I. STUDII ØI CERCETÆRI

Contribuﬂii privind circulaﬂia monetaræ în Dobrogea
în prima jumætate a secolului al III°lea p.Chr.

Mihai DIMA*
În anul 2005, Muzeul Bæncii Naﬂionale a României a achiziﬂionat, de la aceeaøi persoanæ, trei loturi
de monede antice de provenienﬂæ dobrogeanæ. Piesele au fost prezentate în ofertæ în funcﬂie de metalul
din care erau bætute øi de dimensiuni: 24 de denari de argint, 71 de bronzuri mici øi 35 de bronzuri mari.
Din informaﬂiile primite de la ofertant reiese cæ denarii au fost selecﬂionaﬂi de acesta dintr°un lot mult
mai mare (200°300 de piese), bronzurile mari numærau iniﬂial peste 100 de exemplare, dintre care circa
douæ treimi au fost dispersate înainte de a ajunge la Muzeul BNR, iar lotul de bronzuri mici s°ar fi pæstrat
exact aøa cum fusese preluat de la posesorul anterior. Nu am putut afla detalii privind locul descoperirii
øi nici dacæ cele trei loturi de piese au fæcut parte dintr°un tezaur, acestea fiind aspecte care nu îl interesau
pe ofertant în momentul achiziﬂionærii lor. Ulterior, au mai fost recuperate, de la o altæ persoanæ, încæ 17
exemplare dintre cele circa 100 de bronzuri mari.
Fiecare grup de piese are structuræ de tezaur, existând legæturi între lotul de denari øi cel de bronzuri
mici pe de o parte, øi între cele douæ loturi de bronzuri, pe de altæ parte. Primul dintre acestea este alcætuit
din 24 de denari, eøalonaﬂi între domniile lui Septimius Severus øi Severus Alexander, cu ultima piesæ
din anul 229: Septimius Severus — 10 exemplare (între care 3 bætute pentru Caracalla Augustus øi 2 pentru
Geta Caesar), Caracalla — 3 exemplare, Elagabal — 6 exemplare, Severus Alexander — 5 exemplare.
Cel de°al doilea cuprinde o piesæ monetiformæ neprecizatæ, care ar putea fi o emisiune greceascæ autonomæ,
øase monede bætute: un denar de argint de la Septimius Severus øi câte un assarion de la Nicopolis ad Istrum
(Septimius Severus: Caracalla Augustus), Augusta Traiana (Septimius Severus: Geta Caesar), Hadrianopolis
(Caracalla), Pautalia (Septimius Severus: Geta Caesar) øi Philippopolis (Septimius Severus) øi 64 de imitaﬂii
turnate, similare celor descoperite în numær mare în zona Durostorum1. Legætura dintre cele douæ loturi
o reprezintæ un denar de argint de la Septimius Severus din lotul al doilea, care, necuræﬂat fiind, a fost
considerat monedæ de bronz uzatæ. Monedele turnate imitæ doi denari (Domitian, Lucius Verus) øi 62 de
assaria: Marcianopolis — 24 exemplare (Macrinus: Diadumenian 4, Elagabal 20), Marcianopolis ? —
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1 exemplar (Elagabal), Nicopolis ad Istrum — 9 exemplare (Septimius Severus 6, Septimius Severus:
Caracalla Caesar 1, Septimius Severus: Caracalla Augustus 1, Elagabal 1), Augusta Traiana — 2 exemplare
(Geta Caesar, Geta Augustus), Hadrianopolis — 1 exemplar (Caracalla), Pautalia — 6 exemplare (Septimius
Severus: Geta Caesar 5, Caracalla 1), Philippopolis — 2 exemplare (Elagabal), Serdica — 1 exemplar
(Caracalla), Nicaea — 1 exemplar (Septimius Severus: Geta Caesar). Ultimele 15 exemplare nu au putut
fi precizate exact din punct de vedere al atelierului, iar 11 dintre ele nici din cel al emitentului, dar efigiile
care apar pe aversul acestora sunt specifice perioadei cuprinse între domniile lui Septimius Severus øi
Elagabal.
Lotul de bronzuri mari are în componenﬂa sa opt emisiuni imperiale din sec. I°II p.Chr., majoritatea
foarte uzate, 24 de monede provinciale øi 20 de imitaﬂii turnate. Între acestea din urmæ regæsim o piesæ
de modul mijlociu, pusæ din greøealæ sau din considerente de preﬂ la un loc cu cele mari2. Legætura cu
primul grup de bronzuri constæ în prezenﬂa imitaﬂiilor turnate.
Între emisiunile imperiale întâlnim un as de tip Divus Augustus Pater, bætut sub Tiberius, un dupondius
øi un as de la Traian, un sestert de la Hadrian, un dupondius emis de Antoninus Pius pentru Diva Faustina,
un dupondius din timpul aceluiaøi împærat, dar care poartæ efigia lui Marcus Aurelius Caesar, un sestert
de la Commodus, dar bætut sub Marcus Aurelius øi un dupondius cu emitent neprecizat din sec. I°II.
Monedele provinciale au fost emise la Istros — 9 exemplare (Septimius Severus 2, Septimius Severus:
Iulia Domna 1, Caracalla 5, Elagabal 1), Marcianopolis — 3 exemplare (Septimius Severus 1, Severus
Alexander 2), Nicopolis ad Istrum — 8 exemplare (Septimius Severus 5, Septimius Severus: Caracalla
Augustus 2, Septimius Severus: Geta Augustus 1), Tomis — 1 exemplar (Marcus Aurelius: Commodus),
Hadrianopolis — 2 exemplare (Septimius Severus) øi într°un atelier provincial neprecizat — 1 (Septimius
Severus: Caracalla Augustus). Monedele histriene sunt pentassaria, cele bætute la Marcianopolis, Nicopolis,
Hadrianopolis øi piesa cu atelierul neprecizat sunt tetrassaria, iar cea tomitanæ triassarion.
Toate imitaﬂiile turnate de modul mare au prototipuri histriene (Septimius Severus 4 exemplare,
Caracalla 1, Elagabal 5, Severus Alexander 9). O singuræ piesæ, care imitæ o emisiune niceeanæ din timpul
domniei lui Severus Alexander, este de modul mijlociu.
Nu putem avea certitudinea cæ toate cele trei loturi provin dintr°un tezaur, întrucât dovezile care ne
conduc spre aceastæ concluzie sunt indirecte. Ceea ce nu poate fi pus la îndoialæ este faptul cæ niciunul
dintre acestea nu este alcætuit din piese descoperite izolat3 øi cæ mæcar cele douæ constituite din monede
de bronz provin de pe teritoriul Dobrogei4.
Este foarte posibil sæ avem de°a face cu douæ tezaure, unul alcætuit din denari øi bronzuri mici5, iar
cel de°al doilea din bronzuri mari, primul descoperit în sud°vestul Dobrogei, iar cel de°al doilea în partea
de nord a aceleiaøi regiuni. Indiferent cum ar sta lucrurile, consideræm important sæ punem în circuitul
øtiinﬂific aceste loturi de piese, pentru o mai bunæ cunoaøtere a fenomenului producerii imitaﬂiilor turnate
în zona Dunærii de Jos, precum øi a circulaﬂiei monetare în Dobrogea, în general, în sec. al III°lea.
2 Probabil pentru cæ avea relieful vizibil, a fost vândutæ la
acelaøi preﬂ cu piesele mari.
3 De multe ori, imitaﬂiile turnate sunt greu de recunoscut
chiar øi pentru specialiøti, ceea ce face ca posibilitatea unei
grupæri intenﬂionate dupæ criteriul tehnicii sæ fie exclusæ de la
bun început. Mai mult, pânæ acum a fost publicatæ ca atare doar
o imitaﬂie dupæ un pentassarion de la Istros: Gh. Poenaru
Bordea, M. Dima, Monnaies, în Al. Suceveanu, Histria XIII,
La basilique épiscopale, Bucureøti, 2007, p. 159, nr. 42. Nu
excludem însæ posibilitatea ca un numær mic de piese sæ fi fost
adæugate întâmplætor vreunuia dintre loturile de bronzuri.

