decret Regal nr. 2.491 din 15 septembrie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 195 din 21
noiembrie/4 decembrie 1918, 3416.
10 Decret Regal nr. 3.293 din 6 noiembrie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 186 din 10/23
noiembrie 1918, 3255.
11 „Monitorul Oficial” nr. 195 din 21 noiembrie/4 decembrie 1918, 3417.
5
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Fig. 1 – Medalie „Bărbăție și Credință”

II. Medalia „Serviciul Credincios”, instituită în 1878, destinată pentru a răsplăti
serviciile importante de orice fel aduse Statului, de către civili și militari, are forma
rotundă, cu diametrul de 30 mm și avea două clase: a I-a, de metal galben și a II-a, de
metal alb. Pe avers, purta stema12 țării de la 1872 (fără pavilion13), iar pe revers, într-o
ghirlandă de frunze de laur și stejar, pe două rânduri: SERVICIU/CREDINCIOSU.
Era surmontată14 de o coroană închisă15, terminată cu glob crucifer16, din același metal.
Stema reprezintă elementele distinctive şi simbolice care alcătuiesc blazonul unei persoane,
instituţie sau stat, exprimând atributele sale. Conform legilor ştiinţei heraldice, o stemă se
compune din următoarele elemente: a) scut a cărui suprafaţă poate fi secţionată sau nu; b)
mobilele heraldice plasate în câmpul scutului; c) elementele exterioare ale acestuia, incluzând
timbrul, coroana, sprijinitorii, pavilionul sau mantoul, deviza, etc. (Dicționar științe 1982 222223).
13 Pavilionul este ornamentul exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea
superioară cu un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermină, brodat cu franjuri şi
ciucuri din fir de aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor domnitoare îşi adăpostesc
armele. Uneori acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat, fără baldachin, semnificaţia
păstrându-se totuşi (Dicționar științe 1982 183).
14 Termenul surmontat se referă la pal, fascie, chevron și, în general, orice altă piesă care nefiind
în poziția sa ordinară este însoțit în șef de o altă figură (Maigne 1860 265).
15 Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri ce
se unesc în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre prețioase și terminată printr-un
glob cruciger (Dicționar științe 1982 90).
16 Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna
unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii. În
heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în armele Moldovei şi
12

161

https://biblioteca-digitala.ro

Laurențiu-Ștefan Szemkovics

Panglica era albastră, cu două dungi argintii pe margini. În 1906, redactându-se un nou
regulament al acestei medalii, s-a instituit și o cruce „Serviciul credincios”, care se
prezenta ca o cruce de 32 mm având în centru, pe avers, un medalion cu stema țării, iar
pe revers, inscripția de mai sus; ca și medalia, crucea avea, deasupra coroana regală, iar
panglica era la fel cu a medaliei (Ivănceanu et alii 1927 65-70; Safta et alii 1993 128129, 130/pl. 46; Martin et alii 2016 73-74; Szemkovics 2018 18-42).
Redăm mai jos stema României de la 187217 așa cum a fost descrisă în actul
normativ al vremii:
Art. I. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul18 sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti, adică a unui
pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la mijlocul bazei printr-un
vârf, iar de la mijlocul laturilor înălţimii, scutul se ascute şi apoi creşte iarăşi spre
unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal de la un
unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la mijloc.
În I-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană cu capul
spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia şi toiagul,
simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta aquilei sus un soare
mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour cu o stea
cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de aur. În stânga
bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat, coronat, coada
furcată (queue fourchée), cu o stea cu 6 raze între picioare şi ieşind dintr-o coroană de
Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei (Dicționar de istorie 2007 348).
În a IV-a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini, cap la cap şi
coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării Negre, toate de aur. Pe
scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea I-ia din dreapta sus şi în cea din jos din
stânga alb (argint); iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta de jos negru
(sable).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi cu coadele
trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu, pe care
este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo.
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină (cacom)
având deasupra coroana regală.

armeriile statului român. Sfera simbolizează pământul, iar crucea de pe sferă simbolizează dominația
creștină asupra lumii; (Dicționar științe 1982 127; Rapelli 2009 40-41).
17 Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în „M. Of. al României”
nr. 57 din 11/23 martie 1872, 337; Năsturel 1892 219-221; Năsturel 1903 103-110; Grecianu 1900
49; Moisil 1931 19-20; Moisil 1938 69-70; Cernovodeanu 1977 161; Cernovodeanu 2005 406;
Dogaru 1984 46; Dogaru 1993 3-5; Dogaru 1994 36-37, poz. 43; Dogaru 1994 61-62; Dogaru
2000 10-11; Cristache, Dogaru 2003 128-129.
18 Scut = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe
care aceştia îşi reprezentau blazonul. Scutul are forme variate, după epoca şi aria geografică în
care a apărut. După formă poate fi triunghiular, rotund, dreptunghiular, rococo (cu marginile
neregulate), etc. (Dicționar științe 1982 211).
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Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului şi
publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 8 Martie 1872.
Planșa color a stemei descrisă mai înainte, pe care o reproducem mai jos, se află
la Arhivele Naționale Istorice Centrale.19

Fig. 2 - Desen reprezentând Sigiliul Statului

Medalia „Serviciul Credincios”, clasa I-a20 a fost acordată jandarmului sergent
major Ungheanu I. Gheorghe, din Compania Ilfov21, care, „prin dibăcia sa, a descoperit
un furt de cazane de aramă ce dispăruseră din triajul Socola, punând mâna pe autorii
furtului, o ceată de țigani nomazi și cu care ocazie a găsit și suma de lei 42.860 în hârtii
și argint, precum și 169 napoleoni de aur în diferite mărimi, care erau în valoare de lei
20.000”.

Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3.
Muzeul Național de Istorie a României, nr. inv. 148901.
21 Decretul nr. 2184 din 21 august 1918; Arhivele Naționale Istorice Centrale, Cancelaria
Ordinelor, dosar nr. 217/1918.
19

20
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Fig. 3 - Medalia „Serviciul Credincios”.

Fig. 4 - Medalia „Serviciul Credincios”.
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Medalia „Serviciul Credincios”, clasa a II-a22 a fost conferită: sergenților
jandarmi Spoială Leon, Radu Dumitru, Brânză Gheorghe, Buțu Vasile; caporalilor
jandarmi Ștefănică Adam, Moican Adam, Neacșu Constantin, Pencea Ilie, Cotleanu M.;
soldaților jandarmi Epiman Ștefan, Ștefan Andrei, Popescu Petre23.
Scopul acestei prezentări este de a trezi interesul față de aceste distincții cu care au fost
recompensați unii jandarmi în 1918 și de a repune faleristica, heraldica și sigilografia la locul
cuvenit în ansamblul disciplinelor istorice.

Muzeul Național de Istorie a României, inv. 150797.
Decret nr. 1394 din 7 iunie 1918; Arhivele Naționale Istorice Centrale, Cancelaria Ordinelor,
dosar nr. 217/1918.
22
23
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Cercetări numismatice, XXI-XXII, Bucureşti, 2015-2016, p. 171-226

FAMILIA CONȚILOR DE ROMA.
NOI CONTRIBUȚII GENEALOGICE ȘI ICONOGRAFICE
George Trohani
Résumé
Bénéficiant d’une partie des archives – photos, mémoires, livres, lettres,
informations orales et écrites – l’auteur refait, très brièvement, la généalogie de
la famille des comtes de Roma, connue jusqu’à présent grâce à diverses études
de bonne qualité (Rangabé et Stourdza). Connue depuis le XIIIe siècle, ayant
divers branches – française et gréco-romaine – on insiste sur la présentation de
ceux qui, d’origine venettienne, ont vécu dans la Grèce et la Roumanie. Leur lieu
de résidence était Zante de l’île Zakynthos, NO du Péloponnèse, dans la Mer
Ionique. Des membres de la famille ont joué certains rôles dans la vie politiques
et économique de la Grèce, autant pendant la domination vénitienne de l’île –
d'où le titre de comte en 1723 – qu’après l’indépendance, autant au XIXe siècle
que pendant le XXe. Au milieu du XIXe siècle, par liaisons matrimoniales, des
membres de la famille s’établissent en Roumanie, devenant propriétaires
terriens dans le nord de la Moldavie, département de Botoşani, ou il y a même
un village Roma, et surtout en Valachie, aux bords du Danube, à Viziru et
Brăila. Par l’intermède de ces membres de Brăila l’auteur a pu refaire la
généalogie et surtout l’iconographie de la famille. Les archives de Brăila
attendent des futures recherches.
Mots-clefs: famille de Roma, généalogie, photographies, documents, archives.

Pe la începutul secolului al XIII-lea se fac referiri, în Roma, despre o familie
Regoli. În 1388 un anume Giovanni Regolo se stabilea la Vicenza, iar urmaşii săi sau numit Regoli da Roma... şi cu timpul numai Roma (Rangabé 1925 213-231;
Sturdza 1999 400-402; Iosipescu, Iosipescu 2015-2016 50-58).
Se cunosc mai multe ramuri ale acestei familii din care, în una franceză, fac
parte cardinalul Jules de Roma (1584 – 1652) şi fizicianul Jacques de Roma (1713–
1776). În cele ce urmează ne vom opri doar la ramura greco-română.
La redactarea acestor Contribuții ne-am bazat pe însemnările făcute de către
Părintele nostru, Nicolae Trohani (1910–2003), brăilean de origine greacă, care fiind
coleg de generație, ba chiar prieten cu Petre (Bebe) de Roma (XII.1.), a primit de la
acesta o parte a Arhivei familiei de Roma, cu observații verbale și scrise – fotografii
disparate și în albume, cărți, însemnări, scrisori. Pe baza acestora a întocmit,
confruntându-se și inspirându-se din lucrări de specialitate, o genealogie a familiei – în
special pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea și secolul al XX-lea. O altă parte,
deosebit de însemnată, a Arhivei de familie de Roma, se află depusă la Direcția
Județeană Brăila a Arhivelor Statului. La aceasta din urmă – conținând în special
documente – nu am avut posibilitatea cercetării (din vina subsemnatului). Pe de altă
parte, la redactarea acestui „studio” ne-am folosit, pe lângă cele consemnate de Eugène
Rizo Rangabé și Mihai Dimitrie Sturdza, de avantajele internetului (în special
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Wikipedia), dar cu precauție, dată fiind multitudinea erorilor întâlnite la tot pasul... S-o
pornim deci:
I.1. Începutul familiei îl face un cavaler veneţian aflat în Creta, pe nume
Bernardino de Roma, născut puţin înainte de anul 1500 (Tudorovici 1998 167-172),
ca fiu al lui Giovanni-Giacomo. Participă la războaiele Veneţiei purtate în Italia şi
Creta. Ca recompensă pentru meritele sale obţine fiefuri în insula Zante (Zakynthos)
din cadrul insulelor ioniene, fiind numit, într-un decret ducal din 1526, valoroso
capitanio di Cavallaria legera. Căsătorit cu fiica lui Marchio di Pagliani, moare în
1551. De la el se poate stabili o filiaţie directă a familiei de Roma până în zilele noastre.
Nr. 22 la Rizo Rangabé.
(din I.1.) II.1. Fiul său, Curzio, născut în 1550, a fost avocat fiscal al Veneţiei şi a avut
patru copii. Prima soţie a fost o tânără veneţiană, iar a doua Adrianna, fiica lui Zorzi
Corner, decedată prin 1596. S-a stabilit în Candia (Creta). Nr. 42 la Rizo Rangabé.
(din II.1.) III.1. Bernardino – fiu din prima căsătorie, mort înainte de 1606. Fără
urmaşi. Nr. 55 la Rizo Rangabé.
III.2. Camillo – se afla la Veneţia în 1606. Fără urmaşi cunoscuţi. Nr. 56 la
Rizo Rangabé.
III.3. Mattio – din a doua căsătorie. Decedat în 1604. Nr. 57 la Rizo Rangabé.
III.4. Candiano I – născut în 1576, a studiat dreptul şi a ajuns cancelar al
guvernământului din Zante în 1606. În 1615 s-a căsătorit cu Diamanta, de origine
nobilă, cu care a avut patru fii şi o fiică. În 1636, la 60 de ani, şi-a redactat un
testament. Nr. 58 la Rizo Rangabé.
(din III.4.) IV.1. Francesco Roma – născut spre anul 1605. În 1625 este cancelar al
Consiliului din Zante. El s-a căsătorit prima dată, la 2 august 1637, cu Bianca
Giovanni Mocenigo, din familia dogilor Veneţiei, iar a doua oară, la 21 septembrie
1649, cu Isabella Siguro. A avut un fiu şi o fiică. Nr. 70 la Rizo Rangabé.
IV.2. Camillo II – născut spre 1608 şi căsătorit cu Ippolita Mocenigo. A
avut doi fii şi cinci fiice. Nr. 71 la Rizo Rangabé.
IV.3. Bortolo (Bartolomeo) – născut spre 1610 şi căsătorit prima dată cu
Lucrezia Trahanioti (Tarchanioti la Sturdza 1999 400-402), iar a doua oară, la 6
august 1637, cu Bettina Condostavlo. În 1642 mai trăia. A avut doi fii. Nr. 72 la Rizo
Rangabé.
IV.4. Antonio – mort în 1692, fără urmaşi. Nr. 73 la Rizo Rangabé.
IV.5. Orsetta – măritată cu Nicolo, fiul lui Agesilao Siguro, nobil din Zante,
ramura Dessila. A lăsat, în 1680, un Testament. Nr. 74 la Rizo Rangabé.
(din IV.1.) V.1. Candiano II Roma, din care descind membrii ai familiei de care ne
ocupăm în prezenta lucrare. Unii s-au stabilit la Brăila în secolul al XIX-lea, iar alţii au
rămas pe meleagurile vechii Ellade (Rangabé 1925 III; Sturdza 2004 222, 236)1.
Născut spre anul 1635, făcea comerţ cu Moreea (Peloponezul). În 1668 s-a
căsătorit cu Giulia Ventura, fiica lui Stamatello Ventura care în 1649 se căsătorise cu
Ursola de Cassia, decedată pe 10 august 1717. A avut un fiu. A murit după 1675. Nr. 84
la Rizo Rangabé.
V.2. Diana – moartă tânără. Nr. 85 la Rizo Rangabé.
(din IV.2.) V.3. Russetta – măritată spre anul 1675 cu Marco, fiul lui Procopio
Martinengo, nobil din Zante. Nr. 86 la Rizo Rangabé.
V.4. Diamanta – moartă copil fiind. Nr. 87 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza
nu figurează.

Unele date sunt obţinute, de către autorul prezentului articol, de pe internet... astfel că ne
permitem o anumită doză de probabilitate în veridicitatea lor.
1
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V.5. Anastasia – decedată în 1738. Nr. 88 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza nu
figurează.
V.6. Antonio – născut spre anul 1670 şi decedat pe 2 ianuarie 1692. Nr. 89 la
Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza fără date.
V.7. Bortolo-Drago – născut spre anul 1672 (la M.D. Sturdza spre 1669, iar al
doilea nume este Draco) şi decedat la 30 august 1718. Căsătorit cu Russetta
Raftopoulo, decedată la 29 aprilie 1708.
Din el descinde ramura Bortolo. Nr. 90 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza a se
vedea descendenţa.
V.8. Stathulla (Evstathula la M.D. Sturdza). Nr. 91 la Rizo Rangabé.
V.9. Bettina – decedată la 11 iunie 1692. Nr. 92 la Rizo Rangabé.
(din IV.3.) V.10. Nuncio – comandant al galerei din Zante cu care a luat parte la
campania veneţienilor împotriva turcilor din Creta, în iunie 1669. Decedat în Zante pe
12 iulie 1727. Fără urmaşi. Nr. 93 la Rizo Rangabé.
V.11. Mucio – comandant al Galerelor din Zante în luptele contra turcilor din
Creta, în 1669. Se spune că avea la bord tezaurul flotei veneţiene. Ucis la 3 iulie 1695.
Fără urmaşi. Nr. 94 la Rizo Rangabé.
(din V.1.) VI.1. Francesco de Roma – născut în 1670 şi decedat pe 14 septembrie
1742. Apărător al insulei Corfu în luptele din 1716, 1727 şi 1731. Drept mulţumire, prin
Decretul din 5 mai 1723 al Republicii Veneţiene, familia Roma primeşte titlul de conte.
Insula Zante aparţinând Veneţiei până în 1797 (Planșa 1, fig. 1-2; Planșa 2, fig. 3-4).
A fost sindaco de Zante şi consul al Veneţiei, având dreptul la apelativul de
„Splendid” ().
În 1724, la Birgu, în Malta, s-a căsătorit cu Faustina Serra, fiica lui GiovanniDario, nobil din Zante, cu care a avut doi copii. Dintr-o legătură extraconjugală, cu o
anumită Maria, a mai avut şase copii, toţi purtând numele de familie Roma (VII.a-f)
(la M.D. Sturdza nu figurează). Nr. 97 la Rizo Rangabé.
(din VI.1.) VII.1. George-Candiano (I) de Roma, care a trăit între anii 1725 – 1796,
a fost senator al Veneţiei şi consul al Veneţiei în Peloponez, în anul 1780 (la M.D.
Sturdza doar Giorgio). (Planșa 2, fig. 5, preluată de pe Internet). În 1767 s-a căsătorit cu
Diamantina Capnissi, fiica lui Emanuel (Giovanni la M.D. Sturdza), nobil din Zante,
cu care a avut cinci copii. Nr. 105 la Rizo Rangabé.
VII.2. Zan-Dario de Roma – născut în 1728 şi mort pe 31 decembrie 1731. Nr.
106 la Rizo Rangabé.
VII.a. Elena – botezată pe 20 august 1731.
VII.b. Anadale – decedată la 24 septembrie 1715 (mai probabil 1735).
VII.c. Russetta – născută în 1735 şi decedată pe 28 aprilie 1800. Măritată în
ziua de 5 martie 1766 (sau 1768) cu Marco Avuri.
VII.d. sau VII.3. Maria di Roma – născută în 1737 şi măritată în 1759 cu
Nicolo, fiul lui Constantin Siguro-Calona (1729 – 1791), membru al Marelui Consiliu
din Zante.
Unele documente spun că era fiică legitimă, dar părerea unor specialişti este
contrară.
VII.e. Dionisio – mort la 7 iulie 1739.
VII.f. Constantin.
(din VII.1.) VIII.1. Chryssulla de Roma – născută în 1768 şi măritată în 1793 cu
Antonio Micalizzi, nobil din Zante. Nr. 113 la Rizo Rangabé.
VIII.2. Giovanni-Candiano – născut în 1770 şi decedat la 13 martie 1773. Nr.
114 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza nu figurează.
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VIII.3. Dionisie de Roma – născut în 1771 şi decedat în 1857. S-a căsătorit, în
ziua de 19 aprilie 1797, cu Andriana, fiica lui Pietro Stavraki-Locatelli, cu care a
avut doi copii2. Deţinea monopolul comerţului cu stafide în arhipelagul ionian. A fost
consul al Veneţiei în Moreea. El este acela care în 1809, în calitate de ambasador al
Veneţiei la Paris, prezintă felicitări lui Napoleon I, din partea insulelor ionice, cu ocazia
naşterii Regelui Romei, Napoleon II. Mare patriot, regele Greciei Othon I îl numeşte, la
25 ianuarie 1841, consilier de stat (Planșa 3, fig. 6). Nr. 115 la Rizo Rangabé.
Referitor la Revoluţia pentru independenţă a Greciei, din 1821, Pouqueville face
menţiunea: „les Grecs de Zante fournirent à cette époque aux insurgès en argent et en
munitions de guerre, une valeur de 2.205.000 francs et le comte Roma contribua lui
seul dans cette somme pour plus de cent mille francs” (Pouquevill 1824 564; Konomou
1972).
VIII.4. Diamantina – născută în 1771. Nr. 116 la Rizo Rangabé. La M.D.
Sturdza nu figurează.
VIII.5. Emanuel – născut în 1773 şi mort copil fiind. Nr. 117 la Rizo Rangabé.
La M.D. Sturdza nu figurează.
(din VIII.3.) IX.1. George-Candiano (II) – născut în 1798 (după alte păreri în 1796)
şi a decedat în 1860 (1861 sau chiar 1867 după alte păreri). S-a căsătorit cu contesa
Orsola, fiica lui Spiridon Balsamo, cu care a avut 11 copii (Planșa 3, fig. 7a-b).
Membru al primului Parlament ionian, la 10 martie 1850 este ales preşedinte.
Mai apoi este ales preşedinte al Senatului cu titlul de Alteţă. În 1851 publică o refulare a
hotărârii unor deputaţi referitoare la procesele verbale ale şedinţei din 26 noiembrie
1850 a Parlamentului ionian unde pronunţase închiderea sesiunii fără a permite lectura
Declaraţiei de Unire a Insulelor Ionice cu Regatul Greciei. Nr. 122 la Rizo Rangabé.
La şedinţa din luna martie 1866 a Academiei des Inscriptions et Belles-Lettres
din Paris, Brunet de Presle donează din partea autorului Giorgios Candiano Roma trei
cântece patriotice reunite într-un volum in -8o-, tipărit la Brăila în 1861 sub titlul
"" (Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres 10 60-61).
În climatul liric creat în Insulele Ionice de către Dionysios Solomos 3, renumele
de care s-a bucurat George-Candiano Romas pare destul de surprinzător. Când i-au
apărut, în 1853, volumul „Florile”, dedicate lui D. Solomos, insula Corfu i-a arătat toată
cinstea. Iar poetul Zalocastas i-a dedicat una din poeziile sale. De asemenea revista
„Euterpe” scria în acelaşi an: „Dl Romas este Young 4 al fratelui nostru Eptanez 5...”.
„Florile” fiind scrise de Romas după ce şi-a pierdut fiica, iar culegerea apărută ulterior
sub titlul „Coliba” (1865), în care predomină dragostea de patrie, nu merită decât o
simplă menţiune (Dimaras 1968 360-361). Poezii ale sale au continuat să apară, în
diferite publicaţii, şi după moartea sa 6.
IX.2. George-Dimitrie – născut în 1805 şi decedat în octombrie 1874. S-a
căsătorit cu Louisa (decedată în ianuarie 1909, remăritată cu Giulio Tipaldo), fiica lui
Zan-Giorgio de Rossi, cu care a avut doi copii. Deputat de Zante, trezorier al

