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MONEDE DE TIP TOC-CHERELUȘ
DESCOPERITE LA PECICA (JUD. ARAD)
Corina Toma
Abstract
The article brings back to attention the Toc Chereluș type monetary finds
from Pecica (Arad county), that represent coin type variants from the second
category. The coins from the numismatic collection of the National History
Museum of Romania are divided in two batches: the first one consists of 17 coins
that were transferred from the Coin Room of the Romanian Academy Library,
while the other consists of five coins that were purchased in 1980. Since the
circumstances of their discovery are not known, we can’t include them in a single
hoard, however, stylistic similarities and their source (being acquired from the
same collector), support this hypothesis.
The dies study helped us identify four obverse dies - three for the first
batch, and one for the second -, but, due to the state of preservation of the coins,
the situation of the reverse dies remains uncertain. Since we lack a hoarding
pattern for the Toc-Chereluș coin types, identifying the typological variants or the
dies is not reliable enough proof to establish to which category (one or two
hoards) the Pecica coins belong.
Key words: hoard, Pecica, Toc-Chereluș coin type, variants, dies.

Tezaurul monetar de la Pecica (jud. Arad) nu este o descoperire de dată recentă,
ultimele descoperiri importante de monede Toc-Chereluș datând din deceniul șapte al
secolului douăzeci. Contextul descoperirii de la Pecica și numărul monedelor găsite nu
ne sunt cunoscute. Potrivit însemnării publicate de Octavian Iliescu, tezaurul de la
Pecica sau, mai probabil, o parte a acestuia a fost achiziționată în februarie 1955 de
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, dată ce ne oferă un termen ante
quem pentru descoperirea monedelor (Iliescu 1958 459-460)1. Pe baza informațiilor
comunicate de colecționarul Octavian Luchian, locul descoperirii a fost fixat în punctul
numit Zgîrietură (Kaparás), amplasat spre nord-vest de localitatea Pecica, pe drumul ce
duce la Nădlac. În relație cu așezarea dacică de la Pecica - Șanțul Mare, de unde provine o
ștanță monetară atribuită ipotetic tipului Toc-Chereluș (Stoicovici, Winkler 1971), punctul
Zgîrietură se află la circa 3-4 km (în linie dreaptă) în direcția nord-est2.
Referitor la conținutul tezaurului, Iliescu consemnează că în anul 1955 au fost
cumpărate 14 piese întregi, trei piese crăpate și 20 de fragmente pe care le atribuie tipului
Mit Bartkranzavers din clasificarea făcută de Karl Pink (Pink 1974 51 XIV/274)3. În
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1 Fără vreo notă lămuritoare, Alexandru Sășianu plasează descoperirea tezaurului în anul 1950
(Sășianu 1980 142/92).
2 În monografia așezării dacice de la Pecica, Ioan H. Crișan situează punctul Sgîrietura (Kaparás) la
circa 2 km spre vest de așezare (Crișan 1978 94-95).
3 Numărul monedelor a fost interpretat în două variante: 17 monede și 20 fragmente (Preda
1973 310/7; Repertoriul arheologic al Mureșului Inferior. Județul Arad 1999 97/7) sau 14
monede și 20 de fragmente (Sășianu 1980 142/92a).

