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GABRIEL TALMAfiCHI, The Roman republican coinage in Dobrudja, Coins from Roman sites and collections
of Roman coins from Romania, X, ed. Cristian Gæzdac, Editura Mega, Cluj°Napoca, 2006, 184 p.

Prin publicarea volumului de faflæ, Gabriel Talmaflchi încununeazæ o serie de articole, mai vechi sau mai noi,
dedicate descoperirilor de monede romane republicane din Dobrogea, dintre care amintim: Noi denari romani
republicani descoperifli în Dobrogea, Pontica, 31, 1998, p. 271°286; Aspecte ale prezenflei monedelor greceøti, dacice
øi republicane în Dobrogea, Culturæ øi Civilizaflie la Dunærea de Jos, 18, 2001, p. 44°49; Date noi privind descoperirile
de denari romani republicani, Ialomifla, 4, 2003°2004, p. 315°322.

Lucrarea confline un capitol dedicat interpretærii istorice øi numismatice a materialului (p. 11°23), un repertoriu
al tezaurelor descoperite în Dobrogea (p. 24°29), un repertoriu al descoperirilor izolate (p. 30°40) øi bibliografia
(p. 41°51). Pe lângæ acestea, notæm cele trei hærfli dedicate descoperirilor de tezaure (p. 52°53), decoperirilor izolate
(p. 54°55) øi, în fine, tezaurelor de epocæ imperialæ care conflin øi piese republicane (p. 56°57). Nu lipsesc tabelele
dedicate tezaurelor republicane (p. 61°91), tezaurelor cu emisiuni republicane øi imperiale (p. 92°146) øi ale
descoperirilor izolate (p. 147°183). La final sunt douæ tabele dedicate tezaurelor republicane (p. 182°183) øi mixte,
republicane øi imperiale (p. 184).

În partea The Roman republican coinage in Dobrudja, autorul analizeazæ materialul descoperit pânæ acum.
Sunt interpretate un numær de 22 de tezaure (numerotate 1°21; cele douæ tezaure descoperite în Tulcea sunt numerotate
21a respectiv 21b) øi 220 de piese izolate (emise într°o perioadæ de 180 de ani), majoritatea lor publicate, dar øi
piese inedite. Toate monedele sunt de argint (denari); ca excepflie notæm o piesæ de bronz, færæ loc de descoperire
precizat. 

Descoperirile monetare nu sunt ræspândite în spafliul dobrogean în mod uniform. Sunt întâlnite în special în
zona de coastæ, în proporflie de 49,32%, urmatæ de zona malului drept al Dunærii, cu 31,08%, øi interiorul regiunii,
cu numai 19,60% (p. 13). Nordul Dobrogei pare ocolit de o circulaflie intensæ, dar credem cæ este nevoie de un
numær mai mare de descoperiri pentru a confirma aceastæ ipotezæ. Piesele pætrund prin sud sau sud°vest (p. 14)
pânæ în prima jumætate a secolului I î.Hr., când ajung aici în special de°a lungul Dunærii.

Autorul propune o nouæ periodizare a pætrunderii denarului roman în Dobrogea, în trei mari etape — 211°101
î.Hr., 100°51 î.Hr. øi 50°32/31 î.Chr. (p. 13), spre deosebire de cea propusæ de R. Ocheøeanu øi Gh. Papuc pe baza
tezaurelor de la Garvæn øi Viile (Un tezaur de denari din epoca lui Augustus descoperit în Dobrogea, BSNR, 76°70,
1983°1985, p. 127°141), care împærfleau perioada în 18 etape.

Pentru secolele III°II, pætrunderea pieselor este relativ uniformæ, færæ a putea preciza unele perioade de creøtere
sau descreøtere a intrærii pe piafla dobrogeanæ a pieselor romane.