4 Provenienﬂa dobrogeanæ a loturilor de monede de bronz
este asiguratæ prin prezenﬂa (preponderenﬂa) bronzurilor
histriene, atât bætute, cât øi turnate, pe de o parte, øi a imitaﬂiilor
specifice zonei Durostorum, pe de altæ parte.
5 Structura lotului de monede de argint øi apariﬂia unui denar
necuræﬂat, din aceeaøi perioadæ, în lotul de bronzuri mici, fac
foarte probabilæ apartenenﬂa lor la un singur tezaur. Nu ar fi
o excepﬂie, întrucât în Dobrogea, în sec. al III°lea, se cunosc
mai multe depozite monetare alcætuite atât din monede de argint
cât øi de bronz, în cazul tezaurului de la Canlia majoritatea
pieselor de metal comun fiind imitaﬂii turnate.

3

CIRCULAﬁIA MONETARÆ ÎN DOBROGEA

CATALOG
LOTUL I — DENARI IMPERIALI
Septimius Severus
1. AR  3,53 g; 16,6x18,4 mm.
RIC, IV/1, p. 106, nr. 126a, Roma, anul 198 sau 199°200.
2. AR  2,89 g; 17,8x19,6 mm.
RIC, IV/1, p. 119, nr. 222, Roma, anul 208.
3. AR  3,07 g; 17,9x19 mm.
RIC, IV/1, p. 120, nr. 225A, Roma, anul 208.
4. AR  3,34 g; 17,2x18,1 mm.
RIC, IV/1, p. 124, nr. 265, Roma, anii 202°210.
5. AR  3,80 g; 17,4x18,5 mm.
RIC, IV/1, p. 125, nr. 266, Roma, anii 202°210.
Septimius Severus: Caracalla Augustus
6. AR  3,65 g; 18,5x18,9 mm.
RIC, IV/1, p. 222, nr. 69, Roma, anul 203.
7. AR  3,52 g; 17,4x18,4 mm.
RIC, IV/1, p. 225, nr. 84, Roma, anul 206.
8. AR  3,53 g; 17,1x19,7 mm.
RIC, IV/1, p. 228, nr. 107, Roma, anul 208.
Septimius Severus: Geta Caesar
9. AR  3,49 g; 18,3x19,4 mm.
RIC, IV/1, p. 316, nr. 16b, Roma, anii 200°202.
10. AR  3,42 g; 18x19,1 mm.
RIC, IV/1 — ; BMC, V, p. 198, nr. 234, Roma, anii 200°202, cu altæ organizare a legendei de revers.
Caracalla
11. AR  2,98 g; 17x17,6 mm.
RIC, IV/1, p. 239, nr. 192, Roma, anul 212.
12. AR  3,04 g; 17,3x17,9 mm.
RIC, IV/1, p. 244, nr. 226, Roma, anii 210°213.
13. AR  3,02 g; 19,5x20,1 mm.
RIC, IV/1, p. 244, nr. 226, Roma, anii 210°213.
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Elagabal
14. AR  2,97 g; 17,5x18,8 mm.
RIC, IV/2, p. 29, nr. 16, Roma, anul 219.
15. AR  2,77 g; 18,1x19,6 mm.
RIC, IV/2, p. 31, nr. 40, Roma, anul 221.
16. AR  3,11 g; 17,5x17,9 mm.
RIC, IV/2, p. 32, nr. 56, Roma, anii 218°222.
17. AR  3,15 g; 18,5x19,2 mm.
RIC, IV/2, p. 37, nr. 128, Roma, anii 218°222.
18. AR  2,74 g; 17,7x19,3 mm.
RIC, IV/2, p. 37, nr. 131, Roma, anii 218°222.
19. AR  3,28 g; 17,7x19,3 mm.
RIC, IV/2, p. 38, nr. 161, Roma, anii 218°222.
Severus Alexander
20. AR  2,81 g; 18,6x19,9 mm.
BMC, VI, p. 118, nr. 34, Roma, anul 222.
21. AR  3,02 g; 16,4x18,8 mm.
BMC, VI, p. 148, nr. 329, Roma, anul 226.
22. AR  2,54 g; 17,8x19,3 mm.
BMC, VI, p. 172, nr. 591, Roma, anul 229.
23. AR  2,78 g; 18,1x19,1 mm.
BMC, VI, p. 173, nr. 599, Roma, anul 229.
24. AR  3,33 g; 17,9x18,4 mm.
BMC, VI, —, cf. p. 214, nr. 1012, cu bust drapat øi cu altæ organizare a legendei de revers, monetærie orientalæ,
anul 222.

LOTUL II — BRONZURI MICI
MONEDE BÆTUTE
Monedæ greceascæ ?
1. AE 2,64 g; 17,3x18,1 mm.
Av. Ilizibil.
Rv. Efigie masculinæ din faﬂæ.
Monede romane imperiale
Septimius Severus
2. Denar; AR  2,91 g; 15,6x16,8 mm.
RIC, IV/1, p. 105, nr. 118, Roma, anii 197°198.
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Monede romane provinciale
— MOESIA INFERIOR —
Nicopolis ad Istrum
Septimius Severus: Caracalla Augustus
3. AE  2,63 g; 15,9x17,6 mm.
Av. . . . — ANTWN; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . ITWN PPOC ICT; vultur din faﬂæ, cu aripile deschise øi capul întors spre stânga.
Pick — ; Hristova°Jekov, Nicopolis, p. 176, nr. 8.18.1.21.
— THRACIA —
Augusta Traiana
Septimius Severus: Geta Caesar
4. AE  3,77 g; 17,3x19,2 mm.
Av. L CEPTIM — GETA KAI; bust drapat spre dreapta.
Rv. AVGOVCTH — . . . ; Artemis alergând spre dreapta, scoﬂând o sægeatæ din tolbæ cu mâna dreaptæ øi ﬂinând
arcul în mâna stângæ.
Schönert°Geiss, Augusta Traiana — Traianopolis, p. 117, nr. 396.
Hadrianopolis
Caracalla
5. AE  2,63 g; 15,4x16,3 mm.
Av. . . . — ANTWNEINO — C; cap laureat spre dreapta.
Rv. ADPIANO — POLEIT // WN în exergæ; øarpe încolæcit, cu capul orientat spre dreapta.
Jurukova, Hadrianopolis, p. 184, nr. 396.
Pautalia
Septimius Severus: Geta Caesar
6. AE  3,34 g; 17,2x19,3 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust drapat spre dreapta.
Rv. . . . IAC PA . . . IAC; semilunæ øi trei stele.
Ruzicka, Pautalia, p. 195, nr. 838.
Philippopolis
Septimius Severus
7. AE  3,18 g; 18,3x20,7 mm.
Av. . . . — CEVHPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. FILIPP . . . ; semilunæ øi patru stele.
Muømov, Philippopolis — , cf. p. 76, nr. 352 pentru tipul de revers.
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IMITAﬁII TURNATE
IMITAﬁII DUPÆ MONEDE IMPERIALE
Domitian
8. Denar; AE  3,27 g; 18,2x19,2 mm. RIC, II, — .
Lucius Verus
9. Denar; AE  3,07 g; 16,3x17,3 mm.
RIC, III, p. 255, nr. 514, Roma, anii 163°164.