Referiri la familia Roma, la Dionysios şi câţiva dintre descendenţii săi (George, Spiridon,
Robert şi Alexandru), dar uneori cu date cronologice greşite, a se vedea în Enciclopedia greacă „
Elefterydaki, 11, Atena, 1931, vocea Romas (, pe baza lui Rizo Rangabé.
3 Dionysios Solomos (8 aprilie 1798–9 februaie 1857) – poet grec din Zakynthos. Autorul
Imnului Libertăţii, în 1823, imnul naţional al Greciei.
4 Thomas Young (13 iunie 1773–10 mai 1829) – fizician, medic şi egiptolog britanic.
5 Localitate în insula Zakynthos.
6 Spre ex. în revista greacă  nr. 114 din 15/27 ianuarie 1886 287 sau , I.
Smirna 1894 407-409.
2
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guvernului, profesor în Bologna şi colecţionar de tablouri – Tizian, Veronese – monete,
antichităţi. Nr. 123 la Rizo Rangabé.
(din IX.1.) X.1. Nicolae (Nicolas) – născut la 25 martie 1821 şi decedat la 3 mai 1885,
fiind înmormântat în biserica din Viziru7 (Planșa 3, fig. 8). S-a căsătorit cu Roxana
Spiro-Paul, născută în 1831 şi decedată, la Iaşi, în septembrie 1915 (Cioculescu 1984
153) (Planșa 4, fig. 9; Planșa 16, fig. 24).
În 1850, după căsătorie, deoarece moşia de zestre a soţiei sale se afla lângă
Chişinău, se instalează în Basarabia pentru o perioadă de 12 ani. În 1862, chemat de
fratele său Petru, se stabilește la Viziru (jud. Brăila). În 1865 a căpătat cetăţenia română
prin Certificatul de Îndigenare nr. 118 şi înscris între contribuabilii indigeni din Brăila,
cf. Adresei No. 30.148 din 13 iulie 1865 a ministrului de Finanţe (Desbaterile Senatului
din 27 martie 1892 130)8. A fost căpitan de cavalerie în armata greacă, renumit duelist.
A avut patru copii.
În 1885 apare la Brăila o broşură intitulată „”
(Viaţa contelui Nicolae C. Roma) (Planșa 5, fig. 10a-c). Este tipărită în Prima tipolitografie a lui Pericle M. Pestemalgioglu. Autorul, A.N.V., nu-şi scrie complet numele,
dar el trebuie să fie A. Verikios, cel care a ţinut discursul funebru la Viziru, în ziua de 3
mai 1885, discurs publicat ulterior în limba greacă. Nr. 124 la Rizo Rangabé.
X.2. Dionisie – născut în aprilie în 1825 şi decedat pe 23 iulie 1868 la Viziru în
urma unui accident de vânătoare. Nr. 125 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza nu
figurează.
X.3. Camille – născut probabil în 1825, după cum spune M.D. Sturdza. O fi fost
frate geamăn cu precedentul? Anul morţii nu este cunoscut. S-a căsătorit cu Adela de
Kvekič (Kuckuitch, Kuekici) care era soră cu Darinka (31 decembrie 1837 – 14
februarie 1892) (Planșa 6, fig. 11), soţia prinţului Danilo de Muntenegru (25 mai 1826 –
13 august 1860). Nr. 126 la Rizo Rangabé.
X.4. Spiridon – născut în Zante la 16 mai 1826 şi decedat în iulie 1881 la Atena
(Planșa 6, fig. 12a-b). S-a căsătorit în 1857 cu Aspasia, fiica lui Alexandru Moruzi
(Mourouzi) din Zvoriştea, născută pe 2 martie 1838 şi decedată pe 21 decembrie 1905 la
Zante. (Planșa 7, fig. 13a – preluată de pe internet, 13b-c).
El a fost secretar al Senatului ionian, senator de Zante, ministru al instrucţiunii
publice într-unul din guvernele Alexandros Koumoundouros.
Aspasia a dus o intensă activitate pentru victoria luptei cretanilor în războiul din
1897 (Marinescu 1987 117). Cei doi soți au avut 5 copii. Nr. 127 la Rizo Rangabé.
X.5. Candiano-Cesar – născut în mai 1827 şi căsătorit cu Maria (1839 –
1920), fiica lui Giorgio Tipaldo-Cosachi9 (Planșa 8, fig. 14a-b). A fost ofiţer superior
de cavalerie în armata greacă, adjutant al regelui Othon pe care l-a urmat în Bavaria
după abdicarea sa din anul 1861. A decedat în 1892. A avut doi copii.
A lăsat, la Zante, o importantă colecţie de antichităţi (lespezi funerare) care, din
păcate, a fost aproape în întregime distrusă de cutremurul din 1953. Colecţia a fost
cercetată şi în parte publicată de către epigrafistul François Lenormant, ale cărui copii
suspectate ca falsuri până la un timp au fost mai apoi confirmate de diverşi călători,
precum Ampelas şi Conze (Robert 1959 186; Klaffenbach 1964; Pippidi 1967 525). Nr.
128 la Rizo Rangabé.
X.6. Adriana – căsătorită Hadjopoulos. Nr. 129 la Rizo Rangabé. La M.D.
Sturdza nu figurează.

M.D. Sturdza spune că a trăit între anii 1823-1875
În care se discută împământenirea fiului său Camille N. Roma.
9 Trebuie să facem menţiunea că prin anii 1919-1920 consul al Spaniei la Brăila era un Tipaldo.
7

8

175

https://biblioteca-digitala.ro

George Trohani

X.7. Diamantina – născută în 1832, probabil la începutul anului, la Zante
(Grecia) şi decedată în ziua de 17 noiembrie 1893 (Planșa 8, fig. 15a-b). S-a măritat la
28 aprilie 1856 cu sir George Ferguson Bowen (2 noiembrie 1821 Taughboyne,
Irlanda – 21 februarie 1899, Brighton, Sussex) bine cunoscut administrator colonial
britanic – între anii 1847-1851 preşedinte al Universităţii Ioniene din Corfu, în 1854
secretar şef al Insulelor Ionice, apoi primul guvernator de Queensland (1859-1867), al
cincilea guvernator al Noii Zeelande (1867-1872), al cincilea guvernator de Victoria
(Australia) (1873-1879), al nouălea guvernator al Insulei Mauricius (1879-1880) şi
guvernator al Hong Kongului (1883-1885), iar apoi consilier privat al reginei Marii
Britanii (Planșa 9, fig. 16a-b).
Din această căsătorie au rezultat şase copii (Planșa 9, fig. 16c): un prim copil a
murit la câteva zile după naştere, în Grecia, apoi Adelaida-Diamantina (Nina) (Planșa
10, fig. 17a-c), născută în Grecia la 17 august 1858 (măritată la 4 iulie 1879 cu Allan
Campbell, născut în 1847 în Australia şi decedat în 1901, cu care a avut o fată
Diamantina-Isabella, 1881-1909, şi un băiat Allan W.G., 1885-?), Zoe-Carolina, născută
în Queensland la 28 august 1860 (Planșa 11, fig. 18a-b), Agnes-Herbert, născută în
Queensland la 25 iulie 1862, George-William-Howard, născut în Queensland la 9 aprilie
1864 şi decedat în 1933 (căsătorit a 16 ianuarie 1896 cu Gertrude Chamberlain), şi
Alfreda-Ernnestina-Albertina, născută în Noua Zeelandă la 10 aprilie 1869 (măritată în
1899, la Londra, cu Robert-Lydston Newman, născut în 1865) 10. Nr. 134 la Rizo
Rangabé.
X.8. Petre – născut în februarie 1833 (cf. Registrului Bisericii Sf. Duh din
Gaitini) şi decedat pe 21 martie / 3 aprilie 1914 la Veneţia.
Prima căsătorie a avut-o cu Sophia, fiica lui George şi Maria Ypsilanti
(1809/10 – 1862) (Marinescu 1987 107), care însă a decedat în anul 186811, fiind
înmormântată la Mărcuţa, Bucureşti. Moşii de zestre a acesteia au fost în sate din
judeţul Brăila – Viziru, Zăvoaia, Stanca, Stăncuţa, Pârlita, Lacul Rezii. Suferind o
deficienţă fizică, fiind cocoşată, zestrea ei a compensat pe deplin aceasta... (Planșa 11,
fig. 19). Maria Ypsilanti (Planșa 12, fig. 20a-b) era fiica marelui dragoman Constantin
Moruzi (1785 – omorât de turci în 1821).
În anul 1860 se face un partaj al moşiilor menţionate mai sus de către inginerul
Casteluza, lui Petru revenindu-i moşia Viziru, pe care vor construi un remarcabil conac
(Iosipescu, Iosipescu 2015-2016 50-58) care, alături de casa din Brăila, va constitui
locul de reședință al familiei (Planșa 12, fig. 21).
Din această căsătorie au rezultat doi copii.
Rămas văduv s-a recăsătorit, în 1872, cu Maria Conaki-Vogoride, născută în
1851, cu care a avut tot doi copii. (Planșa 13, fig. 22a-c).
Maria era fiica Ecaterinei Conachi (2 aprilie 1831 – 22 februarie 1870) din prima
ei căsătorie cu Nicolae Vogoride (Vogoridis ori Bogoridi) (născut în 1820, la Iași –
decedat la 12/24 aprilie 1863, în București12), caimacam al Moldovei între anii 1857 1858. După decesul lui Nicolae Vogoride, Ecaterina se va recăsători, pe 10 iunie 1864,
cu Emanuel Ruspoli (1838 – 1899), primul principe de Poggio-Suasa, în 1886 13.
Conform Actului Dotal (Planșa 14, fig. 23a; Planșa 15, fig. 23b) încheiat la Iaşi,
pe 25 aprilie 1872, Maria Conachi-Vogoride îşi constituie ca dotă partea ei de
moştenire, 1/9 din succesiunea defunctei sale mame, Ecaterina Conachi-Vogoride, în
urmă principesă Ruspoli: moşiile Nămoloasa, situată în judeţele Covurlui, Putna şi
Tecuci; Domneşti, judeţul Putna; Ţigăneşti, judeţul Tecuci; și case în Iaşi.
Datele sunt culese de pe internet www.maltagenealogy.com.
Discurs funebru tipărit de Constantin Lykiardopoulos, Brăila, 1868.
12 La Voix de la Roumanie, III, nr. 22, 30 aprilie 1863, pagina 86 cf. Păltânea 1985 223.
13 A se vedea în această privinţă şi romanul lui Dumitriu 1956 15-16.
10
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La transcrierea foii dotale se găsesc sarcini grevând imobilele ca urmare a unor
datorii contractate de Ecaterina Conachi-Vogoride: 7.751 galbeni la bancherul Moisse
Idel Busteru (Vincler); 9.000 galbeni pe moşia Domneşti, garanţie dată Dnei Hariclia,
născută Vogoridi; 3.000 galbeni datorie din 1868 către Marcu Deli; 827.407 lei vechi
către Caterina Balş pe moşiile Prevalu şi Fundeni – părţi din Nămoloasa; 56.500
galbeni sau 1.350.000 lei vechi către Banca de Iaşi, datorie trecută la Banca Anhalt din
Dessau; în ceea ce priveşte casa din Iaşi ea a fost adjudecată în 1869 asupra principelui
Emanuel Ruspoli.
La 20 februarie 1873 Costache Negri îi scrie lui Alexandru Papadopol-Calimachi
că nu poate pleca la Tecuci pentru împărţirea averii rămase de la Cocuţa ConachiRuspoli şi acesta să facă demersurile necesare, deoarece avea procură, în acest sens, de
la nepoata sa Maria de Roma (Păltânea 1985 251). Iar în octombrie 1874 scria că nu are
vreme de odihnă căci se pregăteşte din nou de drum pentru a se duce la Nămoloasa,
Ţigăneşti, Domneşti şi Brăila spre a grăbi împărţirea averii rămase de la Cucuţa
Conachi-Ruspoli (Păltânea 1985 263, 255).
Prin moşiile contelui de Roma trecea şi vechiul hotar dintre Moldova şi
Muntenia – „de aici (Pădurea Corbeanca) se coboară la Sud, trecea făcând hotarul între
moşia Contelui de Roma, Olăneasca; la han La Mititei avem un alt pichet” (Mironescu
1911 109).
În afara acestor moşii din ţările române mai poseda şlepuri pe Dunăre. A fost
deputat de Brăila. Nr. 131 la Rizo Rangabé.
X.9. Robert – născut în martie 1834 şi decedat la Atena pe 22 decembrie 1920.
A fost ministru al Marinei greceşti şi deputat de Zante în Parlamentul grec.
La 7 mai 1873, pe calendarul gregorian, împreună cu Theodor Callimachi se
prezintă în faţa ofiţerului de stare civilă din Foggia (Italia) pentru a declara decesul, la
ora 7 a.m., a prinţului Alexandru Constantin Moruzi (1804 – 25 aprilie 1873 stil iulian),
în vârstă de 70 de ani. Nr. 132 la Rizo Rangabé.
X.10. George-Dimitrie – născut la Zante pe 17 noiembrie 1836 şi mort copil
fiind. Nr. 133 la Rizo Rangabé. La M.D. Sturdza nu figurează.
X.11. George – născut în februarie 183814 şi decedat în 1910 la Zante. În 1901 a
fost decorat cu Legiunea de Onoare a Franţei şi cu Coroana Italiei. Nr. 130 la Rizo
Rangabé.
(din IX.2.) X.12. Susanna (Suzana) – trăind între anii 1845/46 şi 1903, măritată cu
contele Giovanni Comuto, nobil din Zante. Nr. 135 la Rizo Rangabé.
X.13. Ludovic – trăind între anii 1848 şi 1907. A fost deputat de Zante. Fără
urmaşi. Nr. 136 la Rizo Rangabé.
(din X.1.) XI.1. Candiano – născut în 1854 şi decedat pe 23 decembrie 1916 (Planșa 4,
fig. 9). Nr. 137 la Rizo Rangabé.
XI.2. Camille (Camillo) – născut la 10 octombrie 1856 în comuna Siliştea
(Basarabia retrocedată), domiciliat în comuna Viziru, plasa Balta, jud. Brăila, din anul
1860 când a venit împreună cu părinţii săi contele Nicolae de Roma şi Ruxandra.
La 14 noiembrie 1890 s-a căsătorit, în Bucureşti, cu Irina Panait Ghica (4
dec. 1858 – 1922, București), de care mai apoi a divorţat şi s-a recăsătorit cu Teresa
Varetta cu care a avut trei copii.
Într-o primă şedinţă din martie 1892 Senatul nu poate aproba împământenirea
din lipsă de forum (Desbaterile Senatului din 27 martie 189 129-130)15. În decembrie