O pætrundere masivæ se constatæ, atât în descoperiri izolate cât øi în tezaure, în deceniile 2 øi 3 ale primului
secol î.Hr. Este posibil ca aceste piese sæ ajungæ aici între campania lui Lucullus øi revolta împotriva lui Hybrida,
pe fondul unei prezenfle romane active în zonæ. Dupæ acestæ perioadæ, are loc o scædere a pætrunderii de piese
republicane, pusæ de autor pe seama atacului lui Burebista. Scæderea e doveditæ de absenfla totalæ a pieselor emise
în intervalul 55°49 î.Hr., urmatæ de o pætrundere timidæ pentru urmætoarele douæ decenii. Nu ar trebui exclusæ, ca
posibilæ explicaflie pentru aceastæ scædere, ruperea legæturilor cu Roma în urma ræscoalei împotriva lui Hybrida,
dar nici concentrarea efortului financiar al republicii spre Gallia sau problemele de ordin intern din aceastæ perioadæ
(R. Ocheøeanu, Gh. Papuc, op.cit., p. 138). O nouæ perioadæ de pætrundere masivæ începe dupæ anii 28/27 î.Hr.
când, pe fondul unui control roman direct, apar aici piese emise de Marcus Antonius pentru legiuni, piese net inferioare
denarilor republicani din punctul de vedere al calitæflii metalului øi al greutæflii. Tot acum încep sæ aparæ piese emise
de Augustus.

SCN, s.n., I (XIII), Bucureøti, 2010, p. 211-216.



Piesele republicane dominæ piafla monetaræ øi în secolul I d.Hr. Denarii emiøi de Marcus Antonius au un rol
dominat pe piaflæ, ei fiind întâlnifli în tezaurele îngropate în secolul I d.Hr. în proporflii de 22°75% (p. 19) øi chiar
øi dupæ aceastæ perioadæ, pânæ la sfârøitul secolului al II°lea d.Hr., dar în proporflie mai micæ, fiind mai degrabæ o
prezenflæ sporadicæ.

Imitafliile de denari sunt rare în Dobrogea. Autorul semnaleazæ trei în descoperiri izolate øi câteva în tezaure;
piesele sunt uøor de identificat dupæ stilul neglijent. Dobrogea se integreazæ astfel destul de timid, consideræ autorul,
unui fenomen întâlnit øi în Muntenia øi Oltenia (p. 21). Sunt imitaflii locale sau produse în altæ regiune øi aduse
aici? Reflectæ o nevoie de masæ monetaræ a pieflei sau sunt doar un motiv de câøtig ilicit? E greu de precizat în
acest moment.

În capitolul urmætor, autorul prezintæ toate tezaurele cu piese republicane descoperite în zonæ. Sunt 21 de
asemenea depozite, republicane sau republicane øi imperiale, dintre care 6 provenind din Bulgaria (autorul nu s°a
limitat la teritoriul actual al României). O parte dintre aceste descoperiri au fost prezentate øi în relativ recentul
volum dedicat tezaurelor anterioare domniei lui Traian din România (Delia Moisil, G. Depeyrot Les trésors de
deniers antérieurs à Trajan en Roumanie, Wetteren, 2003). Pentru fiecare este indicatæ o bibliografie exhaustivæ.
Nu lipseøte un comentariu din care aflæm anul descoperirii tezaurului (dacæ e cunoscut), contextul în care a fost
descoperit, numærul total al pieselor (dacæ se cunoaøte exact), numærul de piese recuperate, componenfla lui în mare
øi un reper cronologic, pe baza celei mai vechi emisiuni øi a celei mai recente.

Capitolul urmætor este dedicat pieselor izolate. Sunt cunoscute 55 de localitæfli, pentru alte piese fiind cunoscut
numai faptul cæ provin din Dobrogea (fie ea de nord, de sud sau de sud°vest). Sunt în total 59, la care mai adæugæm
recentele descoperiri de la Ulmetum — vezi G. Talmaflchi, L. Lungu Descoperiri monetare inedite din zona Ulmetum.
Consideraflii asupra circulafliei monetare în Pontica 39, 2007, p. 381°414. Pentru fiecare este indicatæ bibliografia
øi o scurtæ descriere a condifliilor de descoperire.

La sfârøit se aflæ o serie de tabele în care fiecare piesæ e prezentatæ cu toate datele necesare, în mæsura în care
au fost accesibile autorului. Trimiterile sunt fæcute la cataloagul lui M. Crawford pentru piesele republicane øi la
seria BMC pentru piesele imperiale. Pentru piesele imperiale din tezaurele din I d.Hr., consideræm cæ ar fi fost
necesar, pentru toate piesele, øi o trimitere la volumul lui C.H.V. Sutherland, Roman Imperial Coinage, I, ediflia
a doua, Londra, 1984. 