IMITAﬁII DUPÆ MONEDE PROVINCIALE
— MOESIA INFERIOR —
Marcianopolis
Macrinus: Diadumenian
10. OR  3,39 g; 16,8x17,5 mm.
Av. M OPELLI — ANTWNEINO; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. MAPKIAN — OPOLEIT ; Tyche spre stânga, ﬂinând cârma øi cornul abundenﬂei.
Pick — ; cf. p. 251, nr. 799 pentru tipul de revers.
11. AE  3,43 g; 15,8x16,9 mm.
Av. M OPELLIOC — ANTWNEINOC; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . // TWN în exergæ; leu mergând spre stânga.
Pick — ; Hristova°Jekov, Marcianopolis, p. 128, nr. 6.25.53.1; Dima°Elefterescu, p. 150, nr. 685.
12. AE  2,57 g; 14,9x17 mm.
Av. . . . ELLIOC — A . . . NOC; bust cuirasat spre dreapta.
Rv. MAPKIA . . . TWN; øarpe încolæcit pe un toiag, cu capul orientat spre dreapta.
Pick, p. 252, nr. 803.
13. AE  2,99 g; 16,2x17,4 mm.
Av. M OPELLI — . . . ; cap spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLEITWN; cistæ misticæ deschisæ spre dreapta.
Pick, p. 252, nr. 805.
Elagabal
14. AE  2,70 g; 15,7x17,4 mm.
Av. . . . M AVP — . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAP . . . POLIT ; Hera spre stânga, ﬂinând patera øi sceptrul.
Pick — ; cf. pentru tipul de revers p. 267, nr. 907; Dima°Elefterescu, p. 89, nr. 274.
15. AE  3,42 g; 16,4x19,2 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANTWNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANO — POLITWN; Hygieia spre dreapta, hrænind øarpele dintr°o pateræ.
Pick, p. 267, nr. 909.
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16. AE  2,48 g; 15,6x17,1 mm.
Av. . . . AVP — ANTW . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; Telesphoros.
Pick, p. 268, nr. 910.
17. AE  3,45 g; 15,6x17,1 mm.
Av. . . . AVP — ANTWNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; Telesphoros.
Pick, p. 268, nr. 910,2.
18. AE  2,74 g; 15,5x16,6 mm.
Av. AVT K M AVP — ANTWNEINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANO — POLITWN; Concordia purtând kalathos, stând spre stânga, ﬂinând patera øi cornul abundenﬂei.
Pick, p. 268, nr. 912.
19. AE  2,86 g; 16,5x18,3 mm.
Av. AVT K M AVP — ANTWNEINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLI // TWN în exergæ; leu mergând spre dreapta.
Pick, p. 268, nr. 914.
20. AE  3,82 g; 16,3x18,6 mm.
Av. . . . K M AVP — ANT . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLIT ; øarpe încolæcit pe un trepied, cu capul orientat spre dreapta.
Pick, p. 269, nr. 916,3 pentru revers.
21. AE  2,49 g; 15,2x15,9 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. M KIANOPOLIT ; cistæ misticæ deschisæ spre dreapta.
Pick, p. 269, nr. 917.
22. AE  2,99 g; 16,8x17,6 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIA — NOPOLIT ; øarpe încolæcit pe un toiag, cu capul orientat spre dreapta.
Pick, p. 269, nr. 920,3 pentru revers.
23. AE  2,31 g; 13,5x16,7 mm.
Av. . . . — ANTWNEINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . ANOP . . . ; øarpe încolæcit pe un toiag, cu capul orientat spre stânga.
Pick — ; cf. pentru tipul de revers p. 269, nr. 920.
24. AE  2,84 g; 16,1x17,6 mm.
Av. AVT K M AVP . . . — ANT INOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; ciorchine.
Pick, p. 270, nr. 924.
25. AE  2,62 g; 16,1x16,9 mm.
Av. AVT K M AVP — ANTW . . . NOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; ciorchine.
Pick, p. 270, nr. 923,1.
26. AE  2,37 g; 15,9x18,1 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANT INOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; ciorchine.
Pick — ; cf. p. 270, nr. 924,1 pentru avers øi 924 pentru revers.
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27. AE  2,74 g; 17,2x18,7 mm.
Av. AVT K M AVPHL — ANT INOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLITWN; ciorchine.
Pick, p. 270, nr. 924.
28. AE  3,58 g; 16,9x17,6 mm.
Av. . . . — ANTWNEINO ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIAN — OPOLITWN; ciorchine.
Pick — ; Dima°Elefterescu, p. 91, nr. 287 pentru revers.
29. AE  2,45 g; 15,4x17 mm.
Av. . . . — ANTWNEINO ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIA — NOPOLI // TWN în exergæ; altar.
Pick, p. 270, nr. 928.
30. AE  3,47 g; 16,6x18,4 mm.
Av. . . . AVP — ANT . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIANOPOLIT // WN în exergæ; altar.
Pick — ; Dima°Elefterescu, p. 91, nr. 291.
31. AE  2,58 g; 15,5x16,3 mm.
Av. AVT K M AVP — ANTWNEINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. MAPKIAN . . . TWN; semilunæ øi patru stele.
Pick — ; cf. p. 271, nr. 932 pentru revers.
32. AE  3,01 g; 15,6x16,7 mm.
Av. . . . AVP — ANTWNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . PKIANOPOL . . . ; semilunæ øi patru stele.
Pick — ; cf. p. 271, nr. 932 tip gen.
33. AE  2,26 g; 15,2x15,6 mm.
Av. AVT K M AVP — ANT INOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. M KIANOPOLIT ; semilunæ øi patru stele.
Pick, p. 271, nr. 933.
Marcianopolis ?
Elagabal
34. AE  3,58 g; 16,3x16,7 mm.
Av. . . . AVP — ANTW . . . ; cap (bust ?) laureat spre dreapta.
Rv. . . . — POLITWN; Hygieia spre dreapta, hrænind øarpele dintr°o pateræ.
Cf. Pick, p. 267, nr. 909.
Nicopolis ad Istrum
Septimius Severus
35. AE  2,88 g; 14,6x16,5 mm.
Av. AV · KAI — CEVHPOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. NIKOPOLIT — . . . ; Hera spre stânga, ﬂinând patera øi sceptrul.
Cf. Pick, p. 374, nr. 1351.