M.D. Sturdza dă ca an al naşterii 1832, iar Rizo Rangabé februarie 1833, odată cu Petre (?)
(X.7.) cu care este posibil să fie geamăn, în acest caz.
15 Prezenţi doar 31 senatori. Se amână pentru şedinţa de luni 23 martie 1892.
14
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1892 Adunarea Deputaţilor îi aprobă împământenirea cu dispensă de stagiu, cu 61 bile
albe şi 7 negre (Desbaterile Adunării Deputaţilor din 17 decembrie 1892, 153).
A murit prin anii 20 ai secolului al XX-lea (Planșa 16, fig. 24-25; Planșa 4, fig.
9).
Referitor la el Nicolae Carandino îşi amintea: „... Nicăieri nu mă simţeam mai
bine ca în casa lui Camil de Roma, de pe strada Turcă. Îmi amintesc de albumele lor de
familie, pline de fotografii. Se înrudeau cu Mavrocordaţii, cu Calimachii, cu
Mavromichalii, înainte de a se înrudi cu Bibeştii, Ghiculeştii şi Sturzeştii. Dar nimeni
nu avea prejudecăţi nobiliare în familie şi cel puţin, desigur, Camil” (Carandino 1979
37). Nr. 138 la Rizo Rangabé.
XI.3. Dumitru (Mimi) – născut în decembrie 1857 şi decedat la 1 noiembrie
1901 în Brăila (Planșa 16, fig. 26). S-a căsătorit cu Zenaida Theodor Callimachi,
născută în 1871 şi decedată la 1 noiembrie 1899 (Planșa 16, fig. 27), cu care a avut doi
copii. Nr. 139 la Rizo Rangabé.
Tatăl Zenaidei, Theodor Callimachi, avea moşii în judeţul Botoşani... şi prin
zestrea dată fiicei sale una din aceste moşii a devenit satul (azi comună) Roma. În
Brăila avea o frumoasă casă (Planșa 17, fig. 28) pe strada Vapoarelor.
XI.4. Adela – născută în 1859. A decedat la Brăila în ziua de 11 mai 1941
(Planșa 17, fig. 29; Planșa 4, fig. 9). Nr. 140 la Rizo Rangabé.
(din X.4.) XI.5. George – mort copil fiind. Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
XI.6. Alexandru – născut pe 10 iulie 1863 şi a decedat în ziua de 10 iulie 1914
(Planșa 18, fig. 30a-b). S-a căsătorit la Paris, pe 29 iunie 1890, cu Sofia Christaki
Zografo cu care a avut patru copii (Planșa 32, fig. 54). Deputat de Zante şi de mai
multe ori Preşedinte al Adunării Deputaţilor, ministru al Justiţiei. În 1897 a fost ofiţer
superior al Legiunii Garibaldiene din Războiul greco-turc. Înaintat la gradul de
locotenent-colonel pe câmpul de luptă. Participă, în 1912, la Primul război balcanic la
luptele contra Imperiului Otoman şi este rănit (Planșa 18, fig. 30c-d). Înaintat la gradul
de colonel pe câmpul de luptă. Participă la campania din Epir din 1914. Menţionat de
Rizo Rangabé (p. 230).
XI.7. Sofia – născută în 1866 şi decedată la Atena în septembrie 1962 (Planșa
19, fig. 31a-b). S-a măritat cu generalul grec Athanasie Dem. Bozzari (Botzari)
(Planșa 20, fig. 32), cu care a avut un copil. Menţionată de Rizo Rangabé (p. 230).
XI.8. Oriola (Orsola, Lina) – măritată (Planșa 20, fig. 33) cu Kiriaculi
Petros Mavromichali (1849 sau 1850–21 ianuarie 1916), membru al Parlamentului
grec începând cu anul 1879, ministru de Interne (1895–1897, 1902–1903 şi 1905),
minitru al Armatei (1904–1905) şi prim ministru (28 august 1909–31 ianuarie 1909)16
(Planșa 20, fig. 34). Kiriaculi era fiul ofiţerului Petros Mavromichali (1819–5 aprilie
1852) şi al Eufrosinei născută Suţu (1827–1 septembrie 1878).
Interesantă este o scrisoare a ei către nepotul din Brăila, Pierre D. de Roma,
trimisă din Atena, în ziua de 22 noiembrie 1912, când locuia pe avenue Amelia nr. 8:
Mon cher bien aimé Petrouli,
Je ne puis pas te dire combien votre lettre m’a touchée, c’est
incomprenable. Je vous remercie du fond du cœur, pour l’envoi de vos
économies – pour nos pauvres blessés à la guerre – ils en ont bien
besoin et tous vous envoient une bénédiction du fond du cœur pour
votre pensée, si généreuse.
16 Un portret al Linei Mavromichalis, însoţit de o notiţă biografică asupra familiei Roma, a se
vedea în almanahul grecesc C.E. Skokos 1899 1-3.
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Moi, je suis fière de vous cher Petrouli surtout que je suis un peu
en cause de votre patriotique pensée, vu que je sais que tu m’aime bien,
parce que moi tu sais combien d’affection j’ai pour toi, et que j’avais
pour ton cher Père, qui était un saint et pour tous mes chères frères
Candianno, Adèle et Camile.
Vous deux je vous enveloppe dans la même affection Sainte. Ta
Tente,
Lina Mavromichalis
Este vorba de ajutorarea răniţilor greci din timpul Războiului balcanic când
Oriola (Lina) s-a implicat efectiv în această acţiune de caritate. Oriola (sau Orsola) a
decedat la Atena, pe 10 aprilie 1940. Menţionată de Rizo Rangabé (p. 231).
XI.9. Elena Smaranda Pulcheria – decedată pe 5 iulie 1883 (Planșa 21, fig.
35a-b), măritată la Atena, în ziua de 25 aprilie 1882, cu generalul George
Mavromichali (1836–1927), fiul lui Anastasios P. Mavromichali (1799–1870) şi al
Chrisiei născută Pagoni (1808–1882). Menţionată de Rizo Rangabé (p. 231).
(din X.5.) XI.10. George – născut în 1867 şi decedat pe 22 octombrie 1894 la Zante.
Doctor în drept al Universităţii din Atena. Fără urmaşi. Nr. 141 la Rizo Rangabé.
XI.11. Andriana (Planșa 21, fig. 36a-b) – s-a măritat prima dată cu Lazzaro
Boulgari (Voulgaris), fiul fostului prim-ministru al Greciei Demetrios Boulgari de
Hydra (1802–1878). O a doua căsătorie a avut-o cu doctorul Giulio Giovanni
Galvagna, chirurg, profesor la Universitatea din Atena. Nr. 142 la Rizo Rangabé.
(din X.8/1.) XI.12. Francesca – copil ce a trăit între anii 1873–1874. Menţionată de
Rizo Rangabé (p. 231). La M.D. Sturdza nu figurează.
XI.13. Robert-Petre – născut în Brăila în ziua de 19 octombrie 187417 (Planșa
22, fig. 37a-b) şi botezat ortodox pe 2 ianuarie 1875, domiciliat în comuna Viziru (jud.
Brăila), licenţiat în drept (Planșa 23, fig. 38a-c). Frate vitreg cu frații George şi Nicolae
de Roma (Planșa 23, fig. 39).
Pe 26 noiembrie 1898, Adunarea Deputaţilor îi aprobă împământenirea cu
dispensă de stagiu cu 67 bile albe şi 4 negre (Desbaterile Adunărei Deputaţilor din 28
noiembrie 1898 28). Iar în ianuarie 1900 Senatul aprobă şi el împământenirea cu
dispensă de stagiu, cu 40 bile albe şi 4 negre (Desbaterile Senatului din 19 ianuarie
1900 240)18. Legea împământenirii se va aproba în octombrie 1900 (Monitorul Oficial
nr. 149 din 3/16 octombrie 1900 6017-6018).
Deputat în Parlamentul României. În armată a avut gradul de căpitan. S-a
căsătorit la 28 aprilie 190719 (Planșa 24, fig. 40a-b; Planșa 25, fig. 40c-d) cu ElisabetaEmanuela Emanuel Băleanu născută la Bolintinul din Deal pe 2 aprilie 1882 şi
decedată în Bucureşti pe 29 ianuarie 1952 (Planșa 26, fig. 41).
Robert-Petre de Roma locuia în Bucureşti pe str. Scaunelor nr. 6, iar soţia sa pe
str. Fântânii nr. 41. Martori la căsătorie de la Oficiul Stării Civile au fost Camille de
Roma, văr cu soţul, şi Baron Béla Szentkerezty, unchi al soţiei, din Arcaş, Transilvania
(Ungaria pe atunci).

Cf. Actului de Naştere nr. 1253 din 23 octombrie 1874 emis de Primăria Brăila; C. 988 Extras
de Naştere emis la 22 iunie 1994 de Arhivele Statului Brăila
18 Data naşterii este menţionată ca fiind ziua de 23 octombrie făcându-se confuzie cu cea a
emiterii Actului de Naştere.
19 Act emis la 3 februarie 1940 pe baza Extractului din Registrul de Căsătorie Nr. 941 din 1907 al
Primăriei Sectorului I Galben Bucureşti. În unele lucrări genealogice este numită Emanuela, dar
în acest certificat apare cu numele de Elisabeta... şi cu acest prenume este numită şi mama sa.
17
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Este vorba de baronul Béla Szentkereszty (1851–1925) care avea moşie şi castel
la Arcuş (jud. Covasna), care după demobilizarea lui din armată, în 1870, s-a mutat din
Budapesta în Transilvania. În 1878 s-a căsătorit cu Maria Florescu (1853–1919), fiica
generalului Ioan Emanoil Florescu (1819-1893), fost ministru de război în diverse
guverne din România, şi a Ecaterinei Bibescu. Prin această căsătorie baronul a
acumulat o avere semnificativă. Iar această Maria Florescu era soră cu Elisabeta
Băleanu (1857 – 3 iunie 1885), mama decedată a miresei şi primă soţie a lui Emanoil
Băleanu (1854 – 3 decembrie 1912).
Referitor la această căsătorie Mateiu Caragiale într-o scrisoare din 4 iunie 1907,
trimisă din Bucureşti prietenului său de taină Nicolae A. Boicescu, fiul profesorului
universitar doctor Alexandru Boicescu, spune „Contele de Roma a luat în căsătorie pe
cea mai mică contesă Băleanu (Elisabeth). Bătrânul de Roma e ca un zaraf, şi se zice că
are 1.000.000 de frcs de rente, cu un domeniu cu castel în Ungaria şi domeniul Viziru,
care e immense” (Oprea 1979 193)20.
În 1904 îi sprijină pe scriitorii V. Demetrius, Gala Galaction şi Tudor Arghezi la
înfiinţarea revistei „Linia Dreaptă”, adresa redacţiei fiind la Robert de Roma.
La un moment dat fiind candidat pentru Adunarea Deputaţilor, neştiind bine
româneşte, îl angajează ca profesor pe V. Demetrius cu 100 lei pe lună. De asemenea,
cumpărând terenuri petrolifere în Prahova îl angajează tot pe V. Demetrius ca
administrator (Jurnalul 1976).
Iar ca amănunt picant, o fată Viorica, prietenă cu V. Demetrius pe la 1900, după
ce fusese amanta lui Leon Ghika-Dumbrăveni trece ţiitoare la Robert de Roma...
Tot despre el apar calambururi în ziare – astfel publicaţia umoristică Furnica
trece „de la Roma la contele de Roma” prin două anunţuri: 1) „eri a sosit în Capitală d.
N. Fleva, ministrul României la Roma” şi 2) „aseară poliţia a închis teatrul de varietăţi
Ambasadori, a cărei antrepriză, precum se ştie, o are contele de Roma” (Furnica 1905
10).
Mare parte din arhiva rămasă de la el a fost achiziţionată de către Arhivele
Statului, filiala Brăila, în anii 1974-1975 (România Liberă 21 mai 1975).
A avut doi copii. A decedat la 17 aprilie 1947 ora 18, pe certificatul de deces
apare însă ca fiind născut pe 27 octombrie 188121. Locuia în Bucureşti, Parcul
Delavrancea, Aleea C. 21 (Planșa 26, fig. 42). Menţionat de Rizo Rangabé (p. 231). La
M.D. Sturdza doar cu numele de Robert și fără a se consemna din ce căsătorie provine.
(din X.8/2.) XI.14. Gheorghe – cu domiciliul în comuna Viziru, născut în 1876 la
Triest (pe atunci în Austria), din părinţii Petru de Roma şi soţia sa Maria, botezat în
religia catolică, căsătorit în 1911 cu Anica Bogdan, în comuna Dobreni din jud.
Neamţ, de profesie agricultor (Planșa 23, fig. 39; Planșa 27, fig. 43).
În mai 1913 Adunarea Deputaţilor îi aprobă împământenirea, cu dispensă de
stagiu, cu 63 bile albe şi 2 negre (Desbaterile Adunărei Deputaţilor din 2 iunie 1913
1645). Senatul îi acordă cetăţenia română în şedinţa din 18 decembrie 1913 cu 33 bile
albe şi nici una împotrivă (Desbaterile Senatului, nr. 10, din 31 decembrie 1913 145).
După divorţul de prima soţie, din 1915, s-a recăsătorit, în 1924, cu Elena
Kreţulescu (Caradja la M.D. Sturdza) cu care a avut o fată. Menţionat de Rizo
Rangabé (p. 231).
XI.15. Nicolae – născut în 1877 (după alte opinii, greşite după părerea noastră,
22
în 1875 ) în conacul Roma din comuna Viziru (Planșa 23, fig. 39; Planșa 27, fig. 44). În
Referirea la castel... trebuie să fie la cel din Arcuş.
Cf. Extrasului din Registrul Stării Civile pentru morţi pe anul 1947, nr. 1064 din 18 aprilie
1947. Ca dată a naşterii este trecută ziua de 27 octombrie 1881 (!!), în Brăila.
22 Informație disponibilă on-line la adresa - http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Conte_de_
Roma (accesat în 15.04.2016).
20
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1907 a fost adjunct al primarului din Zante. Fiind cetăţean grec, în 1919, este supus
exproprierii pentru proprietăţile funciare deţinute în România. Astfel, în zilele de 14–15
aprilie 1919 Comisia nr. 4 judeţeană Brăila de Expropriere hotăreşte exproprierea
integrală a moşiei Viziru din judeţul Brăila – 8474 ha şi 1227 m.p. pe care le deţinea în
urma unui partaj cu fraţii săi Robert şi Gheorghe. De asemenea, i se mai expropriază
parcul de 14 ha cu conacul principal situat pe el, tot din satul Viziru (Planșa 28, fig. 45a;
Planșa 29, fig. 45b).
Prin 1933 primeşte ca despăgubiri, din partea statului român, cca 10 milioane
lei cu care cumpără în Brăila o casă pe strada Teatrului nr. 12, fostă proprietate Luca. Şi
tot în contul acestor despăgubiri primeşte, în 1936, un elevator în folosinţă pentru 4-6
ani (Focas 1975 219).
Nicolae Roma a avut o relație cu Anica Hristea (Cristea), care a dat nastere unui
băiat, Stan. A decedat în 1960 la Atena. Menţionat de Rizo Rangabé (p. 231).
(din XI.2.) XII.1. Pierre (Bebe) – născut în 1906 şi decedat în 1968 (1956 la M.D.
Sturdza). Căsătorit cu o fată de religie mozaică din Brăila a avut un fiu (Planșa 30, fig.
46). Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.2. Adela – născută în 1909 şi decedată în 1968 în Germania. A fost un timp
măritată cu prof. Constantin Sion, din Iaşi. Apoi s-a căsătorit cu Ludovig Kraus.
Menţionată de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.3. Oriola (Orsola, Ciccin) – născută în 1914, măritată cu colonelul de
artilerie Petrovici. A decedat în ziua de 16 iulie 1977, bolnavă de cancer, şi a fost
incinerată pe 19 iulie la Crematorul Cenuşa din Bucureşti. Menţionată de Rizo Rangabé
(p. 230).
(din XI.3.) XII.4. Pierre – născut pe 16 noiembrie 1898. S-a căsătorit cu RoxanaArmanda (1 septembrie 1913–†2 martie 1975 la M.D. Sturdza) (Planșa 30, fig. 47),
fiica diplomatului şi poetului Charles Adolphe Cantacuzino (1874–1949) (Planșa 30,
fig. 48), de care a divorţat imediat – călătoria de nuntă făcându-se în Grecia, la Atena,
ingenua mireasă, complet naivă şi complet speriată de încercările soţului de a-şi
îndeplini obligaţiile conjugale, provoacă prin ţipetele ei un mare scandal... Armanda s-a
măritat apoi cu Dinu Rocco (1912–2009)
Scriitor în limba franceză al romanelor „Sur le Danube”, „Propos de table”,
„Pêcheur du Danube” (Iaşi, 1938) (Planșa 31, fig. 49) şi „C'était au bon vieux temps”
(Bucureşti, 1946, cu 20 desene de A. Murnu) (Planșa 31, fig. 50-51).
De la el s-au păstrat două caiete cu notaţii oarecum zilnice. Primul cuprinde
perioada 28 august 1940 – 14 aprilie 1941 (Lupașcu 2008 19). Al doilea este intitulat
„Second cahier de notes de guerre 25 Avril 1941 – 4 Octobre 1942”.
Prin 1939 a fost preşedintele comunităţii greceşti din Bucureşti, iar în 1947 s-a
stabilit în Grecia unde a şi decedat în anul 1963. O fotografie îl înfățișează lângă Regina
Frederika și Andreas Dracouli (Planșa 32, fig. 52). Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.5. Theodor – născut pe 10 noiembrie (sau octombrie) 1899 (sau 1894) la
moşia familiei din Stânceşti (jud. Botoşani) şi decedat în martie 1975 (înmormântarea a
avut loc pe 26 martie 1975 la Cimitirul Bellu Catolic) (Planșa 32, fig. 53). Celebru şi prin
statura sa înaltă, măsurând 2 m înălţime, s-a căsătorit cu Eugenia-Flavia Perlea,
nepoata de fiu a lui N.V. Perlea, fost primar al Brăilei, născută pe 7 aprilie 1900 şi
decedată pe 20 ianuarie 1943 (înmormântată în Cimitirul Belu din Bucureşti, fig. 60,
locul 32).
După decesul primei sale soţii s-a recăsătorit, pe 14 iulie 1950, cu Maria-Luiza
Cuba. A avut doi copii. Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
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(din XI.6.) XII.6. Aspasia – 1896–1970. S-a căsătorit pe 23 decembrie 1913 cu
Giovanni Const. Bulzo, de care apoi a divorţat. S-a remăritat cu Anastase Koklas
(decedat la Zante pe 16 iunie 1972). Menţionată de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.7. Domenica – născută în 1898 şi măritată cu Ioan Planiteros. Menţionată
de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.8. Spiridon – născut în 1903 sau mai curând pe 12 iunie 1902. Mort de
tânăr. (Planșa 32, fig. 54) Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
XII.9. Dionysios (Denis) – născut pe 22 ianuarie 1906 şi decedat pe 9
noiembrie 1981 (Planșa 32, fig. 54-55). Autor de romane, printre care
„”, scrise în greceşte23. Căsătorit cu Mariana Spiliotakis.
Menţionat de Rizo Rangabé (p. 230).
(din XI.7) XII.a. Petrini (Pieretta) Bozzari – născut în 1902.
(din XI.8.) XII.b. Leonidas Mavromichali – născut în 1899 și decedat în 1924.
XII.c. Petros Mavromichali – născut în 1887 și decedat în 1965.
XII.d. Euphrosyne Mavromichali – născută în 1881 și decedată în 1920.
XII.e. Aspasia Mavromichali – născută în 1884 și decedată prin 1967 (Planșa 33,
fig. 56a-b, 57a-b).
(din XI.9.) XII.f. Photini Mavromichali – născută în 1873 și decedată în 1960. Măritată
cu Simon Arghiropoulos (născut în 1878).
(din XI.13.) XII.10. Petre-Emanoil – născut în Bucureşti pe 10 septembrie 1910
(Planșa 34, fig. 58) şi decedat pe 28 octombrie 1991, în Bucureşti 24. A fost căsătorit cu
Celestina Wanda Veselovschi, de care s-a despărţit după ce a avut un băiat. S-a
recăsătorit, pentru un timp, cu Simona Emanoil. Menţionat de Rizo Rangabé (p.
231). La M.D. Sturdza doar cu numele de Emanuel.
XII.11. Pierre (Petre) – născut în Bucureşti pe 14 noiembrie 1913 şi căsătorit
cu verişoara sa primară Francesca (XII.12), dar divorţaţi apoi. S-a recăsătorit, la
Braşov, pe 4 iunie 1949, cu Mariana Adam. Prin 1986 trăia la Műnchen. Menţionat
de Rizo Rangabé (p. 231).
(din XI.14.) XII.12. Francesca – căsătorită pentru un timp cu vărul ei primar Pierre
(XII.11). În cenaclul literar "Sburătorul" al lui Eugen Lovinescu era numită cu apelativul
"contesina" (Șerbu 1973 144).
(din XII.1.) XIII.1. Camil – născut în 1944, care în 1966-67, fiind militar în Israel, a
participat la luptele împotriva arabilor. S-a căsătorit cu o egipteancă şi are copii.
(din XII.5.) XIII.2. Zenaida-Ioana – născută pe 26 noiembrie 1923. Decedată de
tânără. Menţionată de Rizo Rangabé (p. 230).
XIII.3. Maria-Roxana – născută pe 5 august 1925. S-a măritat cu inginerul
Nicolae Stoica, fiul lui Gheorghe Stoica, adept al lui Iuliu Maniu. Menţionată de Rizo
Rangabé (p. 230).
(din XII.10.) XIII.4. Andrei – născut pe 22 mai 1950 în Bucureşti 25. Inginer stabilit în
Germania. Decedat în jurul anului 2000. (Planșa 34, fig. 59).
(din XIII.1.) XIV – copii al căror nume ne este necunoscut... Stabiliți în Israel.
Pe scurt aceasta este istoria unei familii care, ca multe altele, a avut perioada ei
de glorie dar şi de apus... oamenii fiind, vorba cronicarului, sub vremuri... Rămâne
sigiliul cu vulturul bicefal, fiecare cap fiind încoronat iar între ele o coroană (Planșa 35,
fig. 60).
Revista , 701, 7-13 ian. 1982, p. 80.
Certificat de Deces seria D 8 nr. 582921 emis de Consiliul Popular al sectorului 3 Bucureşti la
29 octombrie 1991, nr. 2555 în Registrul Stării Civile. Locuia pe str. Codrii Neamţului nr. 11.
Formularul este de dinainte de „revoluţia” din decemrie 1989. Mama este numită Manaila (!).
25 Trecut în registrul de stare civilă la nr. 2981 pe 25 mai 1950, Certificat de Naştere seria E.N.
nr. 138169 din 14 decembrie 1992, Bucureşti, sectorul 8.
23
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Explicația planșelor / Explication des tableaux