Pe alocuri sunt mici erori care au scæpat corecturii; spre exemplu, la p. 158, n. 8, referitor la un denar 
emis de M. Antonius pentru legiuni descoperit la Histria, trimiterea corectæ este la numærul 1011, nu 10011 din
Histria III. 

The Roman republican coinage in Dobrudja este o lucrare cu certitudine utilæ oricærui cercetætor aplecat asupra
problemelor de numismaticæ ale zonei. 

Øtefan Vasiliflæ

SILVIU ISTRATE PURECE, Tezaurul de la Stæneøti, Bibliotheca Septemcastrensis, IX, Editura Economicæ,
Bucureøti, 2005, 221 p.

Tezaurul de la Stæneøti, jud. Vâlcea a fost descoperit în anul 1994, dar informaflii despre aceastæ descoperire
au fost strânse abia în cursul anului 1996. Tezaurul prezintæ un interes aparte datorat faptului cæ e doar al treilea
tezaur a cærui ultimæ emisiune este datatæ în timpul domniei lui Valerian. 

Cartea debuteazæ cu cuvânt înainte øi o introducere, din care aflæm de dorinfla conducerii Muzeului Judeflean
Vâlcea de a prelucra patrimoniul numismatic aflat în custodia acestei instituflii, inifliativæ ce meritæ felicitærile noastre.
Publicarea acestui tezaur se înscrie în cadrul proiectului.

Condifliile de descoperire (p. 11°12) sunt redate în detaliu, pornind de la procesul verbal ce cuprinde datele
investigafliei. Tezaurul a fost descoperit în primævara anului 1994, pe raza satului Stæneøti, mai exact pe proprietatea
sæteanului Popescu Ilie, situatæ în Lunca Cernei; era depozitat într°un ulcior. Dupæ descoperire, monedele au fost
împærflite între sæteni, într°un caz încercându°se scoaterea unui lot peste hotare. Recuperarea monedelor s°a fæcut
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în anul 1996; un lot de 779 de piese a ajuns la Muzeul Judeflean Vâlcea, un lot de 344 de monede a ajuns la Muzeul
Judeflean Giurgiu (fiind vorba de lotul recuperat în momentul în care se încerca trecerea acestuia peste hotare), iar
4 exemplare se aflæ în custodia autorului. În total sunt 1127 de monede, denari øi antoninieni, care se pare ca formeazæ
majoritatea, dacæ nu chiar totalul monedelor aparflinând acestui tezaur.

În continuare (p. 13°14) este descris vasul în care a fost depozitat tezaurul, aflat în colecfliile Muzeului Judeflean
Vâlcea.

Urmeazæ prezentarea structurii tezaurului (p.15°18). Datele statistice sunt calculate având în vedere toate cele
trei loturi monetare. Cea mai veche monedæ aparfline domniei lui Hadrian, iar ultima se situeazæ în vremea lui Valerian.
Monedele din perioada 117°193 sunt pufline, 11 în total. O creøtere spectaculoasæ este înregistratæ în timpul domniei
lui Septimius Severus. Urmeazæ o scædere în timpul domniilor lui Caracalla øi Macrinus. Un numær mare de monede
aparflin domniilor lui Elagabal (220) øi Severus Alexander (347). Dupæ o nouæ scædere, corespunzând domniilor
din perioada 235°238, se observæ o nouæ creøtere spectaculoasæ a emisiunilor împæraflilor din perioada 238°249,
anume Gordian al III°lea (249) øi Philippus Arabs (134). Acumularea se încheie cu un numær de 21 de emisiuni
aparflinând domniei lui Traianus Decius øi câte o emisiune aparflinând lui Trebonianus Gallus øi lui Valerian.