https://biblioteca-digitala.ro

Corina Toma

monografia apărută în 1973, Constantin Preda a inclus tezaurul de la Pecica în lista
descoperirilor monetare de tip Toc-Chereluș, adăugând lotului semnalat de Iliescu alte
trei monede găsite în localitate și păstrate în colecții private: o monedă în colecția
Octavian Luchian din București și două monede în colecția Gheorghe Miloi din Arad
(Preda 1973 310). După aproape două decenii, Preda a făcut cunoscute cinci monede
dacice de tip Toc-Chereluș puse la dispoziția sa de Octavian Luchian, cu indicația că
monedele au fost găsite la Pecica (Preda 1992 291-292). Având în vedere faptul că
informațiile provin de la aceeași persoană și că monedele sunt de același tip, Preda nu a
exclus posibilitatea ca ele să aparțină tezaurului descoperit cu câteva decenii în urmă.
Apartenența monedelor a rămas incertă, căci, la câțiva ani distanță, Preda a consemnat
în dreptul localității Pecica, fără alte precizări, un tezaur alcătuit din 17 monede și peste
29 de fragmente, precum și trei piese izolate (Preda 1998 212).
Informațiile publicate de Iliescu și Preda cu privire la descoperirile monetare de
tip Toc-Chereluș de la Pecica au fost preluate de alți numismați sau de către arheologi,
care, în funcție de momentul cercetării și de modul de interpretare a datelor oferite de
autorii menționați, au vehiculat informații diferite asupra numărului și locului de
păstrare al monedelor (Sășianu 1980 142/92a; Părpăuță 2006 280/232; Berzovan 2017
179). Cercetarea noastră, plasată în contextul unui demers mai larg ce urmărește
realizarea unui studiu asupra tipului monetar Toc-Chereluș, nu lămurește numărul
descoperirilor sau al pieselor găsite la Pecica, ci se rezumă la publicarea loturilor de
monede de acest tip păstrate astăzi în Colecția Numismatică a Muzeului Național de
Istorie a României4. Un prim lot este format din 17 monede „din tezaurul de la Pecica”,
ce reprezintă o parte din piesele achiziționate în anul 1955 de Cabinetul Numismatic al
Academiei Române, transferate ulterior la MNIR5. Cel de-al doilea lot este format din
cinci monede „de tip Pecica” cumpărate în decembrie 1980 de la Octavian Luchian,
adică monedele publicate de Preda în anul 19926. La momentul respectiv, în încercarea
de a stabili apartenența celor cinci monede, Preda a invocat și asemănările stilistice
dintre monedele ce alcătuiesc două loturi, dar starea lor de conservare, ilustrată de
fotografiile atașate acestui articol, îngreunează examinarea vizuală a pieselor. Pornind
de la situația dată și încurajați de numărul mic al monedelor, am decis să încercăm
identificarea ștanțelor folosite la baterea acestor monede, pentru a putea aduce în
discuție, dintr-o perspectivă nouă, relația dintre monedele găsite la Pecica.
Fără a insista prea mult asupra tipului iconografic în cauză, amintim că monedele
Mit Bartkranzavers (tipologia lui Pink) / Toc-Chereluș (tipologia lui Preda) aparțin
categoriei monedelor cu modul mare și formă scyphată, atribuite de Preda fazei a
doua sau etapei târzii a monetăriilor de origine greco-macedoneană din Dacia (cca.
150 - cca. 70 î. Hr.) și sunt rezultatul unui proces imitativ repetat, în urma căruia pe avers
apare un cap uman reprezentat fantezist, iar pe revers un cal schematizat și în locul
ocupat de călăreț un cerc din globule cu un triunghi la mijloc. În funcție de anumite
particularități ale reprezentării, emisiunile monetare de tip Toc-Chereluș se grupează în
două mari categorii: variantele majoritare, ce alcătuiesc principalele tezaure formate din
monede de acest tip (i.e. Feniș, Chereluș și Almaș, toate descoperite pe teritoriul
județului Arad) și variantele mai puțin numeroase de felul celor de la Pecica. Acestea din
Se cuvine să mulțumesc domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Național
de Istorie a României, pentru acordul dat pentru studierea monedelor descoperite la Pecica și colegei
Cristiana Tătaru, pentru sprijinul oferit în cercetarea nemijlocită a pieselor și punerea la dispoziție a
fotografiilor pieselor.
5 MNIR, nr. inv. 200.514-200.530.
6 MNIR, nr. inv. 147.186-147.190. Monedele prezintă greutăți diferite, probabil din cauza procesului
de restaurare prin care au trecut, dar compararea imaginilor dovedește faptul că este vorba despre
aceleași piese.
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urmă se disting prin reprezentarea imaginii de revers: coama calului redată printr-un
motiv în formă de scară, și nu prin globule, poziția schimbată a picioarelor și prezența
cercului cu un punct la mijloc sub burta calului, dar și prin maniera de redare a efigiei
de pe avers, unde conturul feței se micșorează în favoarea elementelor grafice din jur.
La publicarea lotului achiziționat în 1955, Iliescu a apelat la clasificarea
făcută de Karl Pink, unde piesele de felul celor de la Pecica sunt separate de restul
și sunt incluse în grupa a treia a tipului Mit Bartkranzavers - mit großem
Schrötling (Pink 1974 51). La aceea vreme (prima ediție a apărut în 1939), numărul
emisiunilor consacrate mai apoi de descoperirea tezaurului de la Pecica era mic,
Pink delimitând grupa pe baza a patru exemplare: două monede descoperite la
Turda (una ilustrată de Forrer 1908 fig. 381, alta păstrată în Colecția Ruzicka) și
două monede fără loc de descoperire (una păstrată la Viena7, alta ilustrată în
catalogul Dessewffy 1915 tab. XVI/408), fără a se referi la piesele din loturile de la
Chereluș păstrate la Budapesta și publicate ulterior de Iudita Winkler (1968). În
tipologia realizată de Preda, monedele de la Pecica sunt atribuite tipului monetar
Toc-Chereluș, echivalentul monedelor Mit Bartkranzavers, și sunt divizate în trei
grupe, diferite de cele identificate de Pink. În ciuda elementelor particulare
semnalate mai sus, Preda a reunit în grupa a treia (ultima în succesiunea
cronologică) monedele de la Pecica cu variante monetare ce alcătuiesc în
exclusivitate tezaurele descoperite în bazinul Crișului Alb (i.e. Almaș și Feniș)
(Preda 1973 308-309).

