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Un tezaur monetar din epoca romană târzie descoperit în Basarabia

Ana BOLDUREANU*
şi Theodor ISVORANU**
Nu cu mult timp în urmă, un lot de 65 monede antice greceşti şi romane a fost confiscat la graniţa
Republicii Moldova de către autorităţile în drept. Piesele au fost predate Muzeului Naţional de Arheologie
şi Istorie a Moldovei de către Vistieria de Stat1, cu specificarea că provin de pe teritoriul Republicii şi
constituie cel mai probabil un tezaur, dar fără nicio altă informaţie privind zona şi condiţiile descoperirii.
La prelucrarea monedelor am constatat că, în cea mai mare parte, lotul prezintă omogenitatea şi succesiunea
cronologică specifică unei tezaurizări, conţinând şi câteva exemplare care este posibil să nu fi aparţinut
acumulării monetare. Toate monedele sunt din metal comun, categorie în care includem convenţional cuprul
şi diferitele aliaje în care acest element este majoritar, precum bronzul, oricalcul (alama) şi bilonul.
Depozitul monetar este format din două grupuri de emisiuni aparent distincte: a. Un grup timpuriu,
constituit de două monede provinciale de la sfârşitul secolului II-începutul secolului III şi cinci antoninieni
din deceniile VI-VII ale secolului III, perioada maximei deprecieri a conţinutului de argint; b. Un grup
târziu, majoritar, constituit de 52 nummii din secolul IV şi începutul veacului următor. Cu toate că la prima
vedere structura depozitului pare neobişnuită, statistica descoperirilor ne-a determinat să o acceptăm ca
atare, întrucât asocieri de monede romane târzii cu antoninieni din a doua jumătate a secolului III, dar şi
cu monede provinciale, deşi mai rar atestate în fostele teritorii romane, sunt bine documentate pentru zonele
extra fines, inclusiv cea pruto-nistreană2. Monedele sunt bine conservate, multe au patină asemănătoare,
şi au putut fi identificate exhaustiv, la majoritatea fiind posibilă şi precizarea atelierului emitent.
Catalogul descrie separat şase piese în privinţa cărora nu am putut decide dacă ar fi putut face parte
din depozit sau, dimpotrivă, ar proveni mai curând din zona unde acesta a fost descoperit. Dintre acestea
au fost identificate două monede bosporane din epocile elenistică şi romană şi una romană imperială din
secolul I p.Chr.
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Monede greceşti

Imperiul roman
Moesia Inferior
Marcianopolis: Commodus

Av. [ . . . ] – [KOMO]ΔOC; capul imberb al împăratului, laureat, spre dreapta.
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1 Intrate în colecţia MNAIM, cu nr. de inventar FB-2884228844, FB-28841 (1-62).
2 Vezi mai jos notele 10 şi 13.

2 SCN XVI - p 73-90 cc_Layout 1 12/16/14 10:30 AM Page 74

74

ANA BOLDUREANU, ThEODOR ISVORANU

2

Rv. [MA]PK[IANO] – ΠOΛЄI T[ΩN]; heracles spre stânga, sugrumând leul din Nemeea.
Pick, p. 198, nr. 542. Anii 177-180 (?)
1. OR h 3,12 g; 21,2Õ20 mm; diassarion; f. uzată, corodată.
Nicopolis ad Istrum: Septimius Severus
Av. [ . . . ] CE – CEVhPO[C]; cap laureat, spre dreapta.
Rv. [ . . . ] – ΠPOC [ . . . ]; Zeitate feminină (Concordia?) spre stânga, ţinând patera şi cornucopiae.
Cf. Pick, p. 382, nr.1396 tip general.
2. AE h 2,62 g; 17Õ16 mm; assarion; patină.
Monede romane
Gallienus
Av. GALLIENVS AVG; cap radiat, spre dreapta.
Rv. MARTI PACIFERO; Marte spre stânga, ţinând ramură de măslin, suliţă şi scut.
Giard, Venèra, p. 42, nr. 1184-1206, Roma, seria 5, anul 266. Göbl 2000, p. 90-94 şi tab. 16, nr. 569, Roma,
emisiunea 9, anii c. 265-266.
3. Antoninian j 3,31 g; 21 mm; bilon argintat.
Av. [GAL]LIENVS AVG; ca mai sus.
Rv. ABVNDANTIA AVG; Abundantia spre dreapta, golind cornucopiae.
Giard, Venèra, p. 43, nr. 1402-1421, Roma, seria 5, anul 266. Göbl 2000, p. 90-94 şi tab. 16, nr. 573, Roma,
emisiunea 9, anii c. 265-266.
4. Antoninian $ 2,62 g; 18,9 x 16,2 mm; patină; bilon.
Av. Ca mai sus.
Rv. [ABVNDANTIA AVG]; ca mai sus, dar în câmp stânga B.
Giard, Venèra, p. 42, nr. 1218-1400, Roma, seria 5, anul 266. Göbl 2000, p. 90-94 şi tab. 16, nr. 574, Roma,
emisiunea 9, anii c. 265-266.
5. Antoninian m 1,78 g; 19Õ18 mm; f. uzată, corodată; bilon.
Claudius II
Av. [IMP C CL]AVDIVS AVG; cap radiat, spre dreapta.
Rv. [GENIV]S – EXERCI; Genius spre stânga, lângă altar, ţinând patera şi cornucopiae.
RIC, V/1, p. 215, nr. 48, Roma, fără datare. Giard, Venèra, p. 85, nr. 7170-7199, Roma, emisiunea 2, sfârşitul
anului 268-începutul anului 269.
6. Antoninian i 3,15 g; 20,4Õ19,4 mm; patină; bilon.
Aurelian
Av. IMP AVRELIANVS AVG; bust radiat şi cuirasat, spre dreapta.
Rv. IOVI CONS[ER]; în exergă B; împăratul în ţinută militară spre stânga, primind globul de la Jupiter, care
ţine sceptru lung.
RIC, V/1, p. 270, nr. 48, Roma, perioada II, ante reformă. Estiot, Venèra, p. 154, nr. 97-108, Roma, emisiunea
3, vara anului 273.
7. Antoninian $ 2,11 g, 22,6Õ20,2; patină; bilon.
Perioada 307-313
Ticinum
Tip Soli Invicto Comiti; ST.
RIC, VII, p. 298, nr. 135b, anii 312-313.