Tezaurul se compune din denari (734 de piese, 65,13%) øi antoninieni (393 de piese, 34,87%). Pentru domniile
lui Elagabal, Balbinus øi Gordian al III°lea, întâlnim ambele categorii (p. 18°19). Majoritatea emisiunilor au fost
bætute la Roma (1011 exemplare, reprezentând 89,71% din total). Urmeazæ atelierul din Antiochia, cu 86 de monede,
reprezentând 7,62% din total. Mai sunt reprezentate atelierele din Emessa, Laodicea ad Mare, Mediolanum øi
Viminacium. Pentru aceastæ ultimæ emisiune, din timpul lui Valerian, trimiterea s°a fæcut la catalogul RIC V/1,
autorul amintind øi opinia conform cæreia este vorba de o emisiune a atelierului din Antiochia. Monedele aparflinând
monetæriilor orientale apar dupæ epoca Severilor (p. 19°20).

Analiza metrologicæ analizeazæ evoluflia greutæflii øi a diametrului monedelor, atât pentru denari cât øi pentru
antoninieni. Pentru denari, se confirmæ faptul cæ începând cu domnia lui Septimius Severus, pastila monetaræ devine
mai micæ în diametru dar mai groasæ, în timp ce greutatea e constantæ, chiar cu o sensibilæ creøtere fatæ de emisiunile
anterioare (vezi graficul 6). O situaflie opusæ se întâlneøte în cazul antoninienilor, când scæderea diametrului e legatæ
de scæderea greutæflii (p. 20°23).

Gradul de uzuræ al monedelor e destul de apreciabil pentru emisiunile datând dinainte de domnia lui Septimius
Severus, acest fapt fiind interpretat ca o dovadæ a circulafliei îndelungate. Majoritatea emisiunilor, însæ, au o stare
de conservare bunæ (p. 22°23).

Valoarea tezaurului este discutabilæ, flinând cont de faptul cæ pentru mijlocul secolului al III°lea e.n. nu sunt
date suficiente pentru a stabili relaflia între diverse specii monetare sau informaflii legate de evoluflia preflurilor în
aceastæ epocæ dominatæ de tendinflele inflaflioniste. Dupæ sistemul de calcul bazat pe reforma lui Augustus, øi aflat
în vigoare încæ în secolul al II°lea e.n., tezaurul de la Stæneøti se ridicæ la o valoare de 1520 de denari, adicæ 6080
de sesterfli. Dacæ consideræm aceastæ cifræ corectæ, valoarea totalæ ar reprezenta solda pe 6,75 ani a unui pedes dintr°o
cohortæ sau pe 3,37 ani a unui eques dintr°o ala. Autorul ia în calcul øi tendinflele inflaflioniste, pornind de la o
devalorizare de 100%, situaflie în care valoarea totalæ este mult mai micæ. Pe ansamblu însæ, este o importantæ
acumulare de monedæ (p. 24°25).

În privinfla particularitæflilor unor emisiuni, formulæm o sugestie referitoare la emisiunea nr. 52 (denar, Septimius
Severus), care nu a fost identificatæ. Conform indicafliilor autorului, personajul de pe revers, o divinitate masculinæ,
fline în mâna stângæ un sceptru, iar în mâna dreaptæ un obiect neidentificat. Ilustraflia mult mæritæ (p. 178, nr. 52),
permite sæ observæm cæ este vorba de o emisiune reprezentându°l pe Bacchus (Liber Pater), flinând un thyrsus în
mâna stângæ øi oenochoe în mâna dreaptæ. Legenda de pe revers se citeøte, dupæ autor []ONRO°PATRI, dar se
vede mai degrabæ [LI]BERO°P[A]TRI. Partea inferioaræ a literei B pare un O, din cauza execufliei neîngrijite. Aceste
piese sunt emise de monetaria din Roma, conform literaturii mai vechi (RIC, IV, 1, nr. 27A, 32, 44, 112 a) dar
observaflia autorului, conform cæreia emisiunea în cauzæ provine dintr°o monetærie orientalæ, e îndreptæflitæ de ultimele
cercetæri în domeniu (p. 25°26).