8

9

CIRCULAﬁIA MONETARÆ ÎN DOBROGEA

15

36. AE  3,12 g; 16,6x17,6 mm.
Av. AV KAI — CEVHP[OC]; cap laureat spre dreapta.
Rv. NIKOPOLITWN PPOC ICT; Eros spre dreapta, rezemat într°o torﬂæ întoarsæ.
Pick, p. 377, nr. 1366.
37. AE  2,70 g; 15,9x17,4 mm.
Av. . . . — CEVHPOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . OLIT — . . . ; Hermes spre stânga, ﬂinând punga øi caduceul.
Cf. Pick, p. 378, nr. 1373.
38. AE  3,44 g; 16,5x17,2 mm.
Av. . . . — CEV . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . — LI PPOC . . . ; Asklepios din faﬂæ, privind spre stânga, stând rezemat pe toiagul pe care este încolæcit
un øarpe.
Cf. Pick, p. 380, nr. 1383.
39. AE  2,57 g; 15,4x16,8 mm.
Av. . . . L — CEVHPOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . — LI PPOC I; Concordia spre stânga, ﬂinând patera øi cornul abundenﬂei.
Pick — ; cf. p. 382, nr. 1395 tip gen.
40. AE  2,68 g; 15,9x17,1 mm.
Av. . . . — CEVHPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. NIKOP . . . ; vultur din faﬂæ, cu aripile deschise øi capul întors spre dreapta, ﬂinând o cununæ în gheare.
Pick — ; Hristova°Jekov, Nicopolis, p. 50, nr. 8.14.1.29.
Septimius Severus: Caracalla Caesar
41. AE  3,17 g; 15,8x16,5 mm.
Av. . . . — ANTW . . . (legenda orientatæ spre exterior); bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. NIKOPOLI . . . ICTP; vultur spre stânga, cu capul întors spre dreapta.
Pick — ; Hristova°Jekov, Nicopolis, p. 175, nr. 8.18.1.18.
Septimius Severus: Caracalla Augustus
42. AE  3,00 g; 16,3x17,1 mm.
Av. . . . — ANTWNIN; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. NIKOP . . . — PPOC I; Hermes spre stânga, purtând hlamidæ pe umærul stâng, ﬂinând punga øi caduceul.
Pick — ; Ruzicka, p. 141, nr. 1592 b.
Elagabal
43. AE  2,91 g; 15,8x16,6 mm.
Av. . . . — ANTWNINOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. NIKOPOLITWN . . . // TPON în exergæ; leu mergând spre dreapta.
Pick, p. 503, nr. 2029.
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— THRACIA —
Augusta Traiana
Septimius Severus: Geta Caesar
44. AE  4,10 g; 17,8x18,8 mm.
Av. P CEPTI — GETAC K; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. AV . . . — AIAN // HC în exergæ; Artemis alergând spre dreapta, scoﬂând o sægeatæ din tolbæ cu mâna
dreaptæ øi ﬂinând arcul în mâna stângæ; un câine lângæ piciorul stâng.
Schönert°Geiss, Augusta Traiana — Traianopolis, p. 119, nr. 422.
Geta Augustus
45. AE  3,81 g; 18x19,4 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . — TPAIAN . . . ; Eros spre dreapta, rezemat într°o torﬂæ întoarsæ, aøezatæ pe un altar.
Cf. Schönert°Geiss, Augusta Traiana — Traianopolis, p. 133, nr. 502.
Hadrianopolis
Caracalla
46. AE  2,96 g; 16,3x17,8 mm.
Av. AVT K M AVP CEV — ANTWNEIN . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. ADPIANO — POLEITWN; Eros spre dreapta.
Jurukova, Hadrianopolis, p. 182, nr. 389.
Pautalia
Septimius Severus: Geta Caesar
47. AE  5,35 g; 17,6x18,5 mm.
Av. P CEPTI — GETA KAI; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. PAV[TA] — LIWTWN; Dionysos spre stânga, ﬂinând un kantharos øi thyrsosul; pantera lângæ piciorul drept.
Ruzicka, Pautalia, p. 192, nr. 821.
48. AE  3,34 g; 16,2x18,1 mm.
Av. P CE . . . — . . . ; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. PAVTA — LIWTWN; Tyche purtând kalathos, stând spre stânga, ﬂinând cârma øi cornul abundenﬂei.
Ruzicka, Pautalia — ; cf. p. 132, nr. 492 (Iulia Domna).
49. AE  3,42 g; 17x18,8 mm.
Av. P CEPTI — GETA K; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. PAVTALIWTWN; semilunæ øi øapte stele.
Ruzicka, Pautalia, p. 195, nr. 841.
50. AE  3,94 g; 18,3x19,9 mm.
Av. P CEPTI — GETA K; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. PAVTAL . . . ; coø cu fructe din care atârnæ doi ciorchini.
Ruzicka, Pautalia, p. 196, nr. 847.
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51. AE  2,35 g; 16,2x17,2 mm.
Av. P CEPTI — GETA K; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. PAVTALIWTWN; coø cu fructe din care atârnæ doi ciorchini.
Ruzicka, Pautalia, p. 196, nr. 847.
Caracalla
52. AE  4,31 g; 18,4x19,6 mm.
Av. [A]VT K . . . — ANTWNI; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . — LEWT . . . ; Eros spre dreapta, rezemat într°o torﬂæ întoarsæ, aøezatæ pe niøte pietre.
Ruzicka, Pautalia, p. 177, nr. 728.
Philippopolis
Elagabal
53. AE  4,70 g; 17,6x19 mm.
Av. AVT K M . . . — ANTWNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. FILIPP . . . — . . . NEWKO // P în exergæ; Athena spre dreapta, ﬂinând mâna stângæ rezematæ pe un
scut øi o suliﬂæ cu mâna dreaptæ.
Muømov, Philippopolis — ; Værbanov, III, p. 126, nr. 1506.
54. AE  3,78 g; 16,1x18,1 mm.
Av. AVT K M AVP — [ANT]WNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. FILIPP . . . — LEITWN NEWKO // P în exergæ; Athena spre dreapta, ﬂinând mâna stângæ rezematæ pe
un scut øi o suliﬂæ cu mâna dreaptæ.
Muømov, Philippopolis — ; Værbanov, III, p. 126, nr. 1506.
Serdica
Caracalla
55. AE  3,63 g; 17,9x18,8 mm.
Av. AVT K M AV CEV — ANTWNINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. CEP — DWN; Eros spre dreapta, rezemat într°o torﬂæ întoarsæ.
Muømov, Serdica, p. 89, nr. 229.
— BITHYNIA—
Nicaea
Septimius Severus: Geta Caesar
56. AE  3,17 g; 16,3x17,5 mm.
Av. P CEPTI — GETAC KAI; cap spre dreapta.
Rv. NIK — A — I — EWN; faﬂadæ de templu tetrastil.
Recueil, p. 464, nr. 521, cu L CEPTI — GETAC KAI.