Deoarece piesele de la Pecica sunt în majoritate fragmentare și au suprafața
puternic corodată, dăm mai jos o descriere generală a iconografiei acestor emisiuni
reconstituită cu ajutorul monedelor descoperite la Chereluș (Winkler 1968 pl. X-XIII) și
a celor publicate în diverse cataloage numismatice (Dessewffy 1915 tab. XVI/408;
Dembski 1998 taf. 73/1191-1193).

Av.: Cap uman din profil, spre dreapta. Conturul feței este redat
printr-o linie lată, ochiul printr-o globulă așezată între patru liniuțe
care formează un romb, iar buzele prin două liniuțe paralele, plasate
în dreptul arcuirii dintre nas și bărbie. Deasupra liniei nasului, un
ornament ramificat, format din linii arcuite. Aproximativ în dreptul
buzelor este redat chenarul unui patrulater cu laturile ușor curbate,
iar în dreptul bărbiei un arc de cerc cu capete globulare. Linia bărbiei
se arcuiește în zona gâtului și se prelungește paralel cu bărbia, formînd un U culcat, în
interiorul căruia apare un șir de globule. Din dreptul frunții și până în dreptul urechii apare
un ornament în formă de scară, dispus oblic, pe care se sprijină un S culcat, a cărui ondulație
este suprapusă de un șir de globule; în curbura celeilalte bucle apare o globulă. Sub linia
paralelă cu bărbia se află un șir de ornamente lanceolate, care urcă spre ceafă, pînă în
vecinătatea spiralei. În continuarea acestora și deasupra spiralei sunt redate ornamente
ovoidale, scobite, resturi ale cununii de laur, prima frunză fiind plasată în interiorul
ornamentului ramificat de deasupra nasului. Împrejur apare un cerc perlat.