Licinius I
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8. AE m 2,25 g; 21,1Õ19,6 mm; diminuată intenţionat (tăiată).
Perioada 317-324
Thessalonic

Constantin cel Mare

Tip Iovi Conservatori; [ü]TS[ü]Є.
RIC, VII, p. 501, nr. 19, anii 317-318.
9. AE h 1,99 g; 20,8Õ18,5 mm.
Perioada 324-330
Constantinopol

Constantin cel Mare

Tip Constantiniana Dafne; în câmp stânga [A]; CONS[‡] sau CONS[ü].
LRBC, I, nr. 999 (cu ü) sau 1002-1002a (cu ‡), perioada I, anii 326-330. RIC, VII, p. 575, nr. 38, anii 328329, unde ‡.
10. AE h 1,83 g; 17,8Õ16,8 mm; patină.
Cyzic

Constantin cel Mare

Tip Providentiae Avgg (poartă cu două turnuri); SMKΓü.
LRBC, I, nr. 1171 sau 1187, perioada I, anii 324-330. RIC, VII, p. 648, nr. 34, anii 325-326.
11. AE i 2,33 g; 18 mm.
Ca mai sus; SMKSü.
12. AE m 3,21 g; 19Õ17,5 mm; patină.
Perioada 330-336
Thessalonic

Constantin cel Mare

Tip Gloria Exercitus (2 stindarde); SMTSA.
LRBC, I, nr. 840, perioada II, anii 330-335. RIC, VII, p. 524, nr. 183, anii 330-333.
13. AE h 2,43 g; 19,1Õ18 mm; patină.
Heraclea
Constantin cel Mare
Ca mai sus; üSMhB.
LRBC, I, nr. 904, perioada II, anii 330-335. RIC, VII, p. 558, nr. 116, anii 330-333.
14. AE m 2,49 g; 17,9Õ16,8 mm; patină.
Constantinopol
Constantin cel Mare
Ca mai sus; üCONSZü.
LRBC, I, nr. 1017, perioada II, anii 330-335. RIC, VII, p. 582, nr. 80, anii 333-335.
15. AE j 2,48 g; 18,6Õ16,7 mm; patină.
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Perioada 336-341
Anii 336-337
Constantinopol
Constantin II Caesar
Tip Gloria Exercitus (1 stindard); CONS[?].
LRBC, I, nr. 1026, perioada IIIa, anii 335-337. RIC, VII, p. 589, nr. 138, anii 336-337.
16. AE l 1,34 g; 16,8Õ14,5 mm; patină.
Constantius II Caesar
Ca mai sus; CONSS.
LRBC, I, nr. 1028, perioada IIIa, anii 335-337. RIC, VII, p. 589, nr. 139, anii 336-337.
17. AE l 1,41 g; 16,8Õ15,2 mm; patină.
Cyzic
Constantin cel Mare
Ca mai sus; SMK[Γ?].
LRBC, I, nr. 1261, perioada IIIa, anii 335-337. RIC, VII, p. 659, nr. 122, anii 336-337.
18. AE h 1,41 g; 15,8 mm.
Anii 337-341
Thessalonic
Constantius II
Tip Gloria Exercitus (1 stindard); SMTSB.
LRBC, I, nr. 855, perioada IIIb, anii 337-341. RIC, VIII, p. 407, nr. 56, 9 septembrie 337-primăvara anului 340.
19. AE m 1,31 g; 16,3 mm.
Constans
Ca mai sus; SMTSΔ.
LRBC, I, nr. 856, perioada IIIb, anii 337-341. RIC, VIII, p. 407, nr. 57, 9 septembrie 337-primăvara anului 340.
20. AE h 1,61 g; 16,9Õ15,8 mm.
Heraclea
Constantin II
Ca mai sus; SMhΔ.
LRBC, I, nr. 945, perioada IIIb, anii 337-341. RIC, VIII, p. 431, nr. 16, 9 septembrie 337-primăvara anului 340.
21. AE h 1,21 g; 15,5Õ13,7 mm; patină.
Constantius II
Ca mai sus; SMhS.
LRBC, I, nr. 949, perioada IIIb, anii 337-341. RIC, VIII, p. 431, nr. 22, 9 septembrie 337-primăvara anului 340.
22. AE m 1,85 g; 15 mm; patină.
Cyzic
Constantin cel Mare (postumă)
Tip quadriga; SMK[?].
LRBC, I, nr. 1273, perioada III b, anii 337-339. RIC, VIII, p. 490, nr. 4, 9 septembrie 337-aprilie 340.
23. AE j 1,35 g; 15,1Õ14,1 mm; patină; diminuată intenţionat (?).