Este urmæritæ frecvenfla anumitor tipuri monetare mai des întâlnite în componenfla acestui tezaur, precum emisiuni
de tip RIC, IV/III, 86 , Gordian al III°lea (p. 26°27), cu o comparaflie cu tezaurul de la Olteni, jud. Vâlcea, care se
încheie tot cu o monedæ emisæ de Valerian (p. 27°29). 
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Comentariul se încheie cu metodologia folositæ la întocmirea catalogului de monede (p. 29°30) øi cu discuflia
privind importanfla istoricæ a tezaurului (p. 31°33). Cum ultima monedæ este datatæ în timpul domniei lui Valerian,
mai exact în 254°255, ne aflæm în fafla unui tezaur cu pufline analogii în spafliul provinciei Dacia. Sunt cunoscute
doar douæ astfel de depozite, descoperite pe raza comunei Golefl, jud. Caraø°Severin, øi la Olteni, jud Vâlcea. Autorul
înclinæ „spre a lega îngroparea tezaurului de complexul de evenimente, færæ precedent, ce s°a næscut în imperiu
dupæ cæderea în captivitatea persanæ a lui Valerianus la Edessa în iulie 260“ (p. 32).

Urmeazæ catalogul monedelor, cuprinzând monedele aflate în colecfliile Muzeului Judeflean Vâlcea øi în custodia
autorului (în total 783 de exemplare, p. 34°142). Monedele sunt descrise detaliat, cu reconstituirea legendelor
incomplete din cauza tocirii sau a baterii defectuoase. Câteva exemplare sunt suberate, precum cel de la p. 36, nr.
19, sau p. 128, nr. 686. 

O listæ a abrevierilor (p. 143°144), un rezumat în limba englezæ (p. 145°153), o serie de planøe, tabele øi grafice
care susflin analiza monedelor (p. 155°177) øi ilustraflia lor completæ (p. 178°179, pentru emisiunile hibride sau cu
particularitæfli, cu imagini mult mærite, øi în continuare, pânæ la p. 221, pentru toate monedele) încheie volumul. 

Sunt unele imperfecfliuni minore în aparatul critic, de redactare sau de machetare; spre exemplu, la p. 45,
moneda nr. 75, se va citi PONTIF, nu PONTIFD. Aceste erori nu afecteazæ valoarea øtiinflificæ a cærflii.

Volumul dedicat tezaurului de la Stæneøti este rezultatul unui efort meritoriu, iar cercetætorii care au în vedere
circulaflia monetaræ în Dacia, în special pentru deceniile premergætoare retragerii romane, îl vor folosi cu siguranflæ
ca lucrare de referinflæ.

Øtefan Vasiliflæ

MIHAI DIMA, DAN ELEFTERESCU, Monnaies de Durostorum°Ostrov (4e siècle av. J.°C.°6e siècle ap. J.°C.),
Collection Moneta, 88, Moneta, Wetteren, 2009, 233 p., 37 pl.

Descoperiri monetare de la Durostorum se aflæ în colecfliile mai multor muzee øi instituflii de cercetare, atât
din România cât øi din Bulgaria. Explicaflia acestei situaflii este datæ de geografia øi istoria recentæ a regiunii. Astfel,
o parte a sitului se gæseøte pe malul bulgæresc Dunærii, sub oraøul modern Silistra, iar altæ parte se aflæ în România,
pe raza localitæflii Ostrov, jud. Constanfla. Una dintre cele mai importante colecflii de monede provenite de la
Durostorum este deflinutæ de Muzeul Dunærii de Jos din Cælæraøi, colecflie care face obiectul volumului publicat
de Mihai Dima øi Dan Elefterescu (în total 1548 de piese). Majoritatea monedelor au fost descoperite în punctul
„Ferma 4“ de cætre Dan Elefterescu, cu ocazia verificærilor în teren, iar celelalte au fost recuperate de alte persoane
sau provin din sæpæturi arheologice.

Din cuvântul înainte, semnat de Eugen Nicolae (p. 3°4), aflæm cæ lucrarea a fost realizatæ în cadrul pregætirii
tezei de doctorat despre circulaflia monetaræ la Durostorum, încredinflatæ de regretatul Gh. Poenaru Bordea lui Mihai
Dima, øi a væzut lumina tiparului prin programul susflinut de Groupement de Recherche Européen «Trouvailles
monétaires», care include instituflii din Franfla, Republica Moldova, Polonia, România øi Slovenia. Urmeazæ o scurtæ
introducere în care autorii prezintæ câteva consideraflii istorice asupra aøezærii, a cærei dezvoltare e legatæ de prezenfla
legiunii a XI-a Claudia, precum øi situaflia specificæ a materialului numismatic descoperit pe raza aøezærii urbane
øi a necropolei (p. 5°8). Sæpæturile arheologice au dus la descoperirea unui numær mare de monede, care se adaugæ
unor colecflii importante formate în epoca interbelicæ, precum colecflia Pericle Papahagi, moment în care Silistra
aparflinea României.