Moneda păstrată la Viena provine din colecția Josef Schnellinger (Klagenfurt, Carintia) (Dembski
1998 104, taf. 73/1193).
7
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Rv.: Cal reprezentat spre stânga, cu botul larg deschis. Ochiul este
înfățișat printr-o globulă, urechile prin două linii așezate în forma
literei V, iar coama prin linii scurte orizontale închise de o linie arcuită
ce urmează forma gâtului. Calul are gâtul arcuit și corpul în forma
literei S. Sub burta calului un cerc cu o globulă la mijloc. Picioarele sunt
schițate prin linii unite în zona articulațiilor prin globule, iar copitele
prin triunghiuri pline. O linie orizontală cu o globulă la mijloc unește
piciorul stîng din față, caracterizat prin arcuirea părții superioare, cu
piciorul drept din spate. Sub coada arcuită, de care se prind din loc în loc liniuțe scurte, se află
o globulă. În câmp, deasupra spinării calului este reprezentat un triunghi cu vîrful în sus,
încadrat într-un cerc de perle. Împrejur cerc perlat.

Diferențele intervenite în redarea efigiei și a calului sunt greu de sesizat, căci ele
nu constau în renunțarea la vreunul dintre elementele ce compun imaginea sau în
adăugarea altora noi, ci în mici modificări aduse formei, poziției sau dimensiunii
elementelor existente. Având în vedere aceste diferențe minore și starea de conservare
a monedelor, am apelat la fotografia și desenul digital care ne-au ajutat să trecem de la
recunoașterea variantelor tipologice la identificarea ștanțelor, metodă deja încercată în
cazul unor monede atribuite primei faze a monetăriei imitative din Dacia (Toma,
Georgescu 2018). Spre deosebire de aceste monede, caracterizate printr-o batere de
bună calitate, ce imprimă pe pastila groasă din aliaj bogat în argint un relief înalt, bine
păstrat, monedele de tip Toc-Chereluș, realizate dintr-un aliaj sărac în argint ce le
predispune procesului de coroziune, prezintă o imagine ștearsă, inegal imprimată pe
pastila subțire, de formă concav-convexă, adeseori crăpată la batere.
Analiza noastră a început cu cele 22 de monede de la Pecica din loturile de la
MNIR, la care am adăugat apoi, în încercarea de a verifica rezultatele obținute sau de a
lămuri aspectele neclare, variantele monetare Toc-Chereluș de acest fel din descoperirile
de la Chereluș (jud. Arad), Arad și Mehadia (jud. Caraș-Severin). Pentru cele 22 de
monede de la Pecica am identificat patru ștanțe de avers (numerotate A1-A4), trei
ștanțe pentru cele 17 monede din lotul cumpărat în 1955 și o ștanță pentru cele cinci
monede publicate de Preda și cumpărate în 1980 de MNIR:
•
•
•
•

nouă monede bătute cu ștanța A1 (nr. inv. 200.514-520, 200.527,
200529) (Pl. 1);
cinci monede bătute cu ștanța A2 (nr. inv. 200.523-526, 200.528)
(Pl. 2);
trei monede bătute cu ștanța A3 (nr. inv. 200.521-522, 200.530)8
(Pl. 3);
cinci monede bătute cu ștanța A4 (nr. inv. 147.186-190) (Pl. 4).