Planșa 1 – Fig. 1 - Portul Zante, vedere dinspre mare. Sec. XIX.; Fig. 2 - Terasa casei de
Roma din Zante. Vedere spre mare. Sec. XIX.
Tableau 1 – Fig. 1 - Le port Zante, vue de la mer. XIXe siècle; Fig. 2 - La terrasse de la
maison de Roma de Zante. Vue vers la mer. XIXe siècle.
Planșa 2 – Fig 3 - Zante. Biserica din Licouthi cu mormintele de Roma. Sec. XIX; Fig. 4
- Zante. Biserica restaurată din Licouthi mormintele de Roma. Sec. XIX; Fig. 5 - VII.1.
George-Candiano I de Roma (1725–1796).
Tableau 2 – Fig. 3 - Zante. L’Eglise de Licouthi avec des tombes de Roma. XIXe siècle;
Fig. 4 - Zante. L’Eglise restaurée de Licouthi avec des tombes de Roma. XIXe siècle;
Fig. 5 - VII.1. Georges-Candiano I de Roma (1725–1796).
Planșa 3 – Fig. 6 - VIII.3. Dionisie de Roma (1771–1857) tatăl lui Candiano, în costum
de senator francez cu Crucea Legiunii de Onoare dată de Napoleon III; Fig. 7a-b - IX.1.
George-Candiano II de Roma (1798–1860); Fig. 8 – X.1. Nicolae (Nicolas) de Roma
(1821 – 1885).
Tableau 3 – Fig. 6 - VIII.3. Denis de Roma (1771–1857) père de Candiano, en costume
de sénateur français portant la Croix de la Légion d’Honneur donnée par Napoléon
III; Fig. 7a-b - IX.1. Georges-Candiano II de Roma (1798–1860); Fig. 8 - X.1. Nicolas
de Roma (1821 – 1885).
Planșa 4 – Fig. 9 - X.1. Familia Nicolas de Roma, la Geneva: Camille, Dimitrie, Adela,
Roxana si Candiano; Fig. 10a - Broșură în limba greacă Viața contelui Nicolae C. Roma,
Brăila, 1885.
Tableau 4 – Fig. 9 - X.1. La famille Nicolas de Roma, à Genève: Camille, Démettre,
Adèle, Roxanne et Candiano; Fig. 10a - Brochure en grecque La vie du comte Nicolas
C. Roma, Brăila, 1885.
Planșa 5 – Fig. 10b-c - Broșură în limba greacă Viața contelui Nicolae C. Roma, Brăila,
1885.
Tableau 5 – Fig. 10b-c - Brochure en grecque La vie du Comte Nicolas C. Roma,
Brăila, 1885.
Planșa 6 – Fig. 11 - Darinka Marko Petrović-Njegoš (Kvekić) de Muntenegru (1837 –
1892); Fig. 12a-b - X.4. Spiridon de Roma (1826 – 1881).
Tableau 1 – Fig. 11 - Darinka Marko Petrović-Njegoš (Kvekić) de Monténégro (1837 –
1892); Fig. 12a-b - X.4. Spiridon de Roma (1826 – 1881).
Planșa 7 – Fig. 13a - Aspasia Mourouzi–de Roma (1838 – 1905); Fig. 13b - Aspasia de
Roma născută Mourouzi, fiica Sofia Botzari și Robert de Roma; Fig. 13c - Aspasia de
Roma născută Mourouzi, foto Mannheim.
Tableau 7 – Fig. 13 a - Aspasie Mourouzi–de Roma (1838 – 1905); Fig. 13b - Aspasie
de Roma née Mourouzi, fille de Sofia Botzaris et Robert de Roma; Fig. 13c - Aspasie de
Roma née Mourouzi, photo Mannheim.
Planșa 8 – Fig. 14a-b - Giorgio Tipaldo-Cosachi; Fig. 15a-b - X.7. Diamantina Bowen,
născută de Roma (c. 1832–1893).
Tableau 8 – Fig. 14a-b - Giorgio Tipaldo-Cosachi; Fig. 15a-b - X.7. Diamantina
Bowen, née de Roma (c. 1832–1893).
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Planșa 9 – Fig. 16a-b - Sir George Ferguson Bowen (1821–1899); Fig. 16c - Familia
Bowen cu fetele.
Tableau 9 – Fig. 16a-b - Sir Georges Ferguson Bowen (1821–1899); Fig. 16c - La
famille Bowen avec les filles.
Planșa 10 – Fig. 17a-b - Nina Bowen, Melbourne (n. 1858–†?); Fig. 17c - X.7.
Diamantina Bowen cu fiica Nina, pe spate iscălitura Atena.
Tableau 10 – Fig. 17a-b - Nina Bowen, Melbourne (n. 1858–†?); Fig. 17c - X.7.
Diamantina Bowen avec sa fille Nina, au dos la signature Athènes.
Planșa 11 – Fig. 18a-b - Zoe-Carolina Bowen (n. 1860–†?), Melbourne; Fig. 19 - Sophia
Ypsilanti (†1868), măritată cu X.8. Pierre de Roma (1833–1914).
Tableau 11 – Fig. 18a-b - Zoe-Carolina Bowen (n. 1860–†?), Melbourne; Fig. 19 Sophie Ypsilanti (†1868), mariée avec X.8. Pierre de Roma (1833–1914).
Planșa 12 - Fig. 20a-b - Maria Moruzi-Ypsilanti (1809/10–1862), mama Sophiei; Fig. 21
- Conacul de Roma din Viziru.
Tableau 12 – Fig. 20a-b - Marie Mourouzi-Ypsilanti (1809/10–1862), mère de Sophie;
Fig. 21 - La maison de Roma de Viziru.
Planșa 13 – Fig. 22a-c - Maria de Roma, născută Conaki-Vogoride (1851–†?).
Tableau 13 – Fig. 22a-c - Marie de Roma, née Conaki-Vogoride (1851–†?).
Planșa 14 – Fig. 23a – Act Dotal încheiat la Iaşi, pe 25 aprilie 1872, de Maria ConachiVogoride.
Tableau 14 – Fig. 23a - Acte Dotal conclu à Iaşi, le 25 avril 1872, par Marie ConachiVogoride.
Planșa 15- Fig. 23b - Act Dotal încheiat la Iaşi, pe 25 aprilie 1872, de Maria ConachiVogoride.
Tableau 15 – Fig. 23b - Acte Dotal conclu à Iaşi, le 25 avril 1872, par Marie ConachiVogoride.
Planșa 16 – Fig. 24 - XI.2. Camille de Roma (1856–post 1920) cu mama sa, Roxana
Spiro-Paul măritată de Roma (1831–1915); Fig. 25 - Camille de Roma (cel din stânga
imaginii, dreapta privitorului) cu prieteni; Fig. 26 - XI.3. Dumitru (Mimi) de Roma
(1857–1911); Fig. 27 - Zenaida Theodor Callimachi–de Roma (1871–1899).
Tableau 16 – Fig. 24 - XI.2. Camille de Roma (1856–post 1920) avec sa mère, Roxanne
Spiro-Paul mariée de Roma (1831–1915); Fig. 25 - Camille de Roma (celui de la
gauche de la photo, à droite pour le regardant) avec des amis; Fig. 26 - XI.3.
Démettre (Mimi) de Roma (1857–1911); Fig. 27 - Zénaïde Théodor Callimachi–de
Roma (1871–1899).
Planșa 17 – Fig. 28 - Casa Dumitru de Roma din Brăila, str. Vapoarelor; Fig. 29 - XI.4.
Adela de Roma (1859–1941).
Tableau 17 – Fig. 28 - La maison Démettre de Roma de Brăila, rue Vapoarelor; Fig.
29 - XI.4. Adèle de Roma (1859–1941).
Planșa 18 – Fig. 30a-b - XI.6. Alexandru de Roma (1863–1914); Fig. 30c-d - Fotografie
cu Alexandru de Roma rănit în război, 1912.
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Tableau 18 – Fig. 30a-b - XI.6. Alexandre de Roma (1863–1914); Fig 30c Photographie d’Alexandre de Roma blessé en guerre, 1912.
Planșa 19 – Fig.31a-b - XI.7. Sofia de Roma măritată Bozzari (1866–1962).
Tableau 19 – Fig. 31a-b - XI.7. Sophie de Roma mariée Botzaris (1866–1962).
Planșa 20 – Fig. 32 - Generalul Athanasie Dem. Bozzari (Botzari); Fig. 33 - XI.8. Oriola
(Orsola, Lina) Mavromichali născută de Roma (†1940), Atena; Fig. 34 - Kyriakouli
Mavromihali (1849/50–1916), Atena.
Tableau 20 – Fig. 32 - Le général Athanase Dem. Bozzari (Botzaris); Fig. 33 - XI.8.
Oriola (Orsola, Lina) Mavromichali née de Roma (†1940), Athènes; Fig. 34 Kyriakouli Mavromihali (1849/50–1916), Athènes.
Planșa 21 – Fig. 35a-b - XI.9. Elena Smaranda Pulcheria Mavromichalis născută de
Roma (†1883): Fig. 36a-b - XI.11. Adrianna Vulgari născută de Roma, Zante 1881.
Tableau 21 – Fig. 35a-b - XI.9. Hellène Smaranda Pulchérie Mavromichalis née de
Roma (†1883); Fig. 36a-b - XI.11. Adrianne Vulgaris née de Roma, Zante 1881.
Planșa 22 – Fig. 37a-b - Robert-Petre de Roma, acte doveditoare ale nașterii sale la
Brăila în ziua de 19 octombrie 1874.
Tableau 22 – Fig. 37a-b - XI.13. Robert-Pierre de Roma, actes prouvant sa naissance
à Brăila le 19 octobre 1874.
Planșa 23 – Fig. 38a-b - XI.13. Robert-Petre de Roma (1874–1947), copil; Fig. 38c XI.13. Robert-Petre de Roma (1874–1947), 7 octombrie 1887; Fig. 39 - XI.13-15. Frații
de Roma Robert-Petre (1874–1947), George și Nicolae de Roma.
Tableau 23 – Fig. 38a-b - XI.13. Robert-Pierre de Roma (1874–1947), enfant; Fig. 38c
- XI.13. Robert-Pierre de Roma (1874–1947), 7 octobre 1887; Fig. 39 - XI.13-15. Les
frères de Roma Robert-Pierre (1874–1947), Georges et Nicolas de Roma.
Planșa 24 – Fig. 40a-b - Părți din acte ce dovedesc căsătoria lui Robert-Petre de Roma
cu Elisabeta Băleanu, 28 aprilie 1907.
Tableau 24 – Fig. 40a-b - Portions des actes prouvant le mariage de Robert-Pierre de
Roma avec Elisabeth Băleanu, 28 avril 1907.
Planșa 25 – Fig. 40c-d - Părți din acte ce dovedesc căsătoria lui Robert-Petre de Roma
cu Elisabeta Băleanu, 28 aprilie 1907.
Tableau 25 – Fig. 40c-d - Portions des actes prouvant le mariage de Robert-Pierre de
Roma avec Elisabeth Băleanu, 28 avril 1907.
Planșa 26 – Fig. 41 - Elisabeta-Emanuela de Roma, născută Băleanu (1882–1952), 29
aprilie 1907 după nuntă; Fig. 42 - Elisabeth-Emmanuela de Roma, née Băleanu (1882–
1952), 29 avril 1907 après le mariage.
Tableau 26 – Fig. 41 - Elisabeth-Emmanuela de Roma, née Băleanu (1882–1952), 29
avril 1907 après le mariage; Fig. 42 - Extrait du Registre d’Etat Civil avec les morts de
1947, pour Robert de Roma – 17 avril 1947.
Planșa 27 – Fig. 43 - XI.14. George de Roma (1876–†?); Fig. 44 - XI.15. Nicolae de
Roma (1877–1960).
Tableau 27 – Fig. 43 - XI.14. Georges de Roma (1876–†?); Fig. 44 - XI.15. Nicolas de
Roma (1877–1960).
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Planșa 28 – Fig. 45a - Proces verbal de expropriere a terenurilor aparținând lui Nicolae
de Roma, 15 aprilie 1919.
Tableau 28 – Fig. 45a - Procès-verbal d’exproprier des terrains appartenant à Nicolas
de Roma, 15 avril 1919.
Planșa 29 – Fig. 45b - Proces verbal de expropriere a terenurilor aparținând lui Nicolae
de Roma, 15 aprilie 1919.
Tableau 29 – Fig. 45b - Procès-verbal d’exproprier des terrains appartenant à Nicolas
de Roma, 15 avril 1919.
Planșa 30 – Fig. 46 - XII.1. Pierre de Roma (1906–1968); Fig. 47 - XII.4. Pierre de
Roma (1898–1952/53) în ziua nunții cu Roxana-Armanda Cantacuzino (1913–1975);
Fig. 48 - Pierre de Roma cu socrul său Charles Adolphe Cantacuzino (1874–1949).
Tableau 30 – Fig. 46 - XII.1. Pierre de Roma (1906–1968); Fig. 47 - XII.4. Pierre de
Roma (1898–1952/53) le jour des noces avec Roxanne-Armande Cantacuzène (1913–
1975); Fig. 48 - Pierre de Roma avec son beau-père Charles Adolphe Cantacuzène
(1874–1949).
Planșa 31 – Fig. 49 - Carte: Pierre de Roma, „Pêcheur du Danube”, Iaşi, 1938; Fig. 50 Carte: Pierre de Roma, „C'était au bon vieux temps”, Bucureşti, 1946, cu 20 desene de
A. Murnu; Fig. 51 - Carte: Pierre de Roma, „C'était au bon vieux temps”, Bucureşti,
1946, cu dedicație.
Tableau 31 – Fig. 49 - Livre: Pierre de Roma, "Pêcheur du Danube", Iaşi, 1938; Fig. 50
- Livre: Pierre de Roma, "C'était au bon vieux temps", Bucureşti, 1946, avec 20 dessins
de A. Murnu; Fig. 51 - Livre: Pierre de Roma, "C'était au bon vieux temps", Bucureşti,
1946, avec dédicace.
Planșa 32 – Fig. 52 - Fotografie dintr-un ziar: Pierre de Roma cu Andreas Dracouli și
regina Frederika; Fig. 53 - XII.5. Theodor de Roma (1899/94 – 1975); Fig. 54 - Frații
XII.8. Spiridon de Roma (1902– † tânăr) și XII.9. Dionysios (Denis) (1906–1981) cu
tatăl lor XI.6. Alexandru de Roma; Fig. 55 - XII.9. Dionisios Roma (1906–1981).
Tableau 32 – Fig. 52 - Photo d’un journal: Pierre de Roma avec Andreas Dracouli et la
reine Frederika; Fig. 53 - XII.5. Théodor de Roma (1899/94 – 1975); Fig. 54 - Les
frères XII.8. Spiridon de Roma (1902– † jeune) et XII.9. Dionysos (Denis) (1906–
1981) avec leur père XI.6. Alexandre de Roma; Fig. 55 - XII.9. Dionysios (Denis)
Roma (1906–1981).
Planșa 33 – Fig. 56a-b - XII.e. Aspasia Mavromichali (1884–1967). 1911; Fig. 57a-b XII.e. Aspasia Mavromichali (1884–1967). 1912.
Tableau 33 – Fig. 56a-b - XII.e. Aspasie Mavromichali (1884–1967). 1911; Fig. 57a-b XII.e. Aspasie Mavromichali (1884–1967). 1912.
Planșa 34 – Fig. 58 - XII.10. Petre-Emanoil Roma (1910–1991), certificat de deces; Fig.
59 - XIII.4. Andrei Roma (1950 – 2000), certificat de naștere eliberat în 1992.
Tableau 34 – Fig. 58 – XII.10. Pierre-Emanuel Roma (1910–1991), certificat de décès.
Fig. 59 - XIII.4. Andrée Roma (1950 – 2000), certificat de naissance de 1992.
Planșa 35 – Fig. 60 - Sigiliu cu emblema conților de Roma .
Tableau 35 – Fig. 60 - Sigillé aux avec les armes des Comtes de Roma.
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Planșele 36-38 – Arborele genealogic al familiei conților de Roma.
Tableaux 36-38 – L’arbre généalogique de la famille des Comtes de Roma.
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ARBORE GENEALOGIC AL FAMILIEI CONȚILOR DE ROMA (fragment)
Giovanni GIACOMO

					
I.1.				
Bernardino de ROMA, ante 1500
				
= fiica lui Marchio di PAGLIANI
					
II.1.				
Curzio n. 1550
				
= venețiană
				
= Adrianna, fiica lui Zorzi CORNER, †1596
										
III.			
1 1		
12
2 3		
24
			
Bernardino
Camillo Mattio		
Candiano (I)
			
†ante 1606		
†1604		
1576 - †?
								
= Diamanta
														
IV.			
1			
2			
3		
4
5
			
Francesco		
Camillo (II)		
Bortolo		
Antonio		
Orsetta
			
n. ante 1605		
n. ante 1608		
n. ante 1610
†1692		
testament 1680
			
= Bianca MOCENIGO =Ippolita MOCENIGO = Lucretia TRAHANIOTI
= Nicolo SIGURO
			
= Isabella SIGURO				
= Bettina CONDOSTAVLO
															
																
V.
1		
2
3
4
5		
6
7		
8
9		
10		
11
Candiano (II) Diana Russetta Diamanta Anastasia Antonio Bortolo-Drago Stathulla Bettina
Nuncio			
Mucio
n. ante 1635
†tânără		
†copil
†1738
1670-1692 = Russetta		
†1692
†1727		
†1695
= Giulia VENTURA
= Marco MARTINENGO		
RAFTOPOULO
†1717
VI.
1
Francesco
1670-1742
= Faustina SERRA
extraconjugal Maria
			
										
VII.			
a
b
c			
d sau 3			
e		
f
			
Elena Anadale Russetta		
Maria di ROMA
Dionisio
Constantin
			
1731- 17351735-1800		
1737-			
†1739
					
= Marco AVURI
= Nicolo SIGURO-CALONA 1729-1791
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VI.			
Francesco de ROMA 1670-1742 = Faustina SERRA
																
VII		
1												
2
George-Candiano (I) 1725-1796 = Diamantina CAPNISSI							
Zan-Dario 1728-1731
															
VIII		
1		
2			
3			
4				
5
Chryssulla (n. 1768)
Giovanni-Candiano
Dionisie (1771-1857)
Diamantina			
Emanuel
= Antonio MICALIZZI 1770-1773		
=Andriana LOCATELLI 1771-†?				
1773- † copil
							
						
IX				
1									
2
		
George-Candiano (II) = Orsola BALSAMO						
George-Dimitrie = Louisa de ROSSI
			
1798-1860								
1805-1874		
†1909
				
												
X
1		
2		
3		
4				
11			
12		
13
Nicolas		
Dionisie
Camille		
Spiridon			
George			
Suzana		
Ludovic
1821-1885
1825-1868
1825-†?
1826-1881			
1838-1910		
1845-1903
1848-1907
=Roxana SPIRO-PAUL
= Adela de KVEKIC =Aspasia MORUZI					
=Giovanni
1831-1915					
1838-1905						
COMUTO
																
XI
1		
2		
3		
4		
5
6		
7		
8		
9
Candiano
Camillo		
Dumitru
Adela		
George Alexandru
Sofia		
Lina		
Elena
1854-1916
1856-†1920(?) 1857-1901
1859-1941
†copil 1863-1914
1866-1962			
†1883
			
#Irina GHICA =Zenaida CALLIMACHI			
=Sofia ZOGRAFO =Athanasie =Kiriakuli
=George
			
=Teresa VARETTA
1871-1899					
BOTZARI
MAVROM. MAVROMIHALI
			
														
XII
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8
9
Pierre		
Adela		
Oriola		
Pierre(Bebe)
Theodor
Aspasia		
Domenica
Spiridon
Denis
1906-1968
1909-1968
1914-1977
1898-1963
1899-1975
1896-1970
1898-†?
1902-†
1906-1981
=		
#Ctin SION
=PETROVICI #Armanda
=Eugenia PERLEA #Giovani BULZO =Ioan
Ludovig Kraus			
CANTACUZINO =Maria-Luiza CUBA =Anastase KOKLAS
						
(1913-1975) 			
†1972
XIII
1						
2			
3
Camil n. 1944					
Zenaida-Ioana Maria-Roxana
=(Israel) 					
1923 - † tânără 1925 - †?
							