Materialul numismatic este bogat øi variat. Cronologic, primele monede aparflin epocii de dinainte de stæpânirea
romanæ. E vorba de o emisiune celticæ, o drahmæ emisæ de Histria, o emisiune de bronz de tip Filip al II°lea, o
emisiune de bronz din Egipt, de epocæ ptolemaicæ, precum øi doi denari republicani. Majoritatea monedelor sunt
însæ monede romane imperiale, din epoca Principatului øi a Dominatului. Lotul de monede este împærflit øi analizat
pe perioade istorice. 

Perioada I, adicæ a domniilor împæraflilor Augustus°Commodus (p. 9°14), începe cu o monedæ emisæ de Augustus.
Majoritatea monedelor din aceastæ perioadæ sunt imperiale, dar un numær important dintre acestea (65 ex., 26,97%)
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sunt emisiuni provinciale. În cadrul acestei perioade, remarcæm faptul cæ domnia lui Hadrian (117°138) este
reprezentatæ de un numær important de monede (39, dintre care 34 imperiale), în sensibilæ creøtere faflæ de perioada
anterioaræ. Sub domnia urmaøului acestuia, Antoninus Pius, numærul de monede descoperite este mai mare, anume
88 de monede, dintre care 77 imperiale. Este perioada în care este atestatæ o aøezare de tip canabae, care primeøte
gentiliciul imperial Aeliae.

O scædere dramaticæ a numærului de monede se înregistreazæ în intervalul de timp care corespunde domniei
lui Marcus Aurelius (161°180). În total, doar 12 exemplare dateazæ din timpul acestei domnii, opt fiind imperiale
iar patru provinciale. Situaflia pare ciudatæ, dacæ flinem cont de faptul cæ acum aøezarea e ridicatæ la rangul de
municipium. Pentru domnia lui Commodus, situaflia se menfline, autorii remarcând øi faptul cæ majoritatea emisiunilor
sunt provinciale, 22 dintr°un total de 23.

Perioada a II°a începe cu domnia lui Pertinax øi se terminæ cu domnia lui Valerian I (p. 14°25). O serie de
caracteristici ale perioadei trebuie subliniate. În primul rând, monedele de bronz imperiale sunt înlocuite cu monede
provinciale, provenite în special din atelierele Moesiei Inferior (p. 14°20). O altæ caracteristicæ este prezenfla în
numær mare a imitafliilor turnate (p. 20°25). 

Pentru emisiunile oficiale, se constatæ o creøtere a numærului acestora în timpul domniei lui Septimius Severus
(p. 15°17). Este de remarcat faptul cæ din totalul de 223 de monede, doar nouæ (denari) provin din atelierele imperiale.
Restul emisiunilor provin din atelierele Moesiei Inferior, deøi sunt întânite øi emisiuni din Tracia øi Bithynia, într°o
pondere mai micæ. Dintre oraøele Moesiei Inferior (cu precizarea cæ dintr°un total de øapte oraøe care emit monedæ
în timpul lui Septimius Severus, patru sunt reprezentate în acest lot), cel mai bine reprezentat oraø este Nicopolis
ad Istrum, cu 165 de exemplare din totalul de 214 emisiuni provinciale. Majoritatea monedelor sunt de valoare
micæ (assarion).

Începând cu domnia lui Caracalla, numærul monedelor scade. Doar 12 monede dateazæ din perioada 211°217,
majoritatea fiind emisiuni provinciale. În timpul succesorului acestuia, Macrinus, nu existæ nici o emisiune imperialæ,
doar monede de bronz provinciale. În schimb, în timpul domniei lui Elagabal (p. 18°19), se constatæ o creøtere a
numærului de monede. Astfel, sunt înregistrate 38 de exemplare, dintre care øapte imperiale. Raportul monede/an
este de valoare mare, comparativ cu cel al succesorului acestuia, Severus Alexander, deøi acesta din urmæ are o
domnie mai lungæ (222°235). Un numær mic de monede dateazæ din timpul domniei lui Gordian al III°lea, în timp
ce din epoca lui Filip Arabul se întâlneøte o singuræ emisiune.