Separarea celor două loturi de la Pecica este dată numai de ștanțele de avers. În
cazul reversului nu am găsit indicii suficient de clare pentru recunoașterea mai multor
ștanțe (Planșele 5-6), deși identificarea a patru ștanțe de avers și loviturile repetate
observate pe reversul unora dintre monede9 care ne arată că aceasta era ștanța cu o
durată de viață mai scurtă, ne îndeamnă să nu excludem ‒ atâta vreme cât nu
cunoaștem modul în care au fost fabricate ștanțele: prin gravare manuală sau
Monedele de la Chereluș atribuite ștanței de avers A3 ne-au permis completarea imaginii și
includerea ipotetică a monedei cu nr. inv. 200.521 din primul lot de la Pecica în această categorie.
9 Dubla frapă a reversului a fost constatată pe monedele MNIR nr. inv. 147.186 și 147.187
8
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reproducere mecanică cu ajutorul unei matrițe-mamă ‒ posibilitatea folosirii a mai
multor ștanțe de revers pentru baterea monedelor analizate.
În încercarea de a clarifica situația am analizat alte două monede de tip TocChereluș din categoria variantelor de felul celor de la Pecica, demers care a dus la
recunoașterea ștanței de avers A2 pe moneda izolată descoperită la Mehadia10 (Planșa
3) și la identificarea unei noi perechi de ștanțe avers-revers (A5-R2) în cazul monedei
din presupusul tezaur de la Arad11 (Planșa 7). Comparația dintre ștanța de revers
identificată pe moneda de la Arad (R2) și „ștanța” de revers reconstituită de noi pe baza
monedelor de la Pecica (R1) arată diferențe foarte mici (Planșa 7), care nu pot fi
urmărite pe materialul fragmentar avut la dispoziție. Diferențele sunt mici și în cazul
ștanțelor de avers (Pl. 7), dar aici șansele de a fi observate cresc, datorită compoziției
iconografice ce acoperă întreg câmpul monetar și a unor elemente grafice care oferă
diferențe mai ușor recognoscibile, precum numărul globulelor din zona spirei sau
poziția și numărul „frunzelor de laur”.
Eșantionul restrâns, reconstituirea incompletă a imaginii celor patru ștanțe de
avers și situația incertă a reversului, ne-au determinat să continuăm analiza cu
monedele din descoperirile de la Chereluș, păstrate la Budapesta și publicate de Iudita
Winkler în 196812. La momentul respectiv, Winkler a identificat în cele trei loturi de la
Chereluș 28 de monede, la care a adăugat moneda descoperită la Sarkad (Ungaria),
însă o nouă verificare a dovedit că doar 24 dintre monedele de la Chereluș intră în
această categorie (Winkler 1968 77-79, 82, pl. X-XIII/97-125)13. Cu rezervele impuse de
calitatea fotografiilor avute la dispoziție, apelând la suprapunerea desenului digital, pe
unele dintre monedele de la Chereluș, am identificat cele patru ștanțe de avers folosite
la baterea monedelor de la Pecica, situația fiind următoarea:
• patru monede bătute cu ștanța A1 (nr. 102, 103, 105, 108);
• o monedă bătută cu ștanța A2 (nr. 99);
• 11 monede bătute cu ștanța A3 (nr. 97, 100, 104, 107, 110 (?), 114115 (?), 116, 118(?), 123-124);
• două monede bătute cu ștanța A4 (nr. 119 (?), 121);
Deoarece imaginile celor patru ștanțe de avers nu au fost reconstituite în întregime
și recunoașterea s-a făcut pe baza câtorva dintre elementele componente ale acesteia, nu
putem exclude posibilitatea folosirii și a altor ștanțe pentru baterea monedelor de la
Chereluș, supoziție sprijinită de identificările ipotetice și de monedele, printre care și piesa
de la Sarkad, rămase neatribuite14. În privința reversului, nici monedele de la Chereluș
nu ne-au ajutat să lămurim situația15, imaginile fiind mult prea neclare. Drept urmare,
Mulțumesc domnului Aurel Vîlcu pentru punerea la dispoziție a fotografiilor monedei de la Mehadia,
aflată în colecția Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București (nr. inv. 235/268).
11 Moneda provine din Colecția Severeanu (Muzeul Municipiului București, inv. 525/3015). Fotografiile
piesei ne-au fost puse la dispoziție de către colegul Dan Pîrvulescu, căruia îi mulțumesc.
12 Cu această ocazie, Winkler anunță pentru tezaurul de la Pecica un număr de 26 de piese, iar în nota
de subsol citează însemnarea lui Iliescu din 1958 și o notiță succintă privind informația personală
primită.
13 Cu ajutorul imaginii de revers (poziția picioarelor calului și absența cercului cu o globulă la mijloc
plasat sub burta acestuia) am exclus monedele cu nr. 101, 106, 109 și 120.
14 Am lăsat deoparte monedele cu nr. 98, 111, 112, 113, 117, 122 și 125.
15 Winkler a împărțit cele 28 de monede incluse de ea în tipul doi de revers - cel cu coama în formă
de scară -, în trei grupe, departajate în funcție de desimea liniilor orizontale ce redau coama,
10
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putem afirma că în urma analizei făcute pe un eșantion restrîns de 43 de monede de tip
Toc-Chereluș am identificat cinci ștanțe de avers și un număr de cel puțin două ștanțe
de revers.
În concluzie, încercarea noastră de a identifica ștanțele folosite la baterea
variantelor de tip Toc-Chereluș găsite la Pecica depășește stadiul asemănărilor
stilistice invocat în sprijinul reunirii celor două loturi monetare într-un singur tezaur,
dar nici variantele stilistice și nici ștanțele nu oferă, în absența unui tipar recunoscut al
tezaurizării acestor monede, o soluție definitivă pentru stabilirea apartenenței
monedelor descoperite aici. Ștanțele de avers separă loturile de la Pecica, la fel cum le
separă și starea de conservare diferită, cele cinci monede bătute cu ștanța A4 fiind mai
bine păstrate16. În ciuda acestor constatări, proveniența monedelor din descoperiri
diferite nu este pe deplin dovedită, de vreme ce în cazul ștanțelor de revers nu avem o
situație clară și, implicit, nici posibilitatea de a stabili legăturile dintre ștanțe, iar
achiziționarea celor două loturi monetare de la aceeași persoană poate sugera separarea
monedelor în urma unei selecții făcute de colecționarul în cauză. Totodată, identificarea
celor patru ștanțe de avers în structura loturilor monetare de la Chereluș și deosebirile
foarte mici dintre imaginile ștanțate, fie ele de avers sau de revers, gravate probabil de
aceeași mână indică o relație temporală strânsă între toate aceste emisiuni, ce nu
permite sesizarea unei pauze intervenite în procesul de batere.
În final, menționăm că stabilirea apartenenței monedelor de la Pecica nu
reprezintă o miză în sine, însă, raportate la dosarul tipului monetar Toc-Chereluș, ele se
separă de cealaltă categorie de variante, mult mai frecvente în descoperiri și grupate
(potrivit situației actuale a descoperirilor) în bazinul Crișului Alb, ridicând probleme
legate de momentul și locul baterii lor. Caracteristicile particulare ale monedelor de la
Pecica și prezența lor selectivă în tezaure au fost remarcate de Iudita Winkler, care,
analizând aceste emisiuni în contextul loturilor monetare de la Chereluș, a observat că
ele formează un grup aparte, care se deosebește cu ușurință de celelalte variante
monetare Toc-Chereluș, între cele două categorii neexistând nici o legătură ce ține de
procesul de batere17. Lipsa legăturilor de ștanțe dintre cele două categorii de variante și
prezența lor separată în tezaure - cu excepția loturilor de la Chereluș care au însă o
istorie necunoscută - lasă deschisă discuția asupra ipotezei emise de Winkler (1968 83,
85, 99) privind baterea monedelor Toc-Chereluș în două ateliere monetare distincte, în
funcționarea cărora se poate presupune un ușor decalaj cronologic, monedele de felul
celor de la Pecica fiind ceva mai târzii.