= Nicolae STOICA
XIV
1
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IX				
1									
2
		
George-Candiano (II) = Orsola BALSAMO						
George-Dimitrie = Louisa de ROSSI
			
1798-1860								
1805-1874		
†1909
														
			
X
5			
6		
7		
8		
9		
10
11
12		
13
Candiano-Cesar		
Adriana		
Diamantina
Petre		
Robert George-Dimitrie George Suzana
Ludovic
1827-1892				
1832-1893
1833-1914
1834-1920 1836-+copil 1838-1910 1845-1903 1848-1907
=Maria TIPALDO- =HADJOPOULOS =George
=Sofia YPSILANTI			
=Giovanni
		
COSAKI			
BOWEN		
+1868					
COMUTO
1839-1920				
1821-1899
=Maria VOGORIDE
								
1851-†?
								
				
XI
10		
11			
1 12		
1 13		
2 14		
2 15
George		
Andriana		
Francesca
Robert-Petre Gheorghe
Nicolae
1867-1894				
1873-1874
1874-1947
1876-†?		
1877-1960
			
=Lazzaro VOULGARIS		
=Elisabeta BĂLEANU #Anica BOGDAN
			
=Giulio GALVAGNA			
1882-1952
=Elena KRETZ.-CARADJA
								
			
											
XII							
10		
11		
2 12
						
Petre-Emanoil		
Petre 1# Francesca
						
1910-1991		
1913-†?
					
#Cellestina VESELOVSCHI
2=Mariana ADAM
					
#Simona EMANOIL		
					
XIII					
14
					
Andrei
					
1950-2000(?)
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Cercetări numismatice, XXI-XXII, Bucureşti, 2015-2016, p. 229-254

MEDIEVAL WALLACHIAN COINS
FROM THE SAINT-GEORGES MUSEUM NUMISMATIC COLLECTION
Cristiana Tătaru
Abstract
This paper deals with the Wallachian coins which were part of the Saint
Georges Museum numismatic collection. After the museum closed down, the coin
collection was moved to the National Antiquities Museum which later became the
Archaeology Institute from Bucharest. Some decades later, in the '70s, a part of
the coins were transferred in the care of the Coin Room of the National History
Museum of Romania, where it is preserved at the present moment.
The batch of Wallachian coins gathered by Saint Georges for the museum
he was the director of for almost 30 years is constituted of a number of 97 coins,
all very well preserved, that are very useful for the study of the Wallachian
coinage. The coins are struck in the name of Vladislav I Vlaicu, Radu I, Dan I,
Mircea the Elder, Vladislav II and Mihnea III Radu.
Therefor the aim of this study is to bring into the numismatists attention
this particular batch of coins, with really well preserved Wallachian coins, and to
complete the information that we had until today about the collections of the
Saint-Georges Museum.
Key words: Saint Georges Museum, numismatic collection, Wallachia,
Vladislav I Vlaicu, Radu I, Dan I, Mircea the Elder, Vladislav II, Mihnea III.

The Saint Georges Museum is known for having one of the most remarkable
stories in the history of Romanian museology. Starting as a private museum opened in
Bârlad (1908-1915) and later moved to Târgoviște (1915-1916), the museum had a
sorrowful beginning due to the fact that during the First World War the museum was
shut down while its collections were scattered, without having any possibility to recover
any item or information about them (Duțu 2013 15; Diaconu 1999 241-242). After the
Great War Alexandru Saint-Georges receives a significant amount of money as
compensation for his loss and with great courage and assiduity he opened again the
museum in Bucharest. In 1932 Alexandru Saint-Georges donated the museum to the
Royal Cultural Foundations, a decision which allowed him to receive more money
needed for the improvement of the exhibition space as well as for the growth of the
collections.
The largest part of the collections was constituted of donations, as we can see
from the significant part of donation documents from the partially preserved SaintGeorges Archive, kept in the Central National Historical Archives in Bucharest. As we
can retrace back from the study of the archival documents, the museum had a great
variety of objects, from art objects like paintings and sculptures to archaeological items
and contemporary items with anticipated historical value like photos, letters, and
personal objects of political or cultural personalities of the interwar period.
Unfortunately, in 1948 the museum was for the second and last time shut down, its
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collections being spread between others institutions. Parts of the collections can be
found in the care of the National History Museum of Romania, the Bucharest
Municipality Museum Pinacotheque, the Archaeology Institute – „Vasile Pârvan” from
Bucharest, the National History Museum of Bucharest, but the trace of some objects
was lost.
One of the most important sections of the collection is represented by the
numismatic items. Some documents related to the origin of a very small part of the
collection are preserved in the already mentioned Saint-Georges Archive, illustrating
the manner in which the collection has grown. There are donation papers mentioning
the owners of the coins, but for only a few items in the documents is mentioned the
origin of the pieces. For example, in November 1942, the Colonel G. Levezeanu is
donating a hoard with coins identified as being similar with the forgeries struck in the
Suceava mint. According to his knowledge the hoard was found in Bucharest on the
street I.G. Duca and was consisting of 60 coins: 19 pieces issued by Queen Christina of
Sweden for the city of Riga, six pieces issued by Carol Gustav King of Sweden for the
city of Riga, 18 pieces issued by John Casimir King of Poland for Latvia and 17 pieces
issued by Friedrich Wilhelm as King of Prussia (Saint-Georges Archive d. 9/1942, f.
70)1. On the other hand, many of the donation documents shortly present the coins
which are donated to the museum, mentioning nothing about the finding place, a fact
which suggests that probably most of them are only pieces preserved as personal
collections. For example, Corneliu Secășanu, an important numismatist and collector,
donates in September 1941 a number of 44 Russian coins (Kopeks) and three bank
tickets (Saint-Georges Archive d. 8/1941, f. 39). Another relevant example is that of I.
C. Panaitescu who donates two bronze byzantine coins in 1940 (Saint-Georges Archive
d. 7/1940, f. 70)2 and the examples can go further.
In the year 1940 the coins preserved in the Coin Room of the museum summed
up a number of 13.933 pieces (Duțu 2013 154; Teodorescu 1997 132). Beyond the efforts
made by Alexandru Saint George to gather this remarkable coin collection, in 1946 the
well-known numismatist Bucur Mitrea was designated to prepare the numismatic
collections in order for them to be transferred in the care of the National Museum of
Antiquities3 (Teodorescu, 1997 132, footnote 39, Duțu 2013), that in 1956 became the
Archaeology Institute. For almost two decades the coins were preserved in the care of
the Archaeology Institute, but in 1970 an important part of the Saint Georges Museum
coin collection was transferred in the patrimony of the newly established National
A batch of coins from this hoard (35 pieces) was published by Katiușa Pârvan. She mentions
that the hoard was bought by Alexandru Saint Georges from the Colonel Levezeanu and was
found in Bucharest on the street I. G. Duca, which was later renamed Căderea Bastiliei. She also
mentions two other coins which seem to be part of the hoard and which were bought from the
Engineer Eftimiu from Copșa Mică. (Pârvan 2005 335-338). The coins that were published by
Katiușa Pârvan and which are preserved in the collection of the National History Museum of
Romania are the 17 forgeries after the shillings struck by John Casimir and the 17 forgeries after
the schillings struck by Friedrich Wilhelm mentioned in the donation document. Unfortunately,
the donation document was not known by Katiușa Pârvan at the moment of the publishing, this
is why she believed that the coins from the Engineer Eftimiu were also part of this specific
hoard.
2 From the point of the numismatic information, a very helpful and considerate research of the
Saint-Georges Archive was done by Aurelia Duțu (Duțu 2013; Duțu 2018).
3 In the Saint-Georges Archives a report is preserved, dated the 27th of January 1949, regarding
the transfer to the National Antiquities Museum of 10663 pieces „of ancient, medieval and
modern coins, of different metals and states, including also six gold notched rings” (SaintGeorges Archive d. 19, f. 39).
1
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History Museum. It is very important to mention that only some of the byzantine coins
and all the Wallachian and Moldavian coins were transferred.
One of the most important documents kept in the Saint-Georges Archive is
probably the report written with the occasion of the inventory carried out in 1945 by a
commission constituted of the sculptors Vasiliu Falti, Ion Grigore Popovici and Iona
Vlasiu, as inspectors of the Arts Minister (Saint-Georges Archive, d. 18/1939-1948).
Unfortunately, this was not a systematic inventory, the purpose of the commission
being only to establish the factual existence of the objects from the numismatic, medals
and philatelic sections. In the report pages there is no information about the origin of
the items. Still, the report is very useful for the study of the Wallachian coins from the
Saint-Georges Museum collection that in the end became part of the National History
Museum of Romania numismatic collection. Therefore, in this report it is specified that
at that moment in the Saint-Georges Museum collection there were preserved a
number of 93 coins, distributed according to their issuer as it follows: ten coins from
Vladislav I Vlaicu (cca. 1364-1377), 16 coins from Radu I (1377-1383), six coins from
Dan I (1383-1386), 58 coins from Mircea the Elder (1386-1418), two coins from
Vladislav II (1447-1456) and one coin from Mihnea III (1658-1659) (Saint-George
Archive d. 18/1939-1948, f. 24). The number of coins indicated in the report match with
the identified coins in the National History Museum of Romania for all the Wallachian
rulers with only one exception, Mircea the Elder, where I have found four extra coins,
for a total of 62 coins. It is quite hard to say if the four extra coins are later intrusions
caused by a confusion of the coins in the long process of transferring the coins from an
institution to another or if the coins were from the beginning part of Saint-George
Collection and by mistake they were not indicated in the inventory report from 1949. In
this context it is important to mention that alongside the coins, there are preserved as
well the original paper envelopes from the Saint-Georges Museum and the paper
envelopes from the National Antiquities Museum/the Archaeology Institute „Vasile
Pârvan”, a fact which makes me believe that those four extra coins from Mircea the
Elder were not counted during the 1949 inventory.
Before I start with the presentation of the coins I think it is very important to
discuss about the provenance of the coins that can be established with the help of the
information available on the original envelopes in which the coins were first preserved.
The only coin for which the information inscribed on the envelope was
confirmed by the donation document preserved in the Saint-Georges Archive is the
ducat with the inventory number 6021, struck in the name of Vladislav I Vlaicu.
According to the envelope information the coin was donated by the „Mica” Society4 in
the year 1941. Luckly, thanks to the mentioned document we can surely know that the
coin was donated in 27th of October 1941, being part of a consistent batch of coins
constituted of a collection of 72 Moldavian coins, one silver coin struck by Petru Mușat,
two gilded Byzantine bronze coins, two Roman imperial coins and three Frisach type
coins (Saint-Georges Archive d. 8/1941, f. 30). It should be kept in mind the fact that
the Saint-Georges Museum was often sending funding requests to the „Mica” Society in
order to buy cultural objects which were later mentioned in the inventory registers as
The „Mica Society” was during the interwar period the largest Romanian gold producer and the
most important mining society that worked in the precious metal extraction in the Central and
South-Eastern Europe. The Society was founded in 1920 and its history ended in 11 th of June
1948 when it was nationalized. The „Mica” Society cared a lot about the social and cultural
development of the local communities and for their employees, investing significant amounts of
money for the construction of social and cultural buildings like schools, churches, theaters,
cinemas, sport halls etc. (Baron 2006 521-523).
4
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objects donated by the Society. The proof of this ingenious financing strategy is a paper
dated 11th of January 1938 and signed by Alexandru Saint-Georges through which he
was asking for a subvention of 100.000 lei needed in order to buy coins and other type
of items (Saint-Georges Archive d. 5/1938, f. 167). There were also requested
subventions with the occasion of identification of some precise acquisition, as we can
see in the advanced solicitation to the „Mica” Society from 24 th of June 1942, when
Alexander Saint Georges says that an antiquarian is selling for 20.000 lei the 1859
silver medal „The Deputy is inviolable”, as well as a thaler from Constantin
Brâncoveanu. In order to fortify his funding request, the director of the museum
explains that „it would be a pity for these pieces to enter into the wrong hands and
cross the country’s border, as is often the case”. In the same paper Alexander SaintGeorges reminds that the Society funded the salvation of the collection Helder-Galați, a
collection „which was constituted of more than 1.000 interesting pieces”, that have
considerably grown the dimensions of the museum’s numismatic collection (SaintGeorges Archive d. 9/1942, f. 155).
Another name inscribed on the old envelopes of the Saint-Georges collection is
Aram Papazian, about who we do not have much information. It is known that he had
an Antiques stores, located on Calea Victoriei. Also it seems that he was specialized in
numismatics and Persian carpets. His passion for numismatics is proved by the
numerous coins preserved in the Romanian Library Coin Room collection and in the
Georges Severeanu collection, which have been bought from Aram Papazian during the
interwar period. The Saint-Georges batch of coins bought in 1942 from Papazian,
consists of a number of four monetary pieces, three coins issued by Vladislav I Vlaicu
(inventory numbers: 6020, 6023, 6024) and one coin issued by Vladislav II. It is quite
hard to assume that the three ducats struck by Vladislav I Vlaicu (inventory number
3111) are part of a larger hoard, but this hypothesis must be regarded as a very probable
possibility.
A really interesting group of coins, with a tangled story that can only be deduced
at this moment, are the nine coins batch donated to the Saint-Georges Museum by
Hayda C. Coandă (inventory numbers: 6070, 6073, 6078, 6080, 6091, 6095, 6096,
6099, 6100). All the coins are ducats struck by Mircea the Elder. Two of these ducats
present Slavonic legend, marked with the following pairs of privy marks: / and n/,
while the rest of the coins are ducats with Latin legends, being marked with the
following pairs of privy marks: ä/-, w/-, /, w/Þ, w/I, M/Þ, M/N. Hayda C. Coandă
was the wife of the General Constantin Coandă, Romanian Prime-Minister (OctoberDecember 1918) and Minister of foreign affairs (October-November 1918) and she was
the mother of Henry Coandă, famous aeronautical pioneer. Although, the Coandă
family originated from Oltenia, being an old boyards family having deep roots in
Craiova, it seems that they were the owners of some vast lands in Tulcea and in
Constanța counties. The lands from Tulcea seemed to be localized near the Niculițel
commune and this is probably why, nowadays, there is still preserved a vineyard area
called Coandă vineyard. Due to this geographical context, it is presumed that the batch
of coins donated by Hayda C. Coandă is a fragment of the Niculițel-Bădila hoard found
in 1906 in the vineyard of Cialicoff (Moisil 1913 22/ no. 12), which probably was located
near the Coandă vineyard. It is important to mention that Constantin Moisil, in one of
his numismatic chronicles, explains that the hoard was scattered, fragments of it being
purchased by numerous collectors like: Dr. George Severeanu, Nicolae Docan, D. G.
Ionescu and by the Monsignor Raymund Netzhammer (Moisil 1913 22/no. 12). The
second and the strongest argument that suggests that this batch of ducats from Mircea
the Elder is a part of the Niculițel-Bădila hoard is the mention of George Severeanu; in
one of his papers it is stated that the Commander Constantin Coandă, the husband of
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Hayda Coandă, sold to Severeanu a number of 87 ducats struck by Dan I which were
part of Bădila-Niculițel hoard (Severeanu 1935 244). Another coin from Mircea the
Elder (no. 28, inv. no. 6110) was sold for 300 lei by V. Sarchizian in 1942. It is quite
probable that V. Sarchizian was an antiquarian who was active during the inter-war
period5.
Finally, thanks to the information written on one last envelope, only one name
of a donator has been saved, who was the well-known collector K. F. Nuber. He donated
the bronze coin struck by Mihnea III (inventory number 6113). It is known that K. F.
Nuber lived in Romania for some years, traveling a lot in Moldavia and Bucovina, a
period during which he managed to collect many medieval Romanian coins. It seems
that his passion for collecting coins transformed into a business, a fact proved also by
the selling of a fragment of a Moldavian hoard, constituted of coins issued by Peter I
Mușat, to the History Museum from Berlin (Știrbu 1980 78).
***
In the following part of the paper I will present the catalogue of the SaintGeorges Museum collection with short commentaries. The coins are classified in groups
firstly, according to the Wallachian ruler who issued the coins and secondly, according
to the privy marks identified on the obverse and reverse of the pieces.
Catalogue
Vladislav I (1364-1377)
1. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +äLÀ©IZLÀIWÀIWo©e
Rv. +TRÙnSÀ LPInI
AR, , 0.76 g, 16.45 x 17.10 mm.
Inv. no. 6017.
MBR 9-14; Oberländer 2012 I.15.

2. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +äLÀ©IZLÀIWÀIWo©e
Rv. +TRÙnS ÀLPInI
AR, , 0.91 g, 17.25 x 18.55 mm.
Inv. no. 6018.
MBR. 9-14; Oberländer 2012 I.15.

3. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +äLÀ©IZLÀIWo©c
Rv. +TRÙnS LPInIL
AR, , 0.95 g, 17.85 x 18.85 mm.
Inv. no. 6020.
MBR. 9-14; Oberländer 2012 I.15.
Bought from Dimitrie Papazian in 1942.

4. Ducat, Slavonic legend [øø/]
Ob. +ÍÒÅNVLÅTÍSLÅVOÍVO[…]
Rv. +ÍÒÅNV LÅTÍ
AR, , 0.95 g, 16.80 x 18.10 mm.
Inv. no. 6022.
MBR. 17; Oberländer 2012 I.19.

5. Ducat, Slavonic legend [øø/]
Ob. +ÍÒÅNVLÅTÍSLÅVOÍVODÅ
Rv. +ÍÒÅN VLÅTÍ%
AR, , 0.97 g, 17.25 x 17.95 mm.

6. Ducat, Slavonic legend [øø/]
Ob. +ÍÒÅNVLÅTÍSLÅVOÍVODÅ
Rv. +ÍÒÅNV LÅTÍ%
AR, , 0.81 g, 18.65 x 19.25 mm.

According to the database of the Armenian merchants and craftsman who worked in Romania,
available online at the address www.negustorie.ro/lista-negustori-si-meseriasi/ a number of 18
Armenian merchants with the name Sarchizian are knon, who had different types of shops
(coffee shops, rug shops, jewelry shops etc.) in Bucharest, Constanța, Râmnicu Vâlcea during
the inter-war period. Unfortunately, in the database there isn’t mentioned any merchant whose
forename starts with the letter V or who would have had an antique store.
5
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Inv. no. 6023.
MBR. 17; Oberländer 2012 I.20.
Bought from Dimitrie Papazian in 1942.

Inv. no. 6024.
MBR. 17; Oberländer 2012 I.20.
Bought from Dimitrie Papazian in
1942.

7. Ducat, Slavonic legend [–/]
Ob. +DÍSLÅV[V]VOEVODÅ}
Rv. +ÍÒÅN }VLÅD
AR, , 1.08 g, 19 x 19.80 mm.
Inv. no. 6025.
MBR. 17; Oberländer 2012 I.5.

8. Ducat (fragmentary), Slavonic
legend [–/]
Ob. +ÍSLÅ[…]
Rv. +[…]NÍ SLÅD[…]
AR, , 0.66 g, 15.85 x 19.40 mm.
Inv. no. 6026.
MBR. 17; Oberländer 2012 I.5.

9. Ducat, Latin legend
Ob. +äLISLIT[RÀ]nInSWo©I
Rv. +TRÙnSI ÀLPIn
AR, , 1.11 g, 19 x 19.45 mm.
Inv. no. 6021.
MBR. 5; Oberländer 2012 I.11.
Donated by Mica Society in 1941.