18

MIHAI DIMA

12

— ATELIER PROVINCIAL NEPRECIZAT —
Septimius Severus
57. AE 4,31 g; 18x19,3 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Incert.
Septimius Severus: Geta Caesar
58. AE  3,14 g; 17x18,2 mm.
Av. . . . — GETAC K; bust spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; tip incert (probabil coø cu fructe din care atârnæ doi ciorchini).
Elagabal
59. AE  3,00 g; 14,3x16,8 mm.
Av. . . . — ANT . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; øarpe încolæcit pe un trepied.
Cf. Pick, p. 269, nr. 916, Marcianopolis.
60. AE  2,84 g; 16x16,9 mm.
Av. . . . AVP — . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; øarpe încolæcit pe un trepied.
Cf. Pick, p. 269, nr. 916, Marcianopolis.
Emitent neprecizat sf. sec. II — înc. sec. III
61. AE  2,77 g; 16,3x17,7 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . — POLITWN; Asklepios din faﬂæ, privind spre stânga, stând rezemat pe toiagul pe care este încolæcit
un øarpe.
62. AE  3,31 g; 15,6x17 mm.
Av. Legenda incertæ; cap spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; Concordia spre stânga, ﬂinând patera øi cornul abundenﬂei.
63. AE  2,73 g; 15,5x16,5 mm.
Av. Legenda incertæ; bust spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; Concordia spre stânga, ﬂinând patera øi cornul abundenﬂei.
64. AE  2,51 g; 15,6x17,6 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; øarpe încolæcit pe un trepied, cu capul orientat spre dreapta.
65. AE  2,46 g; 17,8x19,5 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; øarpe încolæcit pe un trepied, cu capul orientat spre dreapta.
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Pl. I. Primul lot de monede: denari romani imperiali.
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Pl. II. Al doilea lot de monede: „bronzuri mici”.
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Pl. III. Al doilea lot de monede: „bronzuri mici”.
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Pl. IV. Al doilea lot de monede: „bronzuri mici”.
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Pl. V. Al treilea lot de monede: „bronzuri mari”.
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Pl. VI. Al treilea lot de monede: „bronzuri mari”.
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Pl. VII. Al treilea lot de monede: „bronzuri mari”.
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Pl. VIII. Al treilea lot de monede: „bronzuri mari”.
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66. AE  2,96 g; 14,9x16,4 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; coø cu fructe din care atârnæ doi ciorchini (?).
Cf. Hristova°Jekov, Nicopolis, p. 70, nr. 8.14.8.19, Nicopolis, Septimius Severus.
67. AE  3,26 g; 16,3x17,2 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; semilunæ øi stele.
68. AE  4,63 g; 17,6x18,2 mm.
Av. Legenda incertæ; cap (laureat ?) spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; tip incert (personaj în picioare spre stânga).
69. AE 2,96 g; 15,3x17,2 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Ilizibil.
Emitent neprecizat sec. II°III
70. AE 3,79 g; 17,4x17,8 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Ilizibil.
71. AE 2,83 g; 18,6x19,9 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; cap laureat spre dreapta.
Rv. Ilizibil.
LOTUL III — BRONZURI MARI
MONEDE BÆTUTE
Monede romane imperiale
Tiberius: Divus Augustus Pater
1. As; AE  6,30 g; 23,9x26 mm.
RIC, I2, p. 99, nr. 81, Roma, anii 22/23 — (?) 30.
Traian
2. As; AE  8,50 g; 26,6x28,2 mm.
BMC, III, p. 197, nr. 930, Roma, anii 104°111.
3. Dupondius; OR 10,57 g; 26,1x27,2 mm.
Hadrian
4. Sestert; OR  23,47 g; 30,2x31,9 mm.
BMC, III, p. 491, nr. 1645, Roma, anii 119°138.
Antoninus Pius: Diva Faustina
5. Dupondius; OR  12,27 g; 24,9x25,9 mm.
BMC, IV, p. 250, nr. 1566, Roma, dupæ anul 141.
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Antoninus Pius: Marcus Aurelius
6. Dupondius; OR  11,30 g; 26,2x27,9 mm.
BMC, IV, p. 319, nota †, Roma, anii 151°152.
Marcus Aurelius: Commodus Augustus
7. Sestert; OR  20,38 g; 26,7x28,7 mm.
BMC, IV, p. 675, nr. 1684, Roma, anii 177°178.
Emitent neprecizat sec. I°II
8. Dupondius; OR 8,43 g; 26,2x27,2 mm.
Probabil Domitian sau Traian.
Monede romane provinciale
— MOESIA INFERIOR —
Istros
Septimius Severus
9. AE  13,88 g; 27,5x28,6 mm.
Av. A — K L CEPT — CEVHPOC P; bust laureat, drapat, cuirasat spre dreapta.
Rv. I — C — T — PIHN . . . ; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta; în spate, un vultur
aøezat pe o torﬂæ.
Pick — ; cf. p. 172, nr. 492; G&M 115, nr. 1253.
10. AE  12,26 g; 27,8x28,7 mm.
Av. A — K L CEPT — CEVHPOC P; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . PIH — NWN; Tyche purtând kalathos spre stânga, ﬂinând cârma øi cornul abundenﬂei; în dreapta jos,
vulturul pe delfin.
Pick — ; cf. p. 173, nr. 497.
Septimius Severus: Iulia Domna
11. AE  17,51 g; 27,1x28 mm.
Av. I DOMNA — . . . ; bust spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; Cybele purtând kalathos øezând spre stânga, ﬂine o pateræ în mâna dreaptæ øi mâna stângæ
rezematæ pe tympanon; la picioare, un leu.
Pick, p. 174, nr. 500; GN 4, nr. 334.
Caracalla
12. OR  17,07 g; 25,2x27,1 mm.
Av. AVT K M AVP CEV — HPOC ANTWNI — NOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. ICT — P — I — HNWN // E în exergæ; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta; în faﬂæ
un altar; în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick, p. 174, nr. 504.
13. AE  16,84 g; 28,8x29,5 mm.
Ca mai sus.
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14. OR  14,26 g; 26,2x27,8 mm.
Ca mai sus.
15. AE  15,19 g; 26,5x28,2 mm.
Av. AVT K M AVP CEV — . . . ANTWNI — NOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . I — H — NWN // E în exergæ; Tyche purtând kalathos spre stânga, ﬂinând cârma øi cornul abundenﬂei;
în dreapta jos, vulturul pe delfin.
Pick — ; cf. p. 174, nr. 505; CNG 65, nr. 41.
16. AE  12,52 g; 24,8x27,2 mm.
Av. AVT K M A . . . — HOC ANTWNI — NOC ( ?); cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . TPI — H — NWN // E în exergæ; ca mai sus.
Pick — ; cf. p. 174, nr. 505.
Elagabal
17. AE  17,76 g; 27,3x28,9 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANTWNEINOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. I — CTP — IH — NWN // E în exergæ; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta; în faﬂæ
un altar; în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick — ; cf. p. 175, nr. 510; GN 1, nr. 300.
Marcianopolis
Septimius Severus
(L. Aurelius Gallus, anii 202°205)
18. AE  11,20 g; 24,8x25,8 mm.
Av. AV K L CEP — CEVHP . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . AV GALLOV MA — P — K . . . ; Zeus spre stânga, ﬂinând fulgerul øi sceptrul.
Pick — ; cf. p. 200, nr. 554, cu altæ organizare a legendei de revers.
Severus Alexander
(Tib. Iulius Festus, post 225)
19. AE  10,07 g; 23,6x24,8 mm.
Av. AVT K M A . . . CEVH — [AL]E[Z]ANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. VP TIB IOVL FHCT — OV MAPK . . . LI / T — ; Divinitate femininæ (Abundanﬂia ?) spre stânga,
ﬂinând spice øi cornul abundenﬂei.
Pick — ; cf. p. 287, nr. 1015, cu altæ legendæ de revers.
20. OR  7,77 g; 23,3x24,6 mm.
Av. AVT K M AVP CEVH — ALEX . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. VP TIB IOVL FHCTOV . M KIANOPOLITW // N în exergæ; vultur din faﬂæ, cu aripile deschise øi capul
întors spre stânga, cu cununæ în cioc.
Pick — ; cf. p. 287, nr. 1018, cu altæ legendæ de revers.
Nicopolis ad Istrum
Septimius Severus
(Pollenius Auspex, anii 194°196)
21. OR  10,11 g; 26,2x27,6 mm.
Av. AV KAI L CE — CE . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