2 SCN XVI - p 73-90 cc_Layout 1 12/16/14 10:30 AM Page 77

5

UN TEZAUR DIN EPOCA ROMANĂ TÂRZIE DESCOPERIT ÎN BASARABIA

Pl. I. Monede din tezaurul descoperit în Basarabia.
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Pl. II. Monede din tezaurul descoperit în Basarabia.
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Pl. III. Monede din tezaurul descoperit în Basarabia (nr. 49-59); monede cu statut incert (nr. 60-63).
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8

Constantin II

Tip Gloria Exercitus (1 stindard), anii 337-340.
24. AE h 1,52 g; 14,6Õ13,2 mm; patină.
Perioada 341-348
Thessalonic

Constantius II

Tip Victoriae Dd Avggq Nn; SMTSΔ.
LRBC, I, nr. 859, perioada IV, anii 341-346. RIC, VIII, p. 411, nr. 99, anii 347-348.
25. AE h 1,28 g; 18,3Õ15,7 mm; patină.
Nicomedia

Constantius II

Tip VOT / XX / MVLT / XXX; SMN[?].
LRBC, I, nr. 1149, perioada IV, anii 341-346. RIC, VIII, p. 474, nr. 49, anii 347-348.
26. AE m 1,48 g; 16,9 mm; patină.
Constans
Ca mai sus; üSMNΘ[ü].
LRBC, I, nr. 1154, perioada IV, anii 341-346. RIC, VIII, p. 475, nr. 56, anii 347-348.
27. AE i 1,40 g; 14,4 mm.
Cyzic

Constantius II

Ca mai sus; SMK[?].
LRBC, I, nr. 1307, perioada IV, anii 341-346. RIC, VIII, p. 493, nr. 48, anii 347-348.
28. AE h 1,38 g; 14,2Õ13,2 mm; patină.
Atelier neidentificat

Constantin cel Mare (postumă)

Tip VN – MR, anii 341-348.
29. AE h 1,43 g; 13,8Õ12,3 mm.
Perioada 348-354
Roma

Constantius II

Tip Fel Temp Reparatio (Fh 3); RP.
LRBC, II, nr. 677, anii 352-354. RIC, VIII, p. 274, nr. 272, 26 septembrie 352-6 noiembrie 355.
30. AE 3 k 1,64 g; 17,7Õ16,2 mm; patină.
Siscia

Constantius II

Ca mai sus; ΓSIS.
LRBC, II, nr. 1222, anii 351-354, sau nr. 1228, anii 355-361. RIC, VIII, p. 375, nr. 352, 28 septembrie 351-6
noiembrie 355, sau p. 377, nr. 361, 6 noiembrie 355-vara anului 361.
31. AE 3 h 2,34 g; 18,9Õ16,7 mm; patină.
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Thessalonic
Constantius II
Ca mai sus; în câmp stânga A; SMTS.
LRBC, II, nr. 1681, anii 351-354. RIC, VIII, p. 419, nr. 189, 25 decembrie 350-6 noiembrie 355.
32. AE 3 h 2,74 g; 19,2Õ17,8 mm; patină.
Ca mai sus, dar în câmp stânga Δ.
33. AE 3 i 2,32 g; 17,6 mm.
Ca mai sus, dar în câmp stânga Є.
34. AE 3 i 2,27 g; 18Õ16,3 mm; patină.
Heraclea
Constantius II
Ca mai sus, dar fără literă în câmp; SMhЄ.
LRBC, II, nr. 1900, anii 351-354. RIC, VIII, p. 436, nr. 90, 15 martie 351-6 noiembrie 355.
35. AE 3 h 1,83 g; 18,2 mm; patină; tăiată (?).
Nicomedia
Constantius II
Ca mai sus; SMNΔ.
LRBC, II, nr. 2309, anii 351-354, sau nr. 2311, anii 355-361. RIC, VIII, p. 479, nr. 96, 15 martie 351-6 noiembrie
355, sau p. 481, nr. 104, 6 noiembrie 355-3 noiembrie 361.
36. AE 3 m 3,04 g; 17,7Õ15,8 mm; patină.
Atelier neidentificat
Constantius II
Tip Fel Temp Reparatio (Fh 3), anii 351-354.
37. AE 3 m 2,18 g; 17,1Õ14,5 mm; patină.
Perioada 354-358
Anii 357-358
Siscia
Constantius II
Ca mai sus; în câmp stânga M; ASIS[?].
Cf. LRBC, II, p. 71, anii 355-361. Cf. RIC, VIII, p. 377-378, 6 noiembrie 355-vara anului 361.
38. AE 3 k 2,08 g; 18,4Õ16 mm; fragm.; patină.
Sirmium
Constantius II
Ca mai sus; [?]SIRM[?].
Cf. LRBC, II, p. 76, anii 355-361. Cf. RIC, VIII, p. 390, 6 noiembrie 355-vara anului 361.
39. AE 3 l 2,37 g; 16,8Õ15,1 mm; patină; diminuată intenţionat (tăiată).
Iulian Caesar
Ca mai sus; ASIRMü.
LRBC, II, nr. 1611, anii 355-361. RIC, VIII, p. 390, nr. 74, 6 noiembrie 355-vara anului 361.
40. AE 3 h 2,09 g; 18,8Õ16,2 mm; patină.
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Alexandria

Constantius II

Ca mai sus; ALEB.
LRBC, II, nr. 2848, anii 355-361. RIC, VIII, p. 545, nr. 84, 6 noiembrie 355-3 noiembrie 361.
41. AE 3 h 2,27 g; 15,1Õ14,1 mm; patină.
Atelier neidentificat

Constantius II

Tip Fel Temp Reparatio (Fh 3); în câmp stânga M. Anii 357-358.
42. AE 3 h 1,48 g; 16,2Õ15,1 mm; patină.
Perioada 358-361
Atelier neidentificat

Constantius II

Tip Spes Reipublice, anii 358-361.
43. AE 4 l 1,47 g; 15,9Õ14,8 mm; fragm.; f. corodată.
Iulian Caesar
Ca mai sus.
44. AE 4 j 1,99 g; 16,4Õ14,9 mm; patină; fragm.
Perioada 364-378
Siscia

Valens

Tip Securitas Reipublicae; ASISC.
LRBC, II, nr. 1274, anii 364-367. Lányi, p. 34, 1, anul 364?
45. AE 3 m 2,33 g; 19Õ17 mm.
Thessalonic