10. Ducat, Latin legend
Ob. +äonc,.äLÀ©cSWoIWo©
Rv. +TRÙnSI ÀLPInS
AR, , 1.13 g, 18.85 x 19.45 mm.
Inv. no. 6019.
MBR. 5; Oberländer 2012 I.11.

The group of coins issued by Vladislav I Vlaicu is constituted of ten coins that
can be distributed as it follows: three ducats with Latin legend and no privy marks,
three ducats with Slavonic legend and a rosette with six leafs as privy mark placed on
the reverse in the left field, two ducats with the bird represented, oriented to the right
side and with the head turned to the left side, both coins present a crescent in the
second field of the shield and a six leaf rosette as a privy mark on the reverse in the
right field, the last two coins distinguish themselves from the others ducats by the
representation on the obverse of an equal-armed cross.
Although Vladislav I Vlaicu is the first Wallachian ruler who struck coins, his
coinage was not a much researched topic in the Romanian numismatic literature.
Unfortunately, the lack of some extended studies based on the research of the
numismatic material led to a wrong interpretation of Vladislav’s coinage. Two of the
most representative papers regarding this topic are „Cu privire la problema realizării
unui corpus al monedelor feudale românești” written in 1956 by Octavian Iliescu and
the chapter written by Octavian Luchian, dedicated to the medieval Wallachian coinage
from the catalogue „Monede și bancnote românești” (MBR 1977). Leaving aside the
existence of the ban, the divisional denomination of the Wallachian coinage, with
which everyone agrees, it is very important to underline that in his study, Octavian
Iliescu made the difference between ducats struck in the Venetian grossi monetary
system and ducats struck in the Hungarian denars monetary system (Iliescu 1956 359360; Iliescu 1970 14-15). Two decades later, in a catalogue inspired by the model
proposed by Iliescu in the mentioned study, Octavian Luchian, referring to the coinage
of Vladislav I Vlaicu, makes the difference between deniers and ducats (MBR 8-11).
According to Luchian the ducats have the medium weight of 1.05 g and diameters of 1821 mm, while the deniers have a medium weight of 0.70g and diameters of 16-18 mm.
These classifications generated a long series of misunderstandings in the papers that
followed these studies, but at the present moment, we can agree that Vladislav I Vlaicu
issued only ducats as the main coins of the Wallachian monetary system alongside the
petty coins called ban.
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The coins issued by Vladislav I Vlaicu gathered in the Saint Georges Museum
collection cover all the types struck during his reign. According to the MBR
classification, which is cosidered the most important work about the Romanian
medieval coins, the first six coins belong to the so-called Wallachian common type, the
ducats number 7 and 8 belong to the „bird with the turned head” type while the last two
coins belong to the cross type. At the present moment we do not have a clear
chronology of the coins struck by Vladislav but we can deduce the order in which they
were issued. Due to the iconography used also on the ducats issued in association with
Radu I and by Radu I as sole ruler it can be deduced that the cross type ducats (nos. 9
and 10) were struck sometime in the last part of the reign of Vladislav6. The most
numerous coin present in the hoards structures are the ducats with Latin legend (MBR
9-16), followed by the ducats with Slavonic legend (MBR 17-28), the ducats „bird with
the head turned” type and the cross type ducats being extremely rare. In this context,
although they have lower weights, it might be possible that the ducats with Latin legend
(MBR 17-28) could be the first monetary pieces struck by Vladislav I Vlaicu.
Another aspect that should be taken into consideration is the stylistic approach
of the shield of the three ducats with Slavonic legend (nos. 4, 5, 6). Four of the eight
bars of the first field are decorated with oblique crossed lines. It is for sure that the
depicting of the bars of the shields with oblique crossed lines is of Hungarian
inspiration, similar patterns being seen on the gold and silver coins struck by Ludovic I
(as exemples: Huszàr 514, Huszàr 522, Pohl 59 – groschen dated between 1358-1364)7.
Special notice should be given to these three ducats with Slavonic legend (nos.
4, 5, 6) due to the use of two globules disposed above the obverse shield. Strangely,
these monetary signs are not mentioned for the coinage of Carol Robert and for the
coinage of Ludovic I in the catalogues of Lajos Huszàr and Artur Pohl, but they were
identified for the deniers struck by Sigismund of Luxemburg in the mint of Kaschau
between the years 1390-1427 (Pohl 117-13), the deniers struck in the mint of Nagybànya
between the years 1390-1405 (Pohl 117-20) and the deniers struck in Schmölnitz (Pohl
117-22). In these three cases the two globules are associated with the marks of the mints
represented on the obverse of the deniers: S for Schmölmintz, n for Nagybànya and c
for Kaschau. Therefore, the globules do not represent the mint marks, but another type
of control or identification marks. Given the fact that the marking system of the
Hungarian coins during the fourteenth century is unitary, being easy to find
connections between the mint marks from one ruler to another, it is quite strange the
fact that this type of marking wasn’t identified yet for the earlier coinages of Carol
Robert and Ludovic I. Although the privy marks used for the coins struck by Vladislav I
Vlaicu are totally different from the ones seen at the coins struck by Carol Robert and
Ludovic I, it is not impossible that the two globules disposed above the obverse shield
to be also inspired by the Hungarian coins and copied by the die engraver as in the case
Ernest Oberländer-Târnoveanu considers that the cross type coins started to be struck around
the years 1369-1370, a period considered to coincide with a monetary reform characterized by
the change of the iconography and by the decrease of the precious metal content. He also
mentions that the „Wallachian common” type (MBR 9-16 and MBR 18-25) were truck after 1370
(Oberländer et alii 2011 4-5). His assertions are based on the results of the analysis of the metal
composition of the coins, therefore his hypothesis is that the coins with the highest content of
silver should be the first issues.
7 In his catalogue Lajos Huszàr presents the drawing of a florin struck by Karl Robert of Anjou
(Huszàr 441) having three bars decorated with oblique crossed lines, but in the second field of
the obverse shield. This coins aren’t included in the later Hungarian coins catalog written by
Artur Pohl (Pohl 1982).
6
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of the oblique crossed lines used for the decoration of the shield bars. Nevertheless, this
hypothesis presumes the existence of a Hungarian coin the should present the two
globules above the shield just alike on the deniers of Sigismund of Luxemburg, which is
unlikely, but at the same time the presence of the two globules could be simply
explained by the decision of the die engraver to put a simple mark above the shield as
he had probably seen on the groschens issued by Ludovic I (Huszar 522, Pohl 59).
Radu I (1377-1383)
1. Ducat, Latin legend [†/-]
Ob. +äRÀ©oLILÀVÀVI
Rv. +TRÀnS, ÀLPÀI
AR, , 0.71 g, 16.30 x 16.75 mm.
Inv. no. 6042.
MBR 45-46; Oberländer 2012 IV.9;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-I.

2. Ducat, Latin legend [{/ø]
Ob. +IohSRÀðoLuSuLIo
Rv. +[…]hR[…]u L[…]
AR, , 0.58 g, 15.25 x 15.95 mm.
Inv. no. 6034.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-III

3. Ducat, Latin legend [{/ø]
Ob. +[…]SRÀðoLuÀ[…]ÀL[…]
Rv. +IohSR ðoLu,
AR, , 0.61 g, 15.25 x 15.95 mm.
Inv. no. 6032.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-III.

4. Ducat, Latin legend [{/ø]
Ob. +IohSRÀðoLuÀuÀLo
Rv. +IohSR ðoLu,
AR, , 0.49 g, 14.90 x 16.70 mm.
Inv. no. 6031.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-III.

5. Ducat, Latin legend [{/ø]
Ob. +IohSRÀðoLuÀ[..]ÀLIo
Rv. +IohS ðoLuS
AR, , 0.65 g, 15.15 x 15.75 mm.
Inv. no. 6027.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-III.

6. Ducat, Latin legend [{/ø:ø]
Ob. +IohSRÀðoLuÀuÀLIo
Rv. +IohSRÀð LuÀuR
AR, , 0.59 g, 14.70 x 15.75 mm.
Inv. no. 6030.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14:
Pîrvulescu 2016 Latin legend-III.

7. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonSRÀðoLuSuÀ[…]
Rv. +IohSRÀ ðoLuS
AR, , 0.51 g, 14.65 x 15.80 mm.
Inv. no. 6035.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

8. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IohSRonLoR[…]
Rv. +IohSR o[…]
AR, , 0.54 g, 15.80 x 16.85 mm.
Inv. no. 6033.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV

9. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonSRonLRoVLL[…]
Rv. +IonsR onLRL[…]
AR, , 0.57 g, 15.80 x 16.40 mm.
Inv. no. 6036.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

10. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonSRÀðoLuSuÀI
Rv. +IonSRÀ ðoLuS
AR, , 0.58 g, 15.05 x 16.30 mm.
Inv. no. 6037.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

11. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonSRÀðoLuSLÀ[…]o

12. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonSRÀðoLuSuÀILoo
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Rv. +IonSRÀð oLuSu
AR, , 0.61 g, 15.30 x 16.05 mm.
Inv. no. 6038.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

Rv. +IonSRÀð oLuSLÀ
AR, , 0.62 g, 15.45 x 16.75 mm.
Inv. no. 6040.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

13. Ducat, Latin legend [í/P]
Ob. +IonsÀðhLRoLuS
Rv. +IonSRð LLRo
AR, , 0.66 g, 15.65 x 16.30 mm.
Inv. no. 6039.
MBR 52-57; Oberländer 2012 IV.15;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-IV.

14. Ducat, Latin legend [y_/-]
Ob. +IonSRÀðoLuSuÀIuo
Rv. +IonSR ÀðoLuS
AR, , 0.64 g, 15.35 x 16.55 mm.
Inv. no. 6041.
MBR 60; Oberländer 2012 IV.19;
Pîrvulescu 2016 Latin legend-VI.

15. Ducat, Slavonic legend [í/ø:ø]
Ob. +VELIKBÍVOEVODÅ
Rv. +ÍÒáRÅ DOUL,
AR, , 0.57 g, 16.30 x 16.90 mm.
Inv. no. 6029.
MBR 69; Oberländer 2012 IV.38;
Pîrvulescu 2016 Slavonic legend-V.

16. Ducat, Slavonic legend [í/ø:ø]
Ob. +VEL[…]ÅVOEVÒDÅ
Rv. +ÍÒáRÅ DOULÅ,
AR, , 0.81 g, 16.10 x 16.95 mm.
Inv. no. 6028.
MBR 51; Oberländer 2012 IV.14.;
Pîrvulescu 2016 Slavonic legend-V.

In the Saint-Georges numismatic collection a number of 16 ducats bearing the
name of the Wallachian Prince Radu I were preserved, of which 14 have Latin legend,
while the other two have Slavonic legend. All the coins presented belong to the socalled „common Wallachian” type and are quite varied as regards to the privy-marks
identified on the obverse and the reverse of the coins.
Until recently the coinage of Radu I was not a point of focus for numismatists,
probably due to the fact that the most important hoards which contained coins issued
by Radu I were lost or scattered8. In this context, the coins with the chevalier have
caught the attention of the specialist, their study approaching mostly this topic (Moisil
1921a 13-16; Moisil 1921b 113-118; Moisil 1923 122-133; Severeanu 1923 110-113;
Ocheșeanu 1992-1993 139-141; Iliescu 1994-1995 107-108). But, thanks to the great
efforts of Dan Pîrvulescu, the ducats struck by the Wallachian ruler preserved in the
George Severeanu Museum collection are today presented with full descriptions and
good illustration in a monography dedicated to the coinage of Radu I (Pîrvulescu
2016)9.
The first coin of this lot presents on the obverse, in the second field of the
shield, a stylized fleur de lys. This coin is individualized through its obverse and reverse
legends which follow the model of the Latin legend ducats initiated by Vladislav I

According to the literature there are known to have been found the following hoards
containing coins from Radu I: Câmpulung hoard/1875, Resava hoard/1891, Slatina hoard/1914,
Silistra hoard/1915; Oltenia hoard/ ante 1920; Jiana Mare/ante 1960; Ostrov hoard/1968,
Hajdučka Vodenica hoard/1969; Balta Sărată hoard/1979; Jidoștița hoard/ante 1989 etc.
9 The numismatic collection from the Geroge Severeanu Museum is known for having the most
significant number of coins from Radu I. In his book Dan Pîrvulescu studied a number of 727
ducats of the „Common-Wallachian” type, which he classified according to the privy marks and
to the obverse and reverse legends (Pîrvulescu 2016).
8
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Vlaicu10. These legends resemblance with the ducats struck by Radu I predecessor
might suggests that these variants of the ducats could be some of the earliest monetary
issues of the second Wallachian ruler who struck coins, illustrating a continuity in the
local mints11.
Another coin with only one privy mark placed on the obverse is the ducat no. 14.
It must be underlined the fact that the shape of the privy mark is quite unusual, looking
like a Greek Epsilon with a horizontal tail in the lower part (y_). This mark will not be
seen on the coins struck by the successors of Radu I. Comparatively with the coin no. 1,
the obverse and revers legends have a different form, starting with the title „IO”. Also it
is very clear that the letters were made by different engravers, the ducat no. 14 having
cleaved letters, unlike the gothic letters of the ducat no. 1 that can also be seen on the
coins struck by Vladislav I Vlaicu.
The ducats nos. 2, 3, 4, 5 and 6 are quite unitary from the stylistic point of view.
All of them present in the second field of the obverse shield the letter { and above the
shield a globule. On the reverse of the coins the globule is also used as a privy mark
being placed in front and in some cases behind the bird too (nos. 2, 3, 4, 5). On the
other hand, the reverse privy marks of the ducat no. 6 are represented by a cross made
of four globules and by a singular globule placed behind the bird.
Another stylistic feature of the coins of Radu I is the use of the crossed oblique
lines as pattern for four of the bars that decorate the first field of the obverse shield.
This pattern can be seen on the „bird with turned head” type ducats and on some of the
Slavonic legend ducats issued by Vladislav I Vlaicu and on some ducats issued by Radu
I, like the coin no. 5 from the Saint-Georges Museum numismatic collection. In the
catalogue „Monede și bancnote românești”, another type of pattern for the decoration
of the shield bars was identified. The ducat MBR 70 has two bars with oblique lines
inclined to the left12. Crossed oblique lines can be seen also on two of the shield bars of
ducats with the inventory numbers 6079, 5896, 5983 and so on from Severeanu
collection (Pîrvulescu 2016 209, no. 584, 590, 595). As you can see, this pattern is
known to be associated with the ducats with Slavonic legends that have in the first field
of the shield only four bars, being from this point of view extremely similar with
Vladislav’s „bird with turned head” type ducats. The elements that make the coin from
the Saint-Georges Museum collection quite special are two: firstly, the fact that it is a
ducat with Latin legend and secondly, the shape of the shield which is carefully drawn,
having in the first field eight bars, from which four are presenting the already
mentioned pattern.
A significant number of coins from this batch are bearing the í/P pair of privy
marks13, which can be seen also on the coins with Slavonic legends struck by Dan I and
In the Geroge Severeanu Museum collection a number of nine similar coins were identified
(with fleur de lys in the second field of the obverse shield), all of them presenting on the obverse
the short version of the word MONETA rendered in the form of a simple ä (Pîrvulescu 2016 6667, nos. 1-9).
11 In his extensive research on Radu I coinage, Dan Pîrvulescu considers that the series of ducats
marked with the fleur de lys, in different forms, are the earliest issues of Radu I, proposing the
pertinent hypothesis that over the time the marking system of the coins developed due to the
growth of the monetary mass. Therefor, while the need and the number of the coins grew, the
marking system became more complex and the mint masters used the pairs of letters or symbols
both on the obverse and reverse of the coins (Pîrvulescu 2016 43).
12 In the George Severeanu collection other similar coins can be seen - Pîrvulescu 2016 207, no.
560, 210, no. 600, 212, no. 615, 213, no. 636 etc.
13 An important amount of ducats with Latin legend and the privy marks í/P are preserved in
the Severeanu collection too (445 pieces), a fact that suggests that this variant of the ducats of
10
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by Mircea the Elder. But on the contrary, in the case of the ducats of Radu I, this pair of
privy-mark, with such a long presence on the Wallachian coins, is associated both with
the Latin legends and Slavonic legend pieces. It can be remarked that from the stylistic
point of view the dies used for the striking of the ducats with í/P pair of privy marks
were made with more care than the dies used for the striking of the ducats with the
privy mark C represented on the obverse and of the ducats with Slavonic legend.
The last two coins are ducats with Slavonic legend and are marked on the
obverse with the Greek letter í (theta), while on the reverse in the right field is
rendered a cross with four globules depicted at the endings of the arms. The legends of
the ducats struck by Radu I generated numerous discussions. Most of them
concentrated on the ducats with the representation of the chevalier in armor, on which
the usual legend used for the reverse TRANS ALPINI seems to be in fact the obverse
legend, while the obverse legend that includes the name of the Voivode is in reality the
reverse legend. The same uncommon inversion of the legends can be seen in the case of
the ducats nos. 15 and 16. Most of the ducats with Slavonic legend struck by Radu I
present on the obverse only the title of the ruler Great Voivode (Veliki Voivoide), while
the name of Radu is mentioned on the reverse, starting as it used to be with the title Iw.
Dan I (1383-1386)
1. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwÏÅNoVBoñBoÏÅ
Rv. +IwÏÅN oVBoñB
AR, , 0.39 g, 14.30 x 15.70 mm.
Inv. no. 6044.
MBR 80-83; Oberländer 2012 V.2.

2. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwÏÅNoVBoñBoÏÅ
Rv. +IwÏÅNo VBoñBo
AR, , 0.42 g, 14.10 x 15 mm.
Inv. no. 6045.
MBR 80-83; Oberländer 2012 V.2.

3. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +Iw[…]BoñBoÏÅI
Rv. +[…]ÅNo VBoñ[…]
AR, , 0.47 g, 14.70 x 15.80 mm.
Inv+. no. 6046.
MBR 80-83; Oberländer 2012 V.2.

4. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwÏÅNoV[…]
Rv. +IwÏÅN oVBoñBo
AR, , 0.53 g, 14.05 x 14.50 mm.
Inv. no. 6047.
MBR 80-83; Oberländer 2012 V.2.

5. Ducat, Slavonic legend [K/å]
Ob. +IwÏÅNoVBoñBoÏÅ
Rv. +IwÏÅNo VBoñBo
AR, , 0.38 g, 13.70 x 14.50 mm.
Inv. no. 6043.
MBR 85; Oberländer 2012 V.3.

6. Ducat, Slavonic legend [w/w]
Ob. +IwÏÅNoVBoñBoÏÅ
Rv. +IwÏÅNo VboñB
AR, , 0.56 g, 13.90 x 15.10 mm.
Inv. no. 6048.
MBR 79; Oberländer 2012 V.1.