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Rv. . . . NIKOPO // PPOC ICTP în exergæ; Zeu fluvial spre dreapta, stând rezemat în cotul drept.
Pick, p. 356, nr. 1258.
(C. Ovinius Tertullus, anii 198°202)
22. OR  11,03 g; 26,1x26,7 mm.
Av. . . . L CEP — CEVHPOC P; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . NIKOPOLITWN // PPOC IC; Zeus spre stânga, ﬂinând patera øi sceptrul; jos, în stânga, vulturul.
Pick — .
23. OR  12,03 g; 27x28,2 mm.
Av. AV · K · L · CEP . . . OC PE; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . PTVLLOV NIKOPOL PPOC; Nike øezând spre dreapta, pe trofee, ﬂinând mâna stângæ rezematæ pe
un scut.
Pick — .
(L. Aurelius Gallus, anii 202°205)
24. OR  11,14 g; 25,2x26,2 mm.
Av. AV . . . — CEVHPOC P; cap laureat spre dreapta.
Rv. VP LV[P G]LLLOV NIKOPOLITWN PPOC I; Kybele din faﬂæ, ﬂinând tympanon øi sceptru, aøezatæ pe
spatele unui leu care aleargæ spre dreapta.
Pick, p. 367, nr. 1316.
(Færæ nume de guvernator)
25. OR  9,86 g; 25x27 mm.
Av. AV — KAI L CE — CE . . . ; cap laureat spre dreapta.
Rv. NIKOPO . . . CTP; Apollo spre stânga, lângæ un altar, ﬂinând patera øi arcul.
Pick, p. 372, nr. 1340.
Septimius Severus: Caracalla Augustus
(C. Ovinius Tertullus, anii 198°202)
26. OR  9,51 g; 23,7x24,8 mm.
Av. . . . M AV[P] — . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. . . . TVLLOV NIKOPOLI . . . ; Nike spre stânga, ﬂinând o cununæ øi o ramuræ de palmier.
Pick — ; Hristova°Jekov, Nicopolis, p. 187, nr. 8.18.9.1.
(L. Aurelius Gallus, anii 202°205)
27. OR  7,82 g; 26,1x26,9 mm.
Av. . . . AVP — ANTWNEINOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. . . . LLL . . . — NIKOPOLITWN // [PP]OC I în exergæ; Athena spre dreapta, ﬂinând mâna stângæ rezematæ
pe un scut øi o suliﬂæ în mâna dreaptæ.
Pick — ; cf. p. 405, nr. 1541, cu alt avers øi altæ legendæ de revers.
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Septimius Severus: Geta Augustus
(Flavius Ulpianus, anii 208°210)
28. AE  12,65 g; 25,7x27 mm.
Av. AVT K P CE — P GETAC AV; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. V FL OVLPIAN — NIKOPOLIT // [P]POC I . . . în exergæ; Apollo, cu ramuræ, sacrificând cu patera
lângæ altar, spre stânga.
Pick — ; cf. p. 428, nr. 1660 pentru avers øi nr. 1662 pentru tipul de revers.
Tomis
Marcus Aurelius: Commodus
29. OR  10,63 g; 24,7x25,8 mm.
Av. . . . L · AYP · — KOM . . . ; bust laureat, drapat, spre dreapta.
Rv. MHTP . . . ; Zeus øezând spre stânga, ﬂinând vulturul øi sceptrul.
Cf. Regling, p. 699, nr. 2683, post 177.
— THRACIA —
Hadrianopolis
Septimius Severus
(Titus Statilius Barbarus, anii 196°198)
30. OR  11,55 g; 26,6x27,8 mm.
Av. . . . CEPTI CE — VH[POC PEPT]; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. HGE CT . . . ; Nike mergând spre dreapta, ﬂinând o cununæ øi o ramuræ de palmier.
Cf. Jurukova, Hadrianopolis, p. 146, nr. 173.
31. OR  12,13 g; 26,1x27,4 mm.
Av. . . . CEPTI CE — . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. HGE . . . // PO . . . în exergæ; Hygieia spre dreapta, hrænind øarpele dintr°o pateræ.
Jurukova, Hadrianopolis — .
— ATELIER PROVINCIAL NEPRECIZAT —
Septimius Severus: Caracalla Augustus
32. OR  11,49 g; 24,8x28,3 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Legenda ilizibilæ; tip incert.
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IMITAﬁII DUPÆ MONEDE PROVINCIALE
— MOESIA INFERIOR —
Istros
Septimius Severus
33. AE  11,37 g; 26,2x27,2 mm.
Av. A — K L CEPT — CEVHP . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. ICT — P — I — HN // WN în exergæ / E în câmp; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta;
în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick — ; cf. p. 172, nr. 492.
34. AE  15,33 g; 28x29,2 mm.
Av. A — K P CEPT — . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. ICTP — [I] — H — N // WN în exergæ; ca mai sus.
Pick — ; cf. p. 172, nr. 492; Sutzu, p. 10, nr. 33.
35. OR  13,85 g; 28,8x29,7 mm.
Av. A — K L CEPT — [CE]VHPOC P; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Ca mai sus.
36. OR  14,24 g; 26,6x26,9 mm.
Av. . . . K L CEP — CEVH . . . ; cap laureat spre dreapta
Rv. I . . . // GETAC K în exergæ; Geta cælare, în galop, spre dreapta, ﬂinând o suliﬂæ în mâna dreaptæ.
Pick — ; Mina Paucker, Raritæﬂi numismatice, CNA, 14 (iulie°decembrie 1939), p. 154, nr. 4.
Caracalla
37. OR  9,46 g; 24,4x25,9 mm.
Av. AVT K M AVP CEV — HPOC ANTWNI — NOC; cap laureat spre dreapta.
Rv. ICT — P — I — HNWN // E în exergæ; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta; în faﬂæ,
un altar; în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick, p. 174, nr. 504.
Elagabal
38. OR  15,97 g; 28,2x29,1 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANTWNEINOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rev. ICT — PI — HNWN // [E] în exergæ; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta; în faﬂæ,
un altar; în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick, p. 175, nr. 510,2.
39. AE  13,06 g; 26,6x28 mm.
Ca mai sus.
40. OR  14,02 g; 26,5x27,4 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANTWNEINOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. I — CT — PIHNWN // E în exergæ; ca mai sus.
Pick, p. 175, nr. 510,1.
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41. OR  10,06 g; 26,6x27,2 mm.
Av. AVT K M AVPH — AN . . . ; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. I — CTP — IH — NWN // E în exergæ; ca mai sus.
Pick — ; GN 1, nr. 300.
42. OR  9,45 g; 26,8x28 mm.
Av. AVT K M AVPH — ANTWNEINOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. IC — T — PIH // NWN în exergæ / E în câmp; ca mai sus.
Pick, p. 175, nr. 509.
Severus Alexander
43. OR  14,58 g; 28x28,8 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALEZANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. ICT — PI — HNWN / E în câmp dreapta; Hera spre stânga, ﬂinând patera øi sceptrul; în stânga jos, un pæun.
Pick — ; Ruzicka, p. 108, nr. 516 a.
44. OR  20,41 g; 28,2x29,3 mm.
Av. Legenda ilizibilæ; bust spre dreapta.
Rv. IC — TP — IH // NWN în exergæ / E în câmp; divinitate masculinæ purtând kalathos cælare spre dreapta;
în faﬂæ, un altar; în spate, un vultur aøezat pe o torﬂæ.
Pick — ; cf. p. 177, nr. 516.
45. OR  11,69 g; 26,4x28,3 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALEZANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Ca mai sus.
46. OR  10,66 g; 26,1x28,9 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — . . . ANDPO[C]; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Ca mai sus.
47. OR  13,49 g; 27,2x28,2 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALEZANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. Ca mai sus.
48. AE  16,07 g; 26x27,1 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALE ANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. IC — T — PIH // NWN în exergæ / E în câmp; ca mai sus.
Pick — ; cf. p. 177, nr. 516.
49. OR  15,72 g; 27,2x28,2 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALE ANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. ICTPI — HNWN / E în câmp dreapta; Nemesis spre stânga, având o roatæ lângæ piciorul drept, ﬂinând o
balanﬂæ øi o vergea.
Pick, p. 177, nr. 518.
50. AE  15,03 g; 29,4x30,3 mm.
Ca mai sus.
51. OR  16,65 g; 28,6x29,3 mm.
Av. AVT K M AVP CEB — ALE ANDPOC; bust laureat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
Rv. ICT — PI — HNWN; Concordia spre stânga, ﬂinând patera øi cornul abundenﬂei.
Pick — ; cf. Ruzicka, p. 109, nr. 518 a.
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— BITHYNIA —
Nicaea
Severus Alexander
52. OR  4,38 g; 19,1x20,2 mm.
Av. . . . AVP CEVH ALEZANDPOC A . . . ; bust radiat, drapat, spre dreapta.
Rv. N — IK — AI — [E] // WN în exergæ; trei stindarde.
Recueil, p. 477, nr. 617.