Valentinian I

Tip Restitutor Reip; TESA.
LRBC, II, nr. 1703, anii 364-367. Cf. Vasić, p. 54, I, 1, anul 364?
46. AE 3 m 1,83 g; 18,8Õ16,6 mm.
Valens
Tip Gloria Romanorum (8); în câmp dreapta B; TES.
LRBC, II, nr. 1729, anii 367-375. Vasić, p. 54, VII, 16, anul 370.
47. AE 3 i 2,35 g; 18,2Õ15,2 mm; patină pe av.
Heraclea

Valentinian I

Tip Restitutor Reip; SMhA.
RIC, IX, p. 192, nr. 4a, perioada I, 25 februarie 364-24 august 367. LRBC, II, nr. 1916, anii 364-365.
48. AE 3 i 0,92 g; 17,2Õ14,9 mm.
Valens
Tip Securitas Reipublicae; SMhΓ.

10
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RIC, IX, p. 192, nr. 5b.3, perioada I, 25 februarie 364-24 august 367. LRBC, II, nr. 1922, anii 364-365, sau nr.
1935, anii 366-367.
49. AE 3 j 1,68 g; 16,4 mm; patină.
Constantinopol

Valentinian I

Tip Restitutor Reip; CON[SP . ].
RIC, IX, p. 215, nr. 20a, perioada I, 25 februarie 364-24 august 367. LRBC, II, nr. 2066, anii 364-365.
50. AE 3 h 2,60 g; 19,6Õ17,5 mm; patină.
Valens
Tip Gloria Romanorum (8); CONSΓ.
RIC, IX, p. 214, nr. 16c.4, perioada I, 25 februarie 364-24 august 367. LRBC, II, nr. 2075, anii 364-365.
51. AE 3 h 2,17 g; 18Õ17 mm.
Ca mai sus; în câmp dreapta ü; CONSB.
RIC, IX, –; cf. p. 220, nr. 41b.8, perioada II, 24 august 367-17 noiembrie 375, unde CONSΓ. LRBC, II, nr. 2107,
anii 367-375.
52. AE 3 l 2,17 g; 16 mm.
Atelier neidentificat

Valens

Tip Securitas Reipublicae, anii 364-378.
53. AE 3 m 2,18 g; 17,1Õ14,5 mm; patină.
Perioada 383-395
Constantinopol

Theodosius I

Tip Salus Reipublicae; CONSA.
RIC, IX, p. 234, nr. 86b.1, perioada VI, 28 august 388-15 mai 392, sau p. 236, nr. 90a, perioada VII, 15 mai
392-17 ianuarie 395. LRBC, II, nr. 2184, anii 383-392, sau nr. 2192, anii 393-395.
54. AE 4 i 1,20 g; 13,9Õ12,8 mm; patină.
55. AE 4 i 0,90 g; 13,9Õ12,4 mm.
Atelier neidentificat

Valentinian II

Tip Salus Reipublicae, anii 383-392.
56. AE 4 i 1,62 g; 14,2Õ13 mm; patină.
57. AE 4 h 1,17 g; 12,8 mm.
Arcadius
Ca mai sus, anii 383-395.
58. AE 4 j 0,86 g; 13,8Õ12,2 mm; patină.
Perioada 395-402
Constantinopol
Tip Virtus Exerciti (2); CONS[?].

Arcadius
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DOW-LRC, nr. 218-222, anii 395-401. RIC, X, p. 246, nr. 60, anii 395-401.
59. AE 3 i 1,54 g; 17,3Õ15 mm; patină.
II. ALTE MONEDE
Monede greceşti

Regatul Bosporan
Pantikapaion

Av. Anepigraf; cap de satir imberb, cu cunună de iederă, spre stânga (aproape ilizibil), suprabătut cu o stea cu
12 raze.
Rv. Cap de leu suprapunând un sturion spre stânga şi legenda ΠAN dispusă concentric; suprabătut cu tipul arc
în gorythos; suprabătut a doua oară cu tipul: arc şi săgeată suprapuse, dispuse orizontal, spre dr., respectiv legenda
ΠAN dedesubt, dispusă cursiv.
SNG Poland, III.4, Sarmatia-Bosporus, p. 54-55, nr. 284-293, grupa 1, c. primul sfert al secolului III a.Chr.
Cf. Mielczarek 2012, p. 47-50, prima jumătate a secolului III a.Chr.
60. AE 6,58 g; 20,7 mm.
Emitent neidentificat, perioada Sauromates I-Rhoemetalces
Av. Ilizibil.
Rv. Mh, în cunună.
Cf. SNGCop, IV, Bosporus to Lesbos, nr. 40-43, 46 (Sauromates I, anii 93-123), sau nr. 58-59 (Rhoemetalces,
anii 131-153).
61. AE 12,42 g; 26Õ24,9 mm; f. corodată.
Monede romane

Claudius I

Av. [TI CLAVDI]VS CAESAR AVG [P M TR P IMP]; cap spre stânga.
Rv. S – C, în câmp; Minerva drapată, cu coif, spre dreapta, purtând suliţă în mâna dreaptă şi scut rotund pe
braţul stâng.
RIC, I2, p. 128, nr. 100, Roma, c. AD 41-50(?+).
62. As l 10,88 g; 29Õ27,3 mm; f. uzată.
Monede neidentificate
Av. Legendă ilizibilă; bust spre dreapta.
Rv. Ilizibil.
63. AE 10,11 g; 25,7 mm; f. corodată.
Complet ilizibile.
64. AE 3,94 g; 16,7Õ15,2 mm; f. uzată, f. corodată.
65. AE 3,30 g; 18,6Õ17,1 mm; f. uzată, f. corodată.