The Wallachian batch of coins contains a number of six coins struck by Dan I,
four of them with the pair of privy marks [í/P], one with [K/å] and one with [w/w].
During his short reign, of three years, Dan I struck coins with Slavonic legend only.
According to the catalogue Monede și bancnote românești, in the name of Dan I were
struck ducats bearing five pairs of privy marks, but this overview could be changed after
the study of the Balta Sărată hoard, that contains over 1100 coins issued by Dan I
(Știrbu, Stancu 1987 108/3; Țânțăreanu, Beda 1984 82-83; Mitrea 1980 378/162;
Radu I were struck in a large quantity. This hypothesis is supported also by the number of the
legend variants identified for these ducats (Pîrvulescu 2016 46-48)
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Mitrea 1984 188/145) and after the complete publication of the Dr. George Severeanu
Museum that conprises a few hundred pieces struck by Dan I that were part of the
hoards Niculițel Bădila (87 coins) and Vlad Țepeș (346 ducats and 17 bans) (Severeanu
1935 243-244, 248). In his article dedicated to the classification of the Wallachian
coins, Ernest Oberländer-Târnoveanu brings into attention the existence of a sixth pair
of privy marks that presents on the obverse the mark w and on the reverse the mark
Iw, pair of privy marks which was also identified by Severeanu in his collection
(Severeanu 1935 253).
The most numerous ducats known from Dan I presents the pair of privy marks
í/P, a pair that was also used for the coins of Radu I, while the other Greek letters used
as privy marks are introduced starting with the reign of Dan I, a fact that can suggest
that the ducats with this pair of privy marks were the first to be struck. Also the fact
that this pair of privy marks was identified for the ducats issued by Dan I in association
with Mircea the Elder suggests that these coins were struck during Dan’s entire reign. It
must be underlined the fact that the letters å and H, as well as the association of two
letters like Iw and Íw are specific for the coinage of Dan I, as these were not used in the
mints of Mircea the Elder.
Concerning the legends of the ducats of Dan I presented in this paper it is
important to underline the fact that all of them present on the obverse extended
legends with the complete form of his title Voivode. In comparison to the legends of the
ducats issued by his successor, where it can be observed a continuous reduction of the
title rendered in the legend.
Mircea the Elder (1386-1418)
Pre-reformed coinage (1386-cca.1405)
1. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwMPd[…]oñÏÅ
Rv. +IwMPd[…] […]ñB
AR, , 0.26 g, 14.25 x 12.75 mm.
Inv. no. 6070.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

2. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwMPd[…]
Rv. +IwM[…] […]
AR, , 0.28 g, 13.15 x 12.30 mm.
Inv. no. 6055.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.

3. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwMPd7Å […]o
Rv. +IwMP[…][…]
AR, , 0.35 g, 13.55 x 12.85 mm.
Inv. no. 6071.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.

4. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. […]MPdBoñB
Rv. […] Å[…]
AR, , 0.37 g, 13.70 x 13.25 mm.
Inv. no. 6102.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.

5. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +[…]MPdBoñÏB
Rv. […] ÅBoñ
AR, , 0.42 g, 13.25 x 12.55 mm.
Inv. no. 6068.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.

6. Ducat, Slavonic legend [í/P]
Ob. +IwMPd7ÅBoñÏí
Rv. +IwMPd ÅíñÏ
AR, , 0.44 g, 13.60 x 14.35 mm.
Inv. no. 6069.
MBR 176-178; Oberländer 2012 VIII.37.

7.Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +I[…]Bo[…]

8. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +I[…]Boñ
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Rv. +IwMP[…][…]o
AR, , 0.31 g, 12.75 x 12.25 mm.
Inv. no. 6049.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

Rv. […][…]B
AR, , 0.31 g, 12.60 x 12.95 mm.
Inv. no. 6050.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

9. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwM[…]ÅB[…]
Rv. +IwMPd 7[…]B
AR, , 0.33 g, 14.15 x 13.05 mm.
Inv. no. 6051.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

10. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +Iw […]7[…]
Rv. […] ÅBo
AR, , 0.35 g, 12.65 x 12.50 mm.
Inv. no. 6052.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

11. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñBoÏÅ
Rv. +IwMPd7 BoñBoÏ
AR, , 0.36 g, 16.35 x 14.55 mm.
Inv. no. 6062.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

12. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñ
Rv. +IwMPd ÅBo
AR, , 0.36 g, 14.10 x 13.15 mm.
Inv. no. 6063.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

13. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +Iw[…]ÅBoñB
Rv. +IwMPd 7Boñ
AR, , 0.38 g, 13.25 x 13.35 mm.
Inv. no. 6064.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

14. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. […]MPd7ÅBo[…]
Rv. […]MPd 7ÅB
AR, , 0.39 g, 12.95 x 12.60 mm.
Inv. no. 6054.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

15. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñBoÏÅ
Rv. +IwMPd ÅBoñBo
AR, , 0.39 g, 14.95 x 13.75 mm.
Inv. no. 6057.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

16. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. […]d7ÅBoñB
Rv. […] Boñ
AR, , 0.40 g, 12.50 x 13.20 mm.
Inv. no. 6061.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

17. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. […]d7ÅBoñ
Rv. […]MPd Boñ
AR, , 0.43 g, 13.25 x 13.35 mm.
Inv. no. 6058.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

18. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñBoÏÅ
Rv. +IwMPd7 ÅBoñB
AR, , 0.43 g, 14.85 x 14 mm.
Inv. no. 6059.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

19. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñBoÏÅ
Rv. +IwMPd7 BoñBoÏ
AR, , 0.43 g, 13.75 x 14.95 mm.
Inv. no. 6053.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

20. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +IwMPd7ÅBoñBo
Rv. […]ÅBoñBo
AR, , 0.44 g, 13.75 x 13.50 mm.
Inv. no. 6060.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

21. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. […]ÅBoñBoÏÅ
Rv. +Iw[…] […]

22. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. +[…]MPd[…]
Rv. +IwMPd7 […]
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AR, , 0.45 g, 14.75 x 13.65 mm.
Inv. no. 6056.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

AR, , 0.51 g, 12.75 x 12.35 mm.
Inv. no. 6065.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

23. Ducat, Slavonic legend [K/K]
Ob. […]MPd7[…]
Rv. […]
AR, 0.30g, 13.20 x 11.95 mm.
Inv. no. 6108.
MBR 169-173; Oberländer 2012 VIII.35.

24. Ducat, Slavonic legend [x/M]
Ob. […]MPd[…]oñ[…]
Rv. +[…]MP […]
AR, , 0.41 g, 12 x 11.85 mm.
Inv. no. 6066.
MBR 163, 183-184a; Oberländer 2012
VIII.30.

25. Ducat, Slavonic legend [n/S]
Ob. […]wMPd7Å[…]
Rv. […]IwMPd Å[…]
AR, , 0.20 g, 13.90 x 12.40 mm.
Inv. no. 6074.
MBR 179-180; Oberländer 2012 VIII.37.

26. Ducat, Slavonic legend [n/S]
Ob. +IwMP[…]oñB
Rv. […]IwMPd […]
AR, , 0.27 g, 14.60 x 12.70 mm.
Inv. no. 6073.
MBR 179-180; Oberländer 2012 VIII.37.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

27. Ducat, Slavonic legend [n/S]
Ob. +IwoB[…]mP[…]í
Rv. +Iw[…] ñmí
AR, , 0.28 g, 13.35 x 12.20 mm.
Inv. no. 6072.
MBR 179-180; Oberländer 2012 VIII.37.

28 Ducat, Slavonic legend [n/S]
Ob. +IwPñÀo[…]
Rv. […]woñ[…]
AR, , 0.26 g, 13.50 x 12.80 mm.
Inv. no. 6110.
Bought from V. Sarchizian in 1942.

29. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZ
Rv. +IVVÀn äVncZ
AR, , 0.35 g, 13.65 x 14 mm.
Inv. no. 6075.
MBR 89-89a; Oberländer 2012 VIII.1

30. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +IVVÀn[…]VncZ
Rv. +IVVÀn […]
AR, , 0.36 g, 14.85 x 12.90 mm.
Inv. no. 6109.
MBR 89-89a; Oberländer 2012 VIII.1.

31. Ducat, Latin legend [-/-]
Ob. +IVVÀnSIVIS[…]äI
Rv. +IVVÀnS ä[…]
AR, , 0.41 g, 12.25 x 12.55 mm.
Inv. no. 6079.
MBR 89-89a; Oberländer 2012 VIII.1.

32. Ducat, Latin legend [ä/-]
Ob. +IVVÀn:SI[…]IS
Rv. +IVVÀn nSIøä
AR, , 0.41 g, 14.60 x 13.75 mm.
Inv. no. 6078.
MBR 104; Oberländer 2012 VIII.5.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

33. Ducat, Latin legend [ú/-]
Ob. +IVVÀn[…]ä:VnSI
Rv. +[…] […]äV
AR, , 0.27 g, 12.10 x 12.85 mm.
Inv. no. 6076.
MBR 108-112; Oberländer 2012 VIII.9.

34. Ducat, Latin legend [ú/-]
Ob. +IVVÀnSI: ä:VnSI[…]
Rv. +IVVÀ nSä
AR, , 0.31 g, 13.60 x 13.30 mm.
Inv. no. 6077.
MBR 108-112; Oberländer 2012 VIII.9.
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35. Ducat, Latin legend [P/P]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZn
Rv. +IWÀn© äVncZ
AR, , 0.35 g, 14.10 x 12.90 mm.
Inv. no. 6098.
MBR 101; Oberländer 2012 VIII.2.

36. Ducat, Latin legend [P/P]
Ob. +IVVÀn::©I: […]n
Rv. +IW[…] […]ncZ
AR, , 0.45 g, 14.25 x 13.35 mm.
Inv. no. 6067.
MBR 101; Oberländer 2012 VIII.2.

37. Ducat, Latin legend [â/â]
Ob. +äeÀcZne[…]:©:äVncZ
Rv. +ä[…]Z: […]e©:©I
AR, , 0.39 g, 12.55 x 13.50 mm.
Inv. no. 6095.
MBR 118-120; Oberländer 2012 VIII.13.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

38. Ducat, Latin legend [â/â]
Ob. +äcncZne[…]
Rv. +äcncZ […]
AR, , 0.33 g, 13.50 x 12.95 mm.
Inv. no. 6107.
MBR 118-120; Oberländer 2012 VIII.13

39. Ducat, Latin legend [w/Þ]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZ
Rv. +IVVnI äVncZ
AR, , 0.32 g, 13.30 x 12.25 mm.
Inv. no. 6080.
MBR 141-145; Oberländer 2012 VIII.21.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

40. Ducat, Latin legend [w/ÿ]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZ
Rv. +IVVÀn äVncZ
AR, , 0.35 g, 13.40 x 13.85 mm.
Inv. no. 6083.
MBR 138-140; Oberländer 2012
VIII.20.

41. Ducat, Latin legend [w/Þ]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZ
Rv. +IVVÀn äVncZ
AR, , 0.26 g, 14.10 x 14.35 mm.
Inv. no. 6099.
MBR 141-145; Oberländer 2012 VIII.21.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

42. Ducat, Latin legend [w/Þ]
Ob. +IVV[…]VncZ
Rv. +IVVÀn äVncZ
AR, , 0.27 g, 13.10 x 12.35 mm.
Inv. no. 6101.
MBR 141-145; Oberländer 2012
VIII.21.

43. Ducat, Latin legend [w/Þ]
Ob. +IVV[…]äVn[…]
Rv. +IVVÀn äVncZ
AR, , 0.31 g, 13.85 x 12.90 mm.
Inv. no. 6090.
MBR 141-145; Oberländer 2012 VIII.21.

44. Ducat, Latin legend [w/Þ]
Ob. +IVVÀn:©[…]
Rv. +IVVÀ[…] […]Z
AR, , 0.27 g, 14.45 x 13.80 mm.
Inv. no. 6096.
MBR 141-145; Oberländer 2012 VIII.21.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

45. Ducat, Latin legend [w/I]
Ob. +IVVÀn:©[…]VncZ
Rv. +IVVÀn: m[…]
AR, , 0.27 g, 13.60 x 12.55 mm.
Inv. no. 6088.
MBR 146-151; Oberländer 2012 VIII.22.

46. Ducat, Latin legend [w/I]
Ob. +IVVÀnSIVISnäI
Rv. +IVVÀn: SäIV[…]
AR, , 0.37 g, 13.30 x 14.25 mm.
Inv. no. 6089.
MBR 146-151; Oberländer 2012 VIII.22.
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48. Ducat, Latin legend [w/I]
Ob. +IVVÀn:[…]LI
Rv. […] äVncZ
AR, , 0.29 g, 12.55 x 12.40 mm.
Inv. no. 6100.
MBR 146-151; Oberländer 2012 VIII.22.
Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă.

48. Ducat, Latin legend [w/I]
Ob. +IVVÀnäV[…]LI
Rv. +IVVÀn: SäIV:
AR, , 0.26 g, 13 x 12.90 mm.
Inv. no. 6085.
MBR -; Oberländer 2012 -.

49. Ducat, Latin legend [w/I]
Ob. +IVVÀnVßIä[…]
Rv. +IV[…] SäIV:
AR, , 0.26 g, 13.35 x 12.60 mm.
Inv. no. 6087.
MBR -; Oberländer 2012 -.

50. Ducat, Latin legend [w/j]
Ob. +IVVÀn[…]IVI[…]äI
Rv. +IVVn: SäIÀV
AR, , 0.23 g, 13.95 x 12.85 mm.
Inv. no. 6105.
MBR 153-155; Oberländer 2012
VIII.24.

51. Ducat, Latin legend [w/j]
Ob. +IVVÀnVßIä[…]
Rv. +IVVn: SäIÀV
AR, , 0.30 g, 14.20 x 13.10 mm.
Inv. no. 6106.
MBR 153-155; Oberländer 2012 VIII.24.

52. Ducat, Latin legend [w/j]
Ob. +IVVÀnä[…]ÀnVIV
Rv. +IVVn: Sä[…]
AR, , 0.36 g, 12.75 x 13.80 mm.
Inv. no. 6104.
MBR 153-155; Oberländer 2012 VIII.24.

53. Ducat, Latin legend [P/{]
Ob. +IVVÀn:©I:äVncZIÀ
Rv. +IVVÀn […]cZ
AR, , 0.27 g, 13.35 x 13 mm.
Inv. no. 6082.
MBR 133-136; Oberländer 2012 VIII.18.

54. Ducat, Latin legend [P/{]
Ob. […]äcZnI[…]
Rv. +IVVÀn©I äVn[…]
AR, , 0.28 g, 13.35 x 12.45 mm.
Inv. no. 6081.
MBR 133-136; Oberländer 2012 VIII.18.

55. Ducat, Latin legend [P/{]
Ob. +IVVÀn:©I[…]
Rv. +IVVÀn:© ä[…]
AR, , 0.29 g, 13.45 x 13.75 mm.
Inv. no. 6084.
MBR 133-136; Oberländer 2012 VIII.18.

56. Ducat, Latin legend [P/{]
Ob. +IVVÀ[…]©I:äVncZnn
Rv. +IVVÀn:© äVncZ
AR, , 0.29 g, 13.95 x 13.85 mm.
Inv. no. 6097.
MBR 133-136; Oberländer 2012 VIII.18.

57. Ducat, Latin legend [P/{]
Ob. IVVÀ[…]©I:äVncZnn
Rv. +IVVÀnø©I äVncZ
AR, , 0.30 g, 13.25 x 13.85 mm.
Inv. no. 6103.
MBR 133-136; Oberländer 2012 VIII.18.

58. Ducat, Latin legend [P/k]
Ob. IVVÀn:©I:äVncZnIn
Rv. +IVVÀn©[…] […]Z
AR, , 0.27 g, 13.90 x 13.65 mm.
Inv. no. 6086.
MBR 137; Oberländer 2012 VIII.19.

59. Ducat, Latin legend [M/N]
Ob. +IWÀn:©I:äVncZ
Rv. +IWÀn äVncZ
AR, , 0.24 g, 14.20 x 13.50 mm.
Inv. no. 6091.
MBR 131—132; Oberländer 2012 VIII.17.

60. Ducat, Latin legend [M/N]
Ob. +IW[…]äVnc
Rv. +IWÀn äVncZ
AR, , 0.35 g, 12.85 x 11.65 mm.
Inv. no. 6094.
MBR 131—132; Oberländer 2012
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Niculițel Bădila hoard
Donated by Hayda C. Coandă

VIII.17.

61. Ducat, Latin legend [m/N]
Ob. +IWÀn:©I:äVncZ
Rv. +IW[…] äVncZ
AR, , 0.27 g, 13.45 x 13.45 mm.
Inv. no. 6092.
MBR 126-129a; Oberländer 2012 VIII.17.

62. Ducat, Latin legend [m/N]
Ob. +IWÀn:©I:äVnc[…]
Rv. […] äVncZ
AR, , 0.35 g, 11.10 x 13.80 mm.
Inv. no. 6093.
MBR 126-129a; Oberländer 2012
VIII.17.

Due to the association with the Niculițel Bădila hoard, the most important coins
of this batch are the ones donated by Hayda C. Coandă. At the present moment it is
quite hard to restore the known fragments of the Niculițel-Bădila hoard. Unfortunately,
the fragments of coins which were known to be kept in the Severeanu Museum and in
the Romanian Library Coin Room numismatic collections were mixed due to the
moving of the collections during the 20th century. Regarding the coins donated by
Hayda C. Coandă, presumed to be a part of Niculițel-Bădila hoard, these are very
similar with the main core of the mentioned hoard. With the exception of the coins with
the pairs of privy marks ä/- and M/Þ, all the other variants of the privy mark
combinations were mentioned by Constantin Moisil in his early papers dedicated to
this exceptional hoard (Moisil 1908a 588-594; Moisil 1908b 413-419; Moisil 1906 11171122). Two of the coins have Slavonic legend and the pairs of privy marks í/P and n/S,
while the other seven ducats have Latin legends and the following pairs of privy marks:
M/N (one ducat – inv. no. 6091), w/I (one ducat – inv. no. 6100), w/Þ (three ducats
nos. 29, 41, 44 – inv. nos. 6080, 6099, 6096), â/â (one ducat no. 37 – inv. no. 6095)
and ä/- (one ducat no. 32 – inv. no. 6078). The weights of the ducats are quite
reduced, the heaviest coins weighting 0.39 g (â/â) and 0.41 g (ä/-), while the rest of
them having weights comprising between 0.26 g and 0.32 g. The coins donated by
Hayda C. Coandă are integrated in the catalogue not as a unitary group, but in the order
of the pairs of privy marks and of the weights.
According to the type of the legend the rest of the 52 coins of this batch can be
divided in 27 of ducats with Slavonic legends and 25 ducats with Latin legends. The
Slavonic legend coin no. 6, with the mint marks í/P, presents an interesting legend that
ends on the obverse with the letter í, a letter which is also used in the reverse legend
instead of the letter B. In the case of this coin, the poinçon with the letter of the privy
mark was used instead of the letter B, even if in the obverse legend the first letter of the
word Voivode was struck on the die with the correct poinçon. Another two interesting
coin are the ducat nos. 27 and 28 that have an unusual legend both on the obverse
(+IwoB[…]mP[…]í and +IwPñÀo[…]) and reverse (+Iw[…] ñmí and […]woñ[…]).
Both ducats are marked with the letters n/S and have very low weights (0.28 g and 0.26
g). The coins were not struck with the same dies, the legends presenting a different
placement of the letters. According to the legend it is quite hard to assign these two
ducats to Mircea the Elder, but in the same time the poinçons used for the execution of
the dies are extremely similar with the ones seen on the regular ducats of Mircea the
Elder. Therefore, at this point a hypothesis regarding the issuer of these coins is
connected to Mircea the Elder, having as argument the stylistic similarity with his
ducats with Slavonic legends. These ducats could also be seen as forgeries after the
ducats struck by Mircea the Elder, but they seem to be made of a metal with a high
content of silver, while on the other hand some original ducats from Mircea the Elder
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are known that have an incredible smaller amount of precious metal content
(Oberländer-Târnoveanu et alii 2009 3 the coin no. EOT 611).
Another aspect that should be followed in the case of the Slavonic legend ducats
is the length of the legend. Some of the coins present obverse legends with the extended
form of the ruler title BoñBoÏÅ, while some of the coins have an extremely short form
of the title like Boñ. Due to the fact that the extended form of the legend is quite similar
with the obverse legend of the ducats of Dan I, it can be assumed that these are the
earliest coins struck by Mircea the Elder, the ducats with shorter legends being the
following issues. It becomes quite clear that over the time the poinçons for the letter Ï
was not produced anymore.
The same attention should be given to the obverse legend of the ducats with
Latin legend, which in the most clear and correct form is written like +IVVÀn:©I:äVn
cZ, but which takes a different form like +IVVÀnSIVISnäI. It must be underlined the
fact that it is really hard to make a classification of the legends following the pairs of
privy marks, due to the fact that many series of ducats were struck concurrently for
longer or shorter periods of time, therefor we cannot speak about a succession of series.
For example the ducats without any privy marks, nos. 28, 29 and 30, present, on one
hand, the first form of the legend (nos. 28, 29 - +IVVÀn:©I:äVncZ), while the last coin
presents a distorted form of the legend (no. 30 - +IVVÀnSIVIS[…]äI), the same
observation being true for the ducats marked with w/I (nos. 44, 45).
A deviation from the classical form of the obverse shield can be seen at the
ducats nos. 47, 48, 49, 50 and 51, coins that have shields with inverted fields which
present in the first field the privy mark (w) while the second field is the one with the
eight bars. These five coins have also a low quantity of silver, having a reddish color due
to the high quantity of copper.
The coinage of Mircea the Elder is the best represented from the numismatic
point of view, at the present moment more than 50 hoards containing ducats struck by
the Wallachian ruler being known. There are more than 42 known variants of pair of
privy marks, a fact that suggests the strength of the monetary activity of the first part of
Mircea the Elder’s reign. Even if there are known so many pairs of privy marks, these
can be grouped following the stylistic criteria, which can indicate a succession over time
of the ducats.
Vladislav II (1447-1448/1448-1456)
1. Ducat
Ob. +ÍÒVLADIS[…]DGNÁ
Rv. +ÍÒVLA SLAVOVD
AR, , 0.61 g, 13,80 x 14,45 mm.
Inv. no. 6111.
MBR 256-261; Oberländer 2013-2014
XVII.3.
Bought from Dimitrie Papazian in 1942.