În cvasitotalitatea lor, imitaﬂiile turnate de provenienﬂæ dobrogeanæ publicate pânæ acum6 sunt de
dimensiuni mici øi reproduc denari øi monede provinciale din categoria unitæﬂii (assarion)7. Marea majoritate
au fost descoperite în sud°vestul Dobrogei, însæ øi aici ponderea imitaﬂiilor este diferitæ de la un eøantion
la altul. Dacæ în loturile de monede de la Durostorum°Ostrov le regæsim în proporﬂie foarte mare (peste
34% respectiv peste 45% din totalul pieselor romane timpurii), la Pârjoaia (azi Izvoarele), com. Lipniﬂa,
jud. Constanﬂa, apar, dar mai puﬂine (26,91%)8, iar în colecﬂia Papahagi, constituitæ la Silistra, însæ øi cu
aport din zona Ostrov, nu sunt chiar atât de numeroase cum ne°am aøtepta (11,64%)9. Altfel spus, pe
mæsuræ ce ne îndepærtæm de aøezarea romanæ de la Ostrov°Ferma 4, numærul monedelor turnate scade,
ceea ce ne oferæ indicii pentru amplasarea unuia dintre atelierele care au produs astfel de piese10.
Prin publicarea lotului de bronzuri mari achiziﬂionat de Muzeul BNR este pusæ în evidenﬂæ o nouæ
categorie de imitaﬂii turnate dobrogene, ce reproduc emisiuni provinciale, dar de aceastæ datæ de modul
mare. Având în vedere cæ toate copiazæ monede de la Istros, atelierul care le°a produs trebuie sæ fi funcﬂionat
în teritoriul histrian, cel mai probabil în capitala acestuia11.
Nu trebuie sæ surprindæ faptul cæ imitaﬂiile histriene reproduc emisiuni de nominal mare, deoarece
în primele decenii ale sec. al III°lea, Istros a pus în circulaﬂie aproape numai nominaluri mari. La Durostorum,
unde marea majoritate a monedelor bætute din timpul dinastiei Severilor o constituie piesele mærunte de
bronz emise la Nicopolis ad Istrum, Marcianopolis øi Nicaea, imitaﬂiile sunt tot de dimensiuni mici, ceea
ce ne aratæ cæ monedele turnate aveau menirea sæ suplineascæ temporar lipsa celor mai utilizate nominaluri
„oficiale”.
Fiind vorba despre imitaﬂii, pânæ acum nu aveam ca element de datare decât un terminus post quem
oferit de prototip øi un terminus ante quem, mai puﬂin exact, dar valabil pentru toate emisiunile, care
6 Deøi a fost deschis recent, prin publicarea unui lot de piese

care au aparﬂinut tezaurului de la Canlia, dosarul imitaﬂiilor
turnate dobrogene s°a îmbogæﬂit foarte mult în ultimii ani, în
primul rând dupæ editarea descoperirilor monetare de la Ostrov,
jud. Constanﬂa; vezi nota 1.
7 Cele câteva monede de modul mare, care au avut ca
prototipuri aøi din sec. II p.Chr., au fost descoperite la Ostrov,
în zona aøezærii romane din punctul Ferma 4, ca øi cele mai
multe dintre imitaﬂiile turnate mici publicate pânæ acum. Prin
urmare, acestea pot reprezenta pur øi simplu „accidente”, dar
mai degrabæ sunt piese produse în altæ zonæ a limesului
dunærean, care au ajuns la Durostorum prin circulaﬂie. În
Pannonia, spre exemplu, se cunosc numeroase imitaﬂii turnate
dupæ nominaluri imperiale. I. Vida, Limesfalsa and mints
in Pannonia up to the Severan dynasty, Numizmatika