Dintre monedele provinciale (nr. 1-2), cea mai veche, valorând 2 assaria, a fost bătută la Marcianopolis
pentru Commodus în anii 177-180, interval în care acesta a domnit ca Augustus, asociat la domnie cu
Marcus Aurelius. Cealaltă este un assarion cu efigia lui Septimius Severus, de la Nicopolis ad Istrum.
Patina verde indică aceleaşi condiţii de păstrare ca în cazul majorităţii pieselor romane târzii. Monetăriile
moesice au pus în circulaţie la finele veacului II şi începutul secolului următor mari cantităţi de monedă,
foarte bine reprezentată în descoperirile din centrele urbane din Scythia Minor şi de pe limesul dunărean.
Cu toate acestea, atestările între Prut şi Nistru sunt rare, toate monedele provenind din partea ucraineană
a interfluviului. De la Marcianopolis se cunosc doar două monede, sensibil mai târzii, spre extremităţile
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cursului Nistrului, una în regiunea Odesa (Macrinus)3, cealaltă în regiunea Ivano-Frankivs’k (Filip Arabul)4,
iar emisiuni de la Nicopolis ad Istrum pentru Septimius Severus au mai fost aflate în siturile sudice de
la Tyras (Bilgorod-Dnistrovs’kij) şi Orlivka, r. Reni, reg. Odesa5.
Cei cinci antoninieni târzii (nr. 3-7) au fost emişi la Roma într-un interval de opt ani de împăraţii
Gallienus (3 ex.), Claudius II şi Aurelian. Monedele lui Gallienus aparţin aceleiaşi emisiuni, din anii 265266. Dintre acestea, piesa nr. 3, cel mai bine conservată, păstrează parţial stratul argintiu ce acoperă nucleul
din metal comun. Urmează o monedă antumă a lui Claudius din 268/269 şi un antoninian ante-reformă
de la Aurelian, aparţinând celei de-a treia emisiuni a monetăriei din capitală, din vara anului 273.
Grupul majoritar roman târziu (nr. 8-59) prezintă o structură specifică tezaurelor de bronzuri din
secolul IV descoperite în regiunea Dunării de Jos. Sunt reprezentate emisiuni de la sfârşitul Tetrarhiei
până în primii ani de după Partitio Imperii, începând cu o monedă de la Licinius I din anii 312-313 şi
încheind cu o monedă din intervalul 395-402 bătută pentru Arcadius în capitala Imperiului de Răsărit.
Catalogul relevă o mai mare concentrare a monedelor din perioadele 336-341 (9 ex. = 17,30%), 348-358
(13 ex. = 25%) şi 364-378 (9 ex. = 17,30%), nereprezentate fiind scurtele intervale 313-317, 361-364 şi
378-383. Predomină emisiunile monetăriilor din Propontida – Constantinopol, heraclea, Nicomedia şi
Cyzic –, dar o pondere importantă reprezintă şi centrul de la Thessalonic (tabelul 1). Remarcăm absenţa
speciilor monetare de nominal mare (cele două variante de AE 2) introduse de reforma din 3486 şi că
toate monedele de tip Fel Temp Reparatio (nr. 30-42) se datează după 350. Majoritatea monedelor
condominiului Valentinian-Valens – între care trei de tip Restitutor Reip – datează de la începutul domniei,
din nouă exemplare (nr. 45-53) doar două depăşind anul 367. Perioada 364-378 este reprezentată exclusiv
de monede de etalon AE 3, iar intervalul 383-395 – de piese mici AE 4.
Este greu de apreciat dacă asocierea pieselor provinciale şi antoninienilor cu nummii într-un acelaşi
tezaur s-a produs în Imperiu anterior pătrunderii monedelor în barbaricum sau, dimpotrivă, loturile au
fost mixate mai târziu, în zona de destinaţie. Dacă antoninienii au pătruns la nord de Dunăre independent
de lotul majoritar roman târziu din structura tezaurului, aceasta s-ar fi putut teoretic petrece cândva în
ultimul sfert al secolului III, poate sub Probus sau mai târziu. Între Prut şi Nistru nu există niciun tezaur
de antoninieni încheiat la această vreme7. Antoninieni târzii s-au găsit însă izolat în câteva puncte la est
de Prut, cu o oarecare concentrare în zona centrală a Republicii Moldova8. Nu este de exclus nici posibilitatea
3 Kam’jans’ke, r. Arciz: V.V. Kropotkin, Klady rimskih
monet na teritorii SSSR, în seria Arheologija SSSR. Svod
Arheologičeskih Istočnikov, 1962, p. 71, nr. 777 (Tašlyk); Al.
Popa, Larisa Ciobanu, Moneda romană în Basarabia (Ghid
metodic), Chişinău, 2003, p. 99-100, a.
4 Krylos, r. Galič: V.V. Kropotkin, op. cit., p. 76, nr. 905.
5 Câte un exemplar: ibidem, p. 93, nr. 102; R.D. Bondar’,
S.A. Bulatovič, Orlovskoe gorodišče v pamjatnikah numizmatiki, Stratum Plus, 2001-2002 (2003), 6, p. 180, nr. 35.
6 Din 354 emisiunile de etalon AE 2 au încetat, monedele
fiind retrase din circulaţie. După Codex Theodosianus, legea
din martie 354 interzicea a se folosi pecuniae maiorinae, dar
şi nummii constantinieni emişi între 318 şi 348 (centenionales
communes): Cod. Theod., VIIII, 23, 1, interpretat de J.P.C.
Kent, RIC, VIII, p. 64-65 şi de P. Bastien, Le monnayage de
l’atelier de Lyon, de la mort de Constantin à la mort de Julien
(337-363), Wetteren, 1985, p. 92. Reluate de Iulian şi continuate până la moartea lui Theodosius I, emisiunile de monede
grele din bronz au fost din nou sistate prin edictul imperial din