departajare imposibil de verificat cu ajutorul fotografiilor disponibile. În pagina următoare,
autoarea exclude ea însăși patru dintre monede (nr. 101, 106, 109 și 120), observând că acestea
au coama calului redată prin globule (Winkler 1968 81-82).
16 Interpretarea stării de păstrare necesită precauție, monedele au fost depozitate vreme de decenii
în condiții diferite și ambele loturi au trecut, în momente necunoscute, prin procese de conservare
/restaurare: monedele achiziționate în 1955 poartă urme de lipire, iar pentru monedele cumpărate
în 1980, fotografiile publicate de Preda indică supunerea lor unor tratamente chimice care au dus
la pierderi în greutate și corodarea marginilor pastilei monetare.
17 Winkler vorbește despre corelația sau concordanța dintre tipurile / grupele stabilite de ea pe
baza aversului și cele diferențiate după revers. Terminologia folosită de autoare la împărțirea
monedelor descoperite la Chereluș este confuză, monedele sunt împărțite în două tipuri mari:
tipul Toc și tipul Chereluș, subdivizate în categorii denumite din nou tipuri (șase de avers și
două de revers), divizate la rândul lor în grupe numerotate continuu. Monedele de tip Chereluș
de felul celor de la Pecica sunt atribuite tipului 6 de avers (sau Grupei 17), respectiv tipului 2 de
revers. În încadrarea tipologică a monedelor există și erori, dar observațiile autoarei privind
relația dintre cele două categorii de variante nu pot fi trecute cu vederea.
18
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Monede de tip Toc-Chereluș descoperite la Pecica (jud. Arad)
APPENDIX
Date tehnice privind monedele de tip Toc-Chereluș găsite la Pecica