96. Ducat
Ob. +ÍÒVLADISLA VOIVVODGNÁ
Rv. +ÍÒVLADI SLAVOVD
AR, , 0.59 g, 13,35 x 14 mm.
Inv. no. 6112.
MBR 256-261; Oberländer 2013-2014
XVII.3.

The numismatic collection of the Alexandrul Saint-Georges Museum contained
two reformed ducats struck by Vladislav II. As I have already mentioned one of them
was bought from Dimitrie Papazian in 1942.
At first appearance the monetary system of Vladislav II seems to be quite
simple, consisting of two denominations: ducat and ban. Although in 1956 Octavian
Iliescu identifies for Vladislav II three series of ducats following the disposition of the
star and the crescent found on the obverse of the coins (I - —/Š, II - –/Š, III – Š/–)
246

https://biblioteca-digitala.ro

Medieval Wallachian Coins from the Saint-Georges Museum Numismatic Collection

(Iliescu 1956 308), in 1977, according to MBR, the most used reference catalogue for
the Wallachia’s coinage, the ducats of Vladislav II presents only two types: type I (MBR
256-261) – the ducats that present in the first field of the obverse shield a star with six
rays surmounted by a crescent (—/Š), while the ducats of type two (MBR 261a) present
in the first field of the obverse shield a crescent surmounted by the same star with six
rays (Š/–)14. It is noteworthy the fact that, in 2007, Bogdan Costin published an article
dedicated to a ducat and a ban attributed by him to Vladislav II, preserved in his
private numismatic collection (Costin 2006-2007 311-319). According to Bogdan Costin
the coins, which were both found in Bulgaria, are pre-reformed pieces that were struck
sometime at the beginning of Vladislav II’s reign, the coins being struck from a low
quality silver and having a similar iconography with the already known coins of
Vladislav II, but made in a careless manner. Even if the article presents good quality
photos and drawing of the coins, the suspicion regarding the authenticity of these
monetary pieces is high due to the fact that there are no known similar coins in any
collection and also that the origin of the coins is uncertain. A complete survey of the
research dedicated to the coinage of Vladislav II, following carefully the literature, was
made by Florin Ciulavu (Ciulavu 2013 259-278).
Returning to the classification of the ducats struck by Vladislav II, Ernest
Oberländer-Târnoveanu mentions the coins from the private collection of Bogdan
Costin as being pre-reformed ducats, while for the known reformed monetary pieces he
identifies four variants. Therefore, the first variant consists of ducats with a star
surmounted by a crescent turned to left (—/Š), the second variant consists of ducats
with a star surmounted by a crescent turned to right (–/Š), the third variant consists of
ducats with a crescent turned to right surmounted by a star (Š/–), while the fourth
variant consists of ducats that present only a six rays star in the first field of the obverse
shield (Š).
Both ducats from Vladislav II described above present on the obverse a star
surmounted by a crescent turned to left (MBR 256-261; Oberländer 2013-2014 XVII.3).
According to the monetary material published until now this variant of the ducats
seems to be the most common, being struck in a larger number comparative to the
other known variants. Due to the iconographic similarities of these ducats with the
issues of the successors of Vladislav II, Octavian Iliescu believes that this variant is the
latest one struck by the Wallachian Prince (Iliescu 1956 308; Vîlcu, Gramaticu 2002
182). Similar coins were found in: Piua Petrii (Stancu 1996 170-171), Cîrpiți
(Oberländer-Târnoveanu 2018 217; Iliescu, Marin 1958 345), Stizhok – Ucraina
(Petrov, Dergaciova 2012 126-131).
Mihnea III (1658-1659)
1. Șiling, 1658
Ob. IoMICHAELøR:D,DøCVAL[…]
Rv. *SIDEVSNoBISCVM:[...]ScoNøNo
AE, , 0.48 g, 15.60 x 16.20 mm.
Inv. no. 6113
MBR 274-284.
Donated by K. F. Nuber

Later, in 2002, Aurel Vîlcu and Steluța Marin have classified the ducats of Vladislav II in two
groups: A – crescent surmounted by a star and B – star surmounted by a crescent, while the
second group presents two subgroups Ba - –/Š and Bb - —/Š (Vîlcu, Gramaticu 2002 182).
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The last Wallachian coin of the numismatic collections of Saint Georges
Museum contains a schilling struck by the Wallachian Prince Mihnea III.
According to the classification made by Octavian Iliescu in 1956, the schilling
presented above belongs to the second series (from five) (Iliescu 1956 309). He divided
the coins starting from the disposing of the year on the obvers. The monetary piece sold
by K. F. Nuber presents similitudes with the schillings described in MBR at the
numbers 276 - 280. Bearing in mind that the year of the minting is always marked on
the coins, I think that it is important to underline that the last digit of the year – 8 – is
rendered as two globules, a representation that is not seen on the schillings illustrated
in MBR.
It is important to mention that concerning the minting place of the schillings of
Mihnea III Radu there is the hypothesis that these coins were struck in Trasylvania,
due to his good relationships with the Transylvanian prince George Rákózy II, who also
helped him during the fights with the Ottomans (Iliescu 1970 23).
The striking of the coins by Mihnea III Radu, such an unexpected act of power
made by a Wallachian ruler after almost two centuries since the last Wallachian coin
was minted, should be analyzed in connection with the coinage of the Moldavian ruler
Istrate Dabija (1661-1665) and with the counterfeiting phenomenon from Moldavia in
the 17th century. Some coins from Mihnea III Radu, that are quite rare despite the
incredible quantity of schillings struck in Moldavia, were found in hoards like Suceava
1913 (Iliescu 1960 319, no. 1) or Ciopleni/before 1940 (Iliescu 1960 320, no. 11).
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Explanation of the plates / Explicația planșelor
Plates 1-3 – Wallachian coins from the numismatic collection of the Saint-Georges
Museum.
Planșele 1-3 – Monede ale Țării Românești din colecția numismatică a Muzeului
Saint-Georges.
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NOI DESCOPERIRI MONETARE INTRATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Tudor Alexandru Martin
Abstract
The purpose of this article is to present a few of the objects uncovered
across the country, which entered the collection of the National History Museum
of Romania between August and December 2015. The material is organised by
type and by the place of discovery. Most of the finds were discovered using metal
detectors in forests, near existing or dryed out water streams and close to old,
untravelled roads.
Key words: Coins, tokens, badge, jewelry, coin hoards.

Acest articol îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o serie de descoperiri
monetare intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între august și
decembrie 2015. Organizarea materialului numismatic provenit din descoperiri s-a făcut pe
tipuri de obiecte și după locul descoperirii. Majoritatea descoperirilor au fost realizate cu
ajutorul detectoarelor de metale, în păduri, pe lângă cursuri de apă actuale sau secate și în
apropierea drumurilor nefolosite sau foarte rar străbătute astăzi.
Descoperiri izolate
I. Monede
Pădurea de lângă satul Balta Neagră, comuna Nuci, județul Ilfov

3:1
1. Moldova
Șiling, AE, 0.23 g, 13.9 x 14.14 mm. Moneda a fost emisă în timpul domniei lui Dabija
Istrate (1661-1665) la monetăria de la Suceava. Se păstrează destul de prost, fiind corodată
din cauza solului, perforată și având fragmente lipsă, dar încă se mai pot observa urmele
argintării, atât pe avers cât și pe revers. A fost donată la sfârșitul lunii septembrie.
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2. Polonia
3 Poltorak, 1627, AR, 0.79 g, 19.06 x 19.17 mm. Moneda are starea de conservare bună,
fiind ușor tocită pe ambele fețe. A fost donată împreună cu piesa prezentată mai sus.
Pădurea de lângă comuna Bulbucata, județul Giurgiu

3. Imperiul Otoman
Către începutul lunii octombrie au fost aduse la muzeu trei monede otomane din argint.
Două dintre ele sunt parale emise în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea (17031730) la monetăria de la Constantinopol/Istanbul. Au următoarele greutăți și dimensiuni:
0.37 g, 12.44 x 12.77 mm și 0.35 g, 14.85 x 15.38 mm. Ambele sunt perforate, una cu un vârf
de cuțit și cealaltă, cel mai probabil cu un cui.

4. Imperiul Otoman
A treia monedă este tot o Para emisă la Istanbul în anul 1757, care are greutatea de 0.47 g și
15.82 x 16 mm.

5. Imperiul Austriac
La începutul lunii octombrie au fost donate aceste două monede din bronz. Ele sunt
următoarele: 1 Crăițar, 1816, 7.23 g, 26.15 mm și 1 Crăițar, 1816, 7.55 g, 25.2 x 25.4 mm. Au
starea de conservare bună, deși ambele sunt corodate de la depozitarea în sol.
Pădurea de lângă comuna Dascălu, județul Ilfov

6. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.4 g și 14.44 x 14.67 mm. Piesa a fost bătută în timpul domniei sultanului
Mustafa al III-lea (1757-1774) la monetăria de la Constantinopol. Piesa a fost donată la
începutul lunii august.
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Pădurea de lângă comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov

7. Imperiul Otoman/Egipt
Para, AR, 0.59 g și 14.42 x 14.62 mm. Moneda a fost emisă în timpul domniei sultanului
Mehmed al III-lea la monetăria de la Misir. A fost donată la sfârșitul lunii octombrie.

8. Polonia
Fals după o monedă de 6 Groşi emisă în secolul al XVII-lea. Pe ambele feţe se observă clar
cum foiţa de argint s-a exfoliat. Piesa are 3.63 g, 26.76 x 27 mm şi a fost donată la începutul
lunii septembrie 2015.
Pădurea de lângă comuna Dascălu, județul Ilfov

9. Moldova
La începutul lunii octombrie au fost descoperite și donate trei imitații de epocă după Șilingi
suedezi de secol XVII emiși la Riga. Piesele au următoarele greutăți și dimensiuni: 0.39 g și
14.42 x 15.34 mm; 0.4 g și 15.25 x 15.3 mm; 0.62 g și 15.67 x 15.77 mm.
Pădurea Snagov, județul Ilfov

10. Polonia/Lituania
½ Gros, 1562, AR, 0.73 g, 18.39 x 20 mm. Moneda are fragmente lipsă și a fost donată la
sfârșitul lunii noiembrie.
Pădurea de lângă comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
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11. Imperiul Austriac
30 Kreuzer, 1807, AE, 18.22 g, 37.8 mm, monetăria Viena. Moneda a fost donată la
începutul lunii decembrie.
Pădurea de lângăsatul Țegheș, comuna Domnești, județul Ilfov

12. România
10 Bani, 1867, AE, 8.98 g și 30 mm. Piesa este tocită pe ambele fețe și este corodată de la
solul în care a stat. A fost donată la jumătatea lunii septembrie.
II. Jetoane
Pădurea de lângă comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov

13. Nuremberg
Jeton din bronz emis în secolul al XVIII-lea. Aversul este indescifrabil, iar pe revers în
centru se regăsește un glob cruciger. Jetoane de acest tip au mai fost descoperite în anii
2013 și 2014 în păduri din județul Ilfov. Are 0.82 g, 21.54 mm, este perforat și deformat. A
fost donat la sfârșitul lunii octombrie.
Pădurea Snagov, județul Ilfov

14. Nuremberg
Jeton din bronz emis în secolul al XIX-lea de către Iohan Lauer. Pe avers, în centru, sunt
reprezentate soarele, câteva stele și luna, iar pe revers este reprezentată o corabie.
Cântărește 0.5 g și are 13.7 x 13.9 mm. A fost donat la mijlocul lunii decembrie. Un jeton
asemănător a fost descoperit în aceeași pădure în luna mai 2015.
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15. Imperiul Austriac?
Acest jeton, emis între secolele al XIX-lea și al XX-lea, a fost transformat în cercel. Pe
ambele fețe are vulturul bicefal austriac, este din bronz și are greutatea de 0.64 g. A fost
donat împreună cu cel prezentat mai sus.
III. Insigne
Pădurea de lângă comuna Dascălu, județul Ilfov

16. Serbia?
Cel mai probabil această insignă din bronz provine cel mai probabil din Serbia. Are 0.71
g, 12.6 mm și a fost donată la începutul lunii august.
IV. Obiecte de podoabă
Pădurea de lângă comuna Cernica, județul Ilfov

17. Vatican?
Medalion religios catolic realizat între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea (pe avers fiind reprezentată efigia papei Leon al XIII-lea). Este din
bronz, are greutatea de 2.64 g și a fost donat la sfârșitul lunii septembrie.
Pădurea Snagov, județul Ilfov
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18. Atelier local?
Către jumătatea lunii septembrie a fost donat un fragment dintr-un cercel care are
starea de conservare proastă, fiind corodat și având o serie de elemente desprinse sau
îndoite. Nici materialul din care este realizat nu este de bună calitate, stratul de argint
cu care a fost suflat cercelul fiind foarte subțire, acesta se păstrează doar pe verigi și în
zonele mai adânci ale decorului. Are greutatea de 3.23 g.
Tezaure/Depozite monetare
Pădurea de lângă satul Balta Neagră, comuna Nuci, județul Ilfov
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1. Emden, Jever, Imperiul Otoman
La jumătatea lunii septembrie a fost donat acest depozit/mic tezaur monetar găsit în
pădurea din apropierea localității ilfovene Balta Neagră. Este alcătuit din 12 monede din
argint, trei din orașe germane (Emden și Jever) și nouă turcești. Monedele sunt cuprinse
între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, cea mai veche fiind emisă la Emden (între 1624 și
1657), iar cea mai recentă la Constantinopol în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea
(1703-1730). Piesele sunt următoarele: 28 Stuiver, 1624-1657, Emden, 18.83 g, 39.58 x
39.82 mm; 28 Stuiver, 1649-1651, Jever, 18.4 g, 41 x 41.24 mm; 28 Stuiver, 1649-1651,
Jever, 18.5 g, 40.82 x 41.02 mm; Kuruș, 1695-1703, Imperiul Otoman, 18.26 g, 37.79 x
37.86 mm; Kuruș, 1695-1703, Imperiul Otoman, 18.3 g, 38,26 x 38.4 mm; Kuruș, 16951703, Imperiul Otoman, 18.49 g, 39.35 x 39.55 mm; Kuruș, 1695-1703, Imperiul Otoman,
18.88 g, 39.57 x 39.64 mm; Zolota, 1703-1730, 18.05 g, 37.94 x 38.45 mm; Zolota, 17031730, 18.19 g, 36.97 x 37.25 mm; Zolota, 1703-1730, 19.19 g, 35.86 x 35.9 mm; Zolota, 17031730, 19.2 g, 38.04 x 38.36 mm; Zolota, 1703-1730, 19.22 g, 36.42 mm. Au starea de
conservare bună, deși toate sunt mai mult sau mai puțin tocite pe ambele fețe.
Pădurea Băneasa, București
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2. Moldova și Valahia
Acest tezaur alcătuit din 39 de monede de tip 2 Parale /3 Copeici a fost donat la începutul
lunii decembrie 2015. Dintre acestea 22 sunt bătute în anul 1773, 11 în anul 1772, iar pentru
restul de 6 nu a fost posibilă identificarea anului din cauza uzurii. Cea mai ușoară are
greutatea de 14.31 g, iar cea mai grea are 22.82 g. Conform spuselor descoperitorului
aproximativ 25 dintre piese au fost găsite sub formă de fișic – cel mai probabil toate erau
strânse într-un fișic, fiind depozitate într-un recipient din material textil sau din piele, care
a putrezit.
Pădurea de lângă comuna Dascălu, județul Ilfov
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3. Polonia/Lituania, Spania și Ungaria
Acest mic tezaur alcătuit din monede și un nasture, toate de argint, a fost descoperit și
predat muzeului la începutul lunii august. Piesele sunt emise în secolele XVI-XVII și au
următoarele caracteristici: 4 Reali, sec. XVI-XVII, Spania – 6.41 g și 27.7 x 31.95 mm; ½
Gros, sec. XVI, Polonia/Lituania – 0.8 g și 19.7 mm; ½ Gros 1564, Polonia/Lituania – 0.8
g și 18.32 x 18.59 mm; ½ Gros, sec. XVI, Polonia – 0.39 g și 17.81 mm; ½ Gros 1509,
Polonia – 0.48 g și 16.14 x 18.23 mm; ½ Gros 1509, Polonia – 0.54 g și 17.89 x 17.97 mm;
½ Gros 1523, Polonia – 0.52 g și 16.91 x 17.84 mm; Solidus/Șiling, sec. XVI-XVII,
Polonia/Riga – 0.33 g și 14.67 x 15.44 mm; Dinar 1562, Ungaria – 0.19 g și 12.37 x 14.68
mm; Dinar 1577, Ungaria – 0.28 g și 12.67 x 15.05 mm; Dinar 1580, Ungaria – 0.34 g și
14.67 x 14.74 mm; nasture – 1.12 g și 9.32 x 16.18 mm.
Pădurea de lângă satul Țegheș, comuna Domnești, județul Ilfov

4. Imperiul Austriac
Tot la jumătatea lunii septembrie a fost donat acest depozit alcătuit din opt monede
din bronz și două bile de muschetă din plumb. Acesta este foarte interesant, deoarece este
alcătuit din monede și muniție. Monedele au toate valoarea de un crăițar, șapte fiind emise
pentru Austria, iar a opta pentru Ungaria. Cea mai târzie piesă este cea bătută în anul 1849,
pentru Ungaria la monetăria de la Baia Mare. Pe celelalte monede apare anul 1816, însă au
fost emise până în 1852 folosind anul inițial al baterii. Ele au greutăți cuprinse între 7.12 g
și 8.4 g, dimensiuni între 25.5 mm și 27 mm, iar bilele cântăresc 26.15 g și 26.4 g. Cel mai
probabil prezența acestui depozit poate fi pusă pe seama mișcărilor de trupe străine ce au
avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea în jurul capitalei Țării Românești. Asocierea
monedelor cu bilele de muschetă poate indica faptul că tezaurul a aparținut unui militar
austriac sau maghiar.
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Descoperiri izolate – 1 Balta Neagră, județul Ilfov (monede izolate și un tezaur), 2 Bulbucata, județul Giurgiu (monede izolate), 3 Dascălu și Runcu,
județul Ilfov (monede izolate, insignă și tezaur monetar), 4 Moara Vlăsiei, județul Ilfov (monede izolate și jteon), 5 Snagov, județul Ilfov (monedă,
jetoane, podoabă), 6 Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov (monedă), 7 Tegheș, județul Ilfov (monedă și tezaur monetar),
8 Cernica, județul Ilfov (medalion), 9 Băneasa, București (tezaur monetar)
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