primăvara anului 395: RIC, X, p. 68, citând Cod. Theod., VIIII,
23, 2.
7 Din perioada de început a „războiului scitic” se cunosc
două tezaure terminate la Filip Arabul şi Trebonianus Gallus,
cu piese din argint sensibil mai bun, descoperite la Bender
(Tighina) şi la Vasilivka, r. Bolgrad, reg. Odesa; A.A. Nudel’man,
Topografija kladov i nahodok ediničnyh monet, Chişinău, 1976,
p. 56, nr. 17; I.G. Rozumenko, Klad antoninianov iz
Bolgradskogo rajona, în Numizmatika antičnogo Pričernomor’ja, Kiev, 1982, p. 135-138.
8 Dintre monedele publicate (şi identificate), enumerăm
patru exemplare de la Gallienus şi câte unul de la Valerian I,
Postumus, Probus şi Diocleţian (ante-reformă): A.A. Nudel’man,
op.cit., p. 58, nr. 1 şi p. 76, nr. 11-13; V. Butnariu, Monedele
romane postaureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice
(anii 275-491). I. Perioada 275-324, ArhMold, 11, 1987,
p. 137, nr. 158; Al. Popa, Larisa Ciobanu, op. cit., p. 57, 65
şi 71; Th. Isvoranu, Monede antice descoperite în Basarabia,
în Simpozion Chişinău 2003, p. 65, nr. 4.
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ca întreg depozitul monetar să fi pătruns în formă pre-constituită din lumea romană, unde astfel de asocieri,
deşi mai rare, au fost atestate. Cel puţin cinci tezaure romane târzii din Dobrogea încheiate în a doua
jumătate a secolului IV şi în cursul secolului următor conţin în procent redus emisiuni ale veacurilor
anterioare, mai ales monede provinciale şi antoninieni târzii9. Cu toate că acestea au structuri diferite la
nivelul emisiunilor romane târzii decât în cazul depozitului de faţă, trebuie subliniat că aproape toate conţin
câte un assarion, de la Nicopolis ad Istrum şi/sau din epoca lui Septimius Severus, în cel de la Medgidia
fiind aflate şi două piese de la Marcianopolis. Depozitele de la Medgidia şi Strunga au terminus post
quem spre sfârşitul secolului IV, fiind poate contemporane cu cel basarabean, celelalte încheindu-se fie
mai timpuriu (Babadag-circa 378), fie mai târziu, în cursul secolului V sau chiar debutul veacului VI (Beştepe
şi Ulmetum).
Principale analogii basarabene sunt două tezaure descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, la
Vadul lui Isac, r. Cahul (42 ex.) şi Goteşti, r. Cantemir (peste 200 ex.), încheiate cu monede din perioadele
364-378 respectiv 383-395. Ambele au în componenţă grupuri de antoninieni de după 253 în asociere cu
monede din secolul IV, cel din urmă conţinând şi monede provinciale10. Din sudul Basarabiei se mai cunoaşte
un mic depozit – doar cu monede din perioada constantiniană – în partea ucraineană, la Borisivka, r.
Tatarbunar, reg. Odesa, găsit lângă construcţia de pământ denumită „Valul lui Traian de Sud”11. harta
descoperirilor ar indica drept plauzibilă o ipotetică localizare a descoperirii tezaurului mai sus prezentat
în sudul spaţiului pruto-nistrean, eventual pe cursul inferior al Prutului, iar dacă presupunerea noastră
este corectă, probabil că monedele au pătruns aici dinspre Scythia Minor. După reperul furnizat de cea
mai târzie monedă, întreg depozitul sau poate doar monedele romane târzii ar fi putut ajunge la nord de
fluviu cândva la sfârşitul veacului IV sau în primul deceniu al secolului următor, poate însoţind loturi de
monede din metal preţios, eventual în contextul prezenţei hunilor la Dunărea de Jos, ce a culminat cu
campania lui Uldis din 408/40912.
Depozitele monetare constituite prin asocierea de monede de bronz din secolul IV şi din perioada
Imperiului timpuriu sunt bine reprezentate în zona barbară din apropierea limesului Dunării inferioare,
mai ales în vecinătatea frontierei provinciilor Dacia Ripensis şi Moesia Prima13. Din Banat provin cele
9 Din jud. Tulcea, unul dintre tezaurele descoperite la
Babadag (monedă postumă Claudius II; Gh. Poenaru Bordea,
la A. Opaiţ, M. Zahariade, Gh. Poenaru Bordea, Cristina Opaiţ,
Fortificaţia şi aşezarea romană târzie de la BabadagTopraichioi, Peuce, 10, 1991, 1, p. 296-306) şi cel de la Beştepe
(assarion, Nicopolis ad Istrum; Gh. Poenaru Bordea, R.
Ocheşeanu, Tezaurul de monede romane târzii descoperit la
Beştepe, Pontica, 23, 1990, p. 277-314), iar din jud. Constanţa
depozitele de la Medgidia (cinci piese imperiale din secolele
I-III şi şapte provinciale; R. Ocheşeanu, A. Dumitraşcu, Un
tezaur de la Theodosius I, descoperit la Medgidia, Pontica, 5,
1972, p. 537-546), Strunga, com. Oltina – un denar subaerat
sau imitaţie turnată din bronz şi un assarion de la Nicopolis
ad Istrum, ambele pentru Septimius Severus, respectiv 12
antoninieni de la Aurelian, Tacitus şi Probus; O. Iliescu,
Însemnări privitoare la descoperiri monetare (II), SCN, 2,
1958, p. 453, nr. 10, şi Pantelimon, anticul Ulmetum – o
monedă elenistică şi un assarion din Attalia (Lydia) pentru
Septimius Severus; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E.
Nicolae, Tezaurul de monede romane târzii descoperit la
Ulmetum în 1912, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 163-186.