Cum majoritatea monetæriilor provinciale din Moesia îøi încheie activitatea în timpul acestui împærat, este
interesant de urmærit situaflia din perioada imediat urmætoare. Astfel, pentru perioada Traianus Decius°Valerian nu
se înregistreazæ decât douæ monede pentru trei subperioade. Nici o monedæ din timpul domniei lui Trebonianus
Gallus (251°253) nu a fost descoperitæ. 

În privinfla emisiunilor turnate, literatura de specialitate menflioneazæ foarte rar aceastæ categorie de monede,
øi nu pufline au fost cazurile în care exemplarele turnate au fost confundate cu emisiunile oficiale.

Numærul de monede turnate este mare, însæ pentru perioada Augustus°Commodus sunt înregistrate doar 14.
Perioada Septimius Severus°Valerian este reprezentatæ de 342 de piese, iar cele mai bine reprezentate domnii sunt
cea a lui Septimius Severus, cu 63 de monede, øi a lui Elagabal, cu 155 de monede. Din total, 17 imitæ monedele
imperiale, în timp ce restul au ca model emisiuni provinciale. Se constatæ cæ monedele turnate au drept model emisiuni
întâlnite în circulaflia monetaræ.

Perioada a III°a, corespunzând domniilor de la Gallienus la Diocleflian (pânæ la reforma monetaræ din 294),
este reprezentatæ de 27 de monede de bilon, toate imperiale (p. 25°26). Emisiunile din subperioada 260°274 (înainte
de reforma lui Aurelian) sunt pufline: doar 11 monede, între care un antoninian emis de Gallienus, trei de cætre
Claudius II øi øapte de Aurelian. În intervalul dintre reforma lui Aurelian øi cea a lui Diocleflian se constatæ o creøtere
sensibilæ a numærului de monede descoperite.

Perioada a IV°a începe cu reforma lui Diocleflian din 294 øi se încheie la reforma lui Anastasius din 498 (p.
27°32). Împærflitæ în 24 subperioade, perioada a IV°a este analizatæ comparând situaflia de la Durostorum cu cea a
altor oraøe din zonæ. Se remarcæ scæderea dramaticæ din anii 378°383, de pus pe seama atacurilor gotice øi situafliei
generale din pærflile de est ale Imperiului Roman, de dupæ bætælia de la Adrianopol. Observæm øi o scædere dramaticæ
a numærului de monede din intervalul 408°494: doar 15 emisiuni, dintre care 14 sunt emise în intervalul 408°450
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øi doar una între 450 øi 494. Numærul descoperirilor de monede aparflinând acestui interval de timp este de 377,
dintre care 340 au putut fi identificate cu suficiente date.

Pentru emisiunile bizantine (p. 32), sunt înregistrate 18 exemplare aparflinând domniilor din intervalul
Iustin°Iustin al II°lea.

Dupæ abrevieri (p. 34°37), urmeazæ catalogul celor 1548 de monede (p. 39°231), între care remarcæm trei
depozite monetare descoperite în cursul cercetærilor arheologice (p. 138°141). În final, remarcæm condifliile grafice
de calitate ale volumului. 

Lucrarea este una dintre puflinele monografii numismatice dedicate unui sit arheologic apærute în ultimul timp.
Ea va fi urmatæ, dupæ cum suntem informafli în prefaflæ, de publicarea de cætre Mihai Dima a unui volum despre
circulaflia monetaræ la Durostorum, care va include partea corespunzætoare din colecflia Papahagi øi alte fonduri.
Speræm cæ el va fi publicat cât mai curând øi la acelaøi înalt nivel ca lucrarea de faflæ, care va ramâne o operæ de
referinflæ pentru cercetætorii preocupafli de circulaflia monetaræ în provinciile dunærene, în special în timpul Principatului. 

Øtefan Vasiliflæ
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