Nr. crt

Greutate

Ax

Diametru

Loc de

(mm)

descoperire

(g)

Loc de păstrare

Perechea de ștanțe A1-R1 (pl. 1, 5-6)
1.

4.36

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.514.

2.

6.01

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.515.

3.

5.30

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.516.

4.

5.89

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.517.

5.

5.25

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.518.

6.

2.90

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.519.

7.

2.11

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.520.

8.

4.79

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.527.

9.

6.58

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.529.

Perechea de ștanțe A2-R1 (pl. 2, 5-6)
1.

10.39

12

31.1

Pecica

MNIR, inv. 200.523.

2.

10.11

12

31.2

Pecica

MNIR, inv. 200.524.

3.

9.94

2

31.6

Pecica

MNIR, inv. 200.525.

4.

9.66

2

32 x 33 (?)

Pecica

MNIR, inv. 200.526.

5.

8.43

2

-

Pecica

MNIR, inv. 200.528.

Perechea de ștanțe A3-R1 (pl. 3, 5-6)
1.

1.23

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.521.

2.

10.58

2

34 (?)

Pecica

MNIR, inv. 200.522.

3.

6.02

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.530.

Perechea de ștanțe A4-R1 (pl. 4, 6)
1.

7.41

2

29.2 x 31.6

Pecica

MNIR, inv. 147.186.

2.

10.88

2

31 x 30.4

Pecica

MNIR, inv. 147.187

3.

7.35

2

31.4 x 27.9

Pecica

MNIR, inv. 147.188

4.

9.03

3

34.2 x 32.4

Pecica

MNIR, inv. 147.190

5.

9.09

2

31.1

Pecica

MNIR, inv. 147.191
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Reconstituirea ștanței de avers A1.
Plate 1. – The reconstruction of the obverse die A1.
Planșa 2 – Reconstituirea ștanței de avers A2.
Plate 2 – The reconstruction of the obverse die A2.
Planșa 3 – Moneda de la Mehadia. Reconstituirea ștanței de avers A3.
Plate 3 – The coin from Mehadia. The reconstruction of the obverse die A3.
Planșa 4 – Reconstituirea ștanței de avers A4.
Plate 4 – The reconstruction of the obverse die A4.
Planșa 5 – Reconstituirea „ștanței” de revers R1.
Plate 5 – The reconstruction of the reverse die R1.
Planșa 6 – Reconstituirea ștanței de revers R2.
Plate 6 – The reconstruction of the reverse die R2.
Planșa 7 – Perechea de ștanțe A5-R2. Ștanțele de avers A1, A2, A3 și A4. Ștanțele de revers R1 și R2.
Plate 7 – The pair of dies A5-R2. The obverse dies A1, A2, A3 și A4. The reverse dies R1 și R2.
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Ștanța de avers A1

Planșa 1
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200529
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Ștanța de avers A2
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Ștanța de avers A2

200522

Moneda de la Mehadia

200530
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Ștanța de avers A3

Planșa 3
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Chereluș nr. 116

147186

147187

147189
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147188
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147189
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147190

Ștanța de avers A4

Planșa 4
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200526

200527

200529

147186

200530

147187
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147189

Planșa 6
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200528

Moneda din tezaurul de la Arad

A5

A1

R2

A2

R1

A3

R2

Planșa 7
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A4

Suprapunerea ștanțelor R1 și R2
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