10 Încă inedite, cele două tezaure din colecţia MNAIM se
află în studiu şi vor fi curând introduse în circuitul ştiinţific.
11 În „umplutura şanţului sudic”; V.V. Kropotkin, op. cit.,
p. 71, nr. 774 (Sasyk); Elena Stoljarik, Essays on Monetary
Circulation in the North-western Black Sea Region, Odesa,
1993, p. 29. Nu ar fi exclus ca şi depozitul de la Vadul lui Isac,
pentru care nu s-au păstrat condiţiile de descoperire, să provină
dintr-un context asemănător.
12 Sozomenos, Historia ecclesiastica, IX, 5, 1.
13 Sintetizate în studiile asupra prezenţei monedei romane
târzii la nord de Dunăre realizate de D. Protase, Problema
continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii,
Bucureşti, 1966, C. Preda, Circulaţia monedelor romane
postaureliene în Dacia, SCIVA, 26, 1975, 4, p. 441-485 şi
V.M. Butnariu, Monedele romane postaureliene în teritoriile
carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). I. Perioada
275-324, ArhMold, 11, 1987, p. 113-140; II. Perioada 324-383,
ArhMold, 12, 1988, p. 131-196; III. Perioada 383-491, ArhMold,
14, 1991, p. 67-107. Un studiu bazat pe o statistică recentă a
descoperirilor se datorează Deliei Moisil, Moneda romană
târzie în Barbaricum. România – studiu de caz, în Near and
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mai spectaculoase descoperiri, unele întrunind sute şi chiar mii de piese14. O zonă secundară de difuziune
pare a fi spaţiul transilvan, cu depozite mai mici, dar cu structură asemănătoare. O parte dintre acestea
asociază nummii cu loturi de denari din secolele I-III, structură ce ar sugera eventual completarea unor
stocuri mai vechi pătrunse în barbaricum cu loturi „de circulaţie” din secolul IV. În depozitele mixte din
zone mai îndepărtate de limes, precum Transilvania, predomină emisiunile romane timpurii, iar monedele
târzii sunt prezente în doar câteva exemplare, în vreme ce în apropierea Dunării raportul este invers, precum
şi în cazul depozitelor din sudul Republicii Moldova.
Întrucât, după toate aparenţele, monedele tezaurului prezentat au pătruns din zona romană ca lot sau
loturi pre-constituite, probabilitatea ca ele să mai fi fost utilizate ca atare, înainte de o eventuală redepozitare,
este relativă. S-ar putea avea în vedere poate o utilizare ca mijloc de plată la nivel local, o pseudo-circulaţie
monetară fără legătură directă cu cursul şi structura numerarului de pe pieţele Imperiului, adesea cu
vehicularea simultană a unor piese monetare din epoci diferite, unele cu flan diminuat intenţionat, care
nu ar fi circulat împreună în oraşele romane, dar care au fost folosite în perioade de criză în zonele periferice
ale provinciilor dunărene. Prezenţa bronzurilor în număr mare în zone apropiate de limesul roman se putea
datora într-o anumită măsură micului comerţ de graniţă, reflectând şi o oarecare mobilitate a unor persoane
din comunităţile barbare, cu acces cel puţin periodic în teritoriul roman unde puteau utiliza şi de unde se
puteau întoarce cu asemenea monede. O altă explicaţie pentru depozitele, uneori de mari dimensiuni, ce
acumulau în mod aleatoriu monede de bronz din epoci diferite, ar putea fi reutilizarea metalului, fiind
plauzibil ca, într-o pondere importantă, piesele din cupru sau bilon să fi fost topite, iar metalul să fi servit
ca materie primă producţiei locale de artefacte.
Dintre cele şase monede diferite plasate în afara structurii omogene a tezaurului, despre care nu putem
preciza în ce raport s-au aflat cu acesta (nr. 60-65), cele trei identificate prezintă un interes deosebit, ca
piese inedite pentru zona în discuţie. Cea mai timpurie, bătută la începutul veacului III a.Chr., este o monedă
bosporană din Pantikapaion cu reprezentarea unui cap de satir imberb pe avers, peste care a fost aplicată
o contramarcă reprezentând o stea cu 12 raze, iar pe revers cu arcul şi săgeata, suprapunând legenda ΠΑΝ
(nr. 60). Contramarcarea monedelor de bronz s-a făcut chiar de către autorităţi din raţiuni vizând stabilizarea
finanţelor şi implicit creşterea veniturilor statului, ca fenomen specific perioadei de criză economică şi
a metalului preţios prin care a trecut Regatul Bosporan în secolul III a.Chr. Sub domnia lui Peirisades II
(284-245) s-ar fi luat măsura retragerii argintului monetizat de pe piaţă, monedele de argint fiind înlocuite
cu monede din bronz contramarcate în vederea creşterii valorii lor nominale, poate sub influenţa unei
contemporane politici similare a Egiptului lui Ptolemeu II. Probabil că, în consecinţă, s-a produs o micşorare
a dimensiunilor monedelor de bronz, pentru menţinerea parităţii cu cele reprezentând teoretic valoarea
emisiunilor de argint15. Din zona centrală a Republicii Moldova se mai cunosc trei piese mici din
Pantikapaion, ceva mai târzii, de tipul cap de satir/arc cu săgeată şi legenda ΠΑΝ, descoperite la Costeşti,
r. Ialoveni (2 ex.) şi Orheiul Vechi. Acestea au pătruns probabil pe cursul principalelor râuri, reflectând
Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a colloquium held
in Târgovişte, 16-17 October 2008, ed. O. Ţentea, I.C. Opriş,
Bucureşti, 2009, p. 257-294, cu bibliografia.
14 Menţionăm selectiv tezaurele descoperite la Orşova
(antica Dierna), jud. Mehedinţi (două depozite de 730 ex.
respectiv 1222 ex., ultimul încheiat cu monede din perioada
383-395) şi la Jupa (anticul Tibiscum), mun. Caransebeş, jud.
Caraş-Severin (971 ex.), alcătuite majoritar din nummii, dar
conţinând şi monede imperiale şi provinciale din secolele