(Bratislava°Smolnik), 21, 2006, p. 52°60.
8 Eøantion alcætuit în cea mai mare parte din piese inedite,
pæstrate în colecﬂia Muzeului Dunærii de Jos din Cælæraøi.
9 Colecﬂia a fost achiziﬂionatæ de Muzeul BNR de la urmaøii
acad. Pericle Papahagi. Ulterior, a fost transferatæ la CNBAR,
iar de aici, la MNIR. Piesele romane timpurii sunt încæ inedite.
10 M. Dima, G. Talmaﬂchi, op. cit., p. 74.
11 Este greu de spus, cel puﬂin deocamdatæ, dacæ Istros a
preluat doar exemplul sau a „importat” øi meøteri care
produseseræ monede de bronz prin turnare în zona Durostorum.
Având în vedere cæ imitaﬂiile sunt frecvente în mediul militar
(I. Vida, op. cit., p. 56), suntem de pærere cæ în Dobrogea
aceastæ practicæ a apærut mai întâi într°unul dintre centrele
fortificate de pe limesul dunærean, eventual la Durostorum.
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corespunde deceniului al øaptelea al sec. al III°lea, când s°a generalizat folosirea monedei imperiale de
billon12. S°a presupus cæ majoritatea imitaﬂiilor turnate au fost emise în perioada în care se dateazæ cele
mai recente prototipuri, ceea ce, în principiu este adeværat13, ræmânând însæ sub semnul întrebærii durata
perioadei øi dacæ a existat o anumitæ continuitate în producerea lor.
Prin faptul cæ în trei loturi de piese susceptibile de a proveni dintr°un singur tezaur nu se gæseøte
nicio monedæ care sæ depæøeascæ în mod cert domnia lui Severus Alexander, se confirmæ presupunerea
cæ în Dobrogea fenomenul imitærii prin turnare putea începe în timpul domniei acestui împærat14. Mai
mult decât atât, se pare cæ au existat cel puﬂin douæ momente în care au fost produse imitaﬂii turnate
în zonæ.
Cu ocazia publicærii pieselor de bronz din tezaurul de la Canlia, remarcam faptul cæ prototipurile
provenite din atelierele moesice erau mai timpurii (Septimius Severus 2, Macrinus 2, Elagabal 2, Severus
Alexander 1, Gordian III 1) øi ceva mai uzate faﬂæ de cele din Thracia, care erau bætute, cu o singuræ
excepﬂie (Caracalla), în timpul domniilor lui Gordian III øi Filip Arabul. Deøi exemplarele care imitau
monede bætute în atelierele thracice erau mai numeroase decât cele realizate dupæ emisiuni din Moesia
Inferior, numærul modelelor folosite era mai mic. Mai exact, între cele 12 exemplare „thracice” distingeam
numai øase tipuri, în timp ce toate „prototipurile” din Moesia Inferior erau diferite15.
Devine tot mai clar cæ într°o primæ fazæ, de datat cândva între anii 225°240, pentru imitaﬂiile de modul
mic s°au utilizat prototipuri numeroase, selecﬂionate într°o zonæ în care, la nivelul numerarului mærunt,
predominau emisiunile marcianopolitane din anii 217°222 (Diadumenian, Elagabal)16. Ulterior se reia
producerea de imitaﬂii turnate, într°un moment când majoritatea monedelor folosite ca model în prima
fazæ dispæruseræ din circulaﬂie (circa 244°250 sau øi dupæ). Probabil cæ acum prototipurile erau aduse din
altæ parte sau, cel puﬂin, erau mai greu de procurat, dovadæ fiind faptul cæ în tezaurul de la Canlia sau
între descoperirile monetare de la Ostrov întâlnim mai multe exemplare care au la origine aceleaøi modele,
dar nu øi piese bætute din tipurile respective.
Cunoaøtem imitaﬂii turnate dupæ pentassaria emise la Istros care copiazæ exemplare din seria cu douæ
efigii afrontate pe avers, bætutæ pentru Gordian III øi Tranquillina17, ceea ce dovedeøte cæ la Istros au fost
puse în circulaﬂie monede produse prin turnare øi dupæ anii 242/243°244, când se dateazæ aceste emisiuni18.
Faptul cæ în cele trei loturi pe care le publicæm acum nu se gæseøte nicio piesæ care sæ depæøeascæ în mod
cert domnia lui Severus Alexander ne permite sæ presupunem cæ nici la Istros tehnica imitærii prin turnare
nu a fost folositæ færæ întrerupere pentru un interval mai lung de timp. Este foarte probabil ca øi aici sæ
avem de°a face cu aproximativ aceleaøi douæ faze în producﬂia imitaﬂiilor turnate ca øi în zona Durostorum.
Greutatea monedelor turnate nu are mare importanﬂæ în cazul de faﬂæ, dar se pare cæ acestea cântæresc,
în medie, mai puﬂin decât prototipurile19. Într°un fel este firesc, deoarece imitæ de multe ori piese uzate.
Nu este exclus ca din exemplare oficiale mai mari de cupru sau bronz, prin topire, aliere cu plumb øi apoi
12

Spre exemplu, exista posibilitatea ca o piesæ turnatæ,
realizatæ dupæ un prototip de la Elagabal, sæ fie mai recentæ
decât una care îl înfæﬂiøeazæ pe Gordian III.
13 M. Dima, G. Talmaﬂchi, op. cit., p. 75. G.C. Boon,
Light°weights and “limesfalsa”, NC, 1965, p. 170, plaseazæ
producﬂia de light°weights în perioada în care se dateazæ cele
mai recente originale descoperite în zona din care provin
imitaﬂiile.
14 M. Dima, G. Talmaﬂchi, op. cit., p. 75.
15 Ibidem, p. 74.

16

Fapt reflectat øi de structura lotului de bronzuri mici
achiziﬂionat de Muzeul BNR, în care nu se gæsesc piese identificabile care sæ fi avut ca prototip emisiuni datate dupæ anul 222.
17 SNG Stancomb, pl. XLI, nr. 882.
18 M. Dima, Un nou tezaur de la mijlocul sec. III p.Chr.
descoperit în Dobrogea, în Simpozion Chiøinæu 2003, p. 36,
nota 7.
19 În Occident imitaﬂiile cântæresc de obicei mult mai puﬂin
decât piesele pe care le imitæ, motiv pentru care sunt denumite
limesfalsa sau light°weights. G.C. Boon, op. cit., p. 161.
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turnare, sæ se realizeze monede mærunte, care însumate sæ valoreze mai mult decât „materia primæ”, dar
aceastæ ipotezæ ar trebui probatæ prin analize metalografice mai numeroase øi detaliate20.
Investigaﬂiile efectuate asupra a 20 dintre monedele de bronz prezentate cu aceastæ ocazie, dintre
care 17 imitaﬂii, au scos în evidenﬂæ faptul cæ piesele bætute conﬂin Cu în proporﬂie de 97°98 %, pe când
exemplarele turnate au cel mult 94,7 % Cu, limita minimæ situându°se la 74,9 % Cu. Toate imitaﬂiile conﬂin
Sn, în proporﬂie de 2,7 pânæ la 10 % øi Pb, între 0,9 øi 22 %. Zece piese din 17 conﬂin Zn (cel mult 5,2 %)
øi Fe, acesta provenind din impuritæﬂi. La douæ piese apar urme de Ni.

Insights about the monetary circulation in Dobrudja
in the first half of the 3rd century A.D.
ABSTRACT

The author presents three batches of ancient coins found in Dobrudja, launching new hypothesis
concerning the cast imitations produced in this area in the first half of the 3rd century A.D. All the coins
are preserved in the numismatic collection of the National Bank of Romania Museum and have been
acquired from the same person.
The first batch consists of 24 silver denarii, issued by Septimius Severus — 10 (Caracalla Augustus 3,
Geta Caesar 2), Caracalla — 3, Elagabal — 6, Severus Alexander — 5.
The second one comprises 7 struck pieces and 64 cast imitations, similar to that found in large number
in the Durostorum area. The former owner called these coins “small bronzes” even if there was an unclean
silver denarius of Septimius Severus among them.
The last batch includes 8 Roman imperial bronze coins from the 1st°2nd centuries A.D., 24 Roman
provincial bronze coins and 20 cast imitations. The provincial coins come from Moesia Inferior
(21 specimens) and Thrace (2 specimens). One specimen remained unidentified. The originals used to
produce the moulds for the cast coins were struck at Istros, in Moesia Inferior (Septimius Severus 4
specimens, Caracalla 1, Elagabal 5, Severus Alexander 9) and Nicaea, in Bithynia (Severus
Alexander 1). The former owner called these coins “large bronzes”.
Since these batches have similar structures with the coin hoards, are dated in the first half of the 3rd
century and have been acquired from the same person, at least the first two of them might come from
one and single hoard.
FIGURES CAPTION
Plate I. The first batch of coins: Roman imperial denarii.
Plate II°IV. The second batch of coins: “small bronzes”.
Plate V°VIII. The third batch of coins: “large bronzes”.
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Presupunerea nu poate fi valabilæ øi în cazul imitaﬂiilor
histriene.