II-III; E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Trei tezaure monetare
din Banat din secolul IV. Contribuţii numismatice la problema
continuităţii în Dacia, Lugoj, 1974.
15 M. Mielczarek, Coins and coin hoards. On financial
policy and economic crisis in the Bosporan Kingdom during
the third century BC, în Coin hoards as economic evidence,
ed. M. Mielczarek, Łódź, 2012, p. 33-56 (mai ales p. 43-46),
cu bibliografia.
16 Th. Isvoranu, op. cit., p. 65, nr. 1-2 şi p. 67, nr. 11; vezi
şi p. 71, nota 41.

2 SCN XVI - p 73-90 cc_Layout 1 12/16/14 10:30 AM Page 89

17

UN TEZAUR DIN EPOCA ROMANĂ TÂRZIE DESCOPERIT ÎN BASARABIA

89

circulaţia persoanelor, sau poate pe calea importurilor de mărfuri, precum amforele din zona Pontului,
aşa cum relevă studiul materialului grecesc descoperit în regiune16.
O a doua monedă din Regatul Bosporan (nr. 61), aflat de această dată în raporturi clientelare cu Roma,
reprezintă o emisiune din perioada 68-153, poate mai exact din ultima parte a acestui interval respectiv
domnia lui Rhoemetalces (131-153), contemporan domniilor lui hadrian şi Antoninus Pius. În Moldova
de răsărit s-a descoperit recent şi o monedă de la Rhescuporis II (68-93) la Costeşti, r. Ialoveni17.
În sfârşit, prezenţa unui as de la Claudius I (nr. 62) ar indica, în cazul descoperirii sale izolate, apropierea
de un centru roman precum fortificaţia de la Orlivka, unde s-au descoperit încă cinci asemenea monede18,
sau sub autoritate romană ca Tyras, de unde provin alte opt exemplare19. Pe de altă parte, o eventuală apartenenţă a sa la depozit ar fi confirmată de existenţa a câte unei monede din primele decenii ale Principatului
şi în alte două depozite monetare de la răsărit de Prut (Goteşti) respectiv din Dobrogea romană (Medgidia).

A Late Roman coin hoard found in Bessarabia
ABSTRACT

The authors present 65 base metal (billon, brass or bronze) ancient coins, recently arrived in the collection
of the National Museum of Archaeology and history of Moldavia (Kishinev), which are coming from the Moldavian
territory. Although there were no data about the place and circumstances of finding, it is no doubt that most of the
coins (59 ex.) belong to a hoard, due to the homogenous structure and chronological succession of the issues, the
pieces being also good preserved. The hoard is composed of two groups, an earlier one from the 2nd-3rd centuries
AD and a Late Roman majority one (52 ex.). The earliest ones are two provincial coins from Moesia Inferior and
five billon antoninianii of Gallienus (3 ex.), Claudius Gothicus and Aurelianus, all issued at Rome within a range
of eight years. The Late Roman group comprises nummii from Tetrarchy to the beginning of the Eastern Empire
(AD 395-401), with a better representation of the periods 336-341 (9 ex. = 17.30%), 348-358 (13 ex. = 25%) and
364-378 (9 ex. = 17.30%).
It is difficult to say whether the two groups of issues were mixed in the same hoard in Barbaricum or whether
the entire hoard came from the northern provinces of the Empire, with already-constituted structure. Several hoards
from Roman Dobrudja (Scythia Minor) – mainly the ones of Strunga and Medgidia, Constanţa County – are
comprising, in addition to the majority content of nummii, few provincial coins from the 2nd-3rd centuries AD
and antoninianii issued after the year 253. The same structure has been also attested in the area from north of the
Danube. The principal analogies are the two such hoards until now discovered in the southern Republic of Moldavia,
at Vadul lui Isac, Cahul district (containing nummii, provincial coins and early Roman imperial issues) and Goteşti,
Cantemir district (containing nummii and early Roman imperial issues). Other ‘combined’ coin hoards were recorded
beyond the northern frontier of the provinces Moesia Prima and Dacia Ripensis, mainly in Banat (bigger hoards,
of hundreds or thousands coins). Based on the diffusion map of the coin finds the authors presume that the hoard
could be find in the southern Bessarabia, perhaps coming from the Roman province Scythia Minor.
Other six coins, less well preserved, have an uncertain status. They could hypothetically belong to the hoard,
or it also could have been single finds from the neighborhood. The three specified pieces are rarities in the Bessarabian
area: two coins from the Bosporan Kingdom – one of them issued during the 3rd century BC crisis and the other
one issued under the Roman rule in the 1st-2nd centuries AD – respectively a worn as of Claudius I.
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Ana Boldureanu, Cronica descoperirilor numismatice
(III), Tyragetia, s.n., 3 (18), 2009, 1, p. 347, nr. 1.
18 R.D. Bondar’, S.A. Bulatovič, op. cit., p. 177-178,
nr. 8-12.
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Al. Popa, Larisa Ciobanu, op. cit., p. 86-87, e.5-12 şi
p. 97, cu bibliografia.
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FIGURES CAPTION
Pl. I-II. Coins of the Bessarabian hoard.
Pl. III. Coins of the Bessarabian hoard (nr. 49-59); coins with uncertain status (nr. 60-63).
Table 1. The representation of the mints of the Late Roman period in the Bessarabian hoard.

18

