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Abstract: The authors present 14 coins from several historical periods, 

discovered in 2015 in Cernica forest near Bucharest. Within the lot, five ancient coins 

stand out: a fragment of a Geto-Dacian, Inoteşti-Răcoasa type coin; two Dyrrhachium 

drachmae among which one is an imitation; two Roman republican denarii. Nine 

medieval coins are added to the ancient ones: a Polish schilling issued during the 

reign of Sigismund III Vasa, a Hungarian denarius, 15-16
th
 c. ?, as well as a compact 

group of six Ottoman coins from the 18
th
 century. A coin fragment is added to these 

eight pieces, a medieval coin very poorly preserved, oxidized, which couldn’t be 

identified. Aspects of monetary circulation are discussed and analogies are presented 

for each type of denomination. 

Rezumat: Autorii prezintă 14 monede aparţinând mai multor perioade 

istorice, descoperite în cursul anului 2015 în pădurea Cernica din apropierea 

Bucureştiului. În structura lotului se remarcă cinci piese antice: un fragment de 

monedă geto-dacică de tip Inoteşti-Răcoasa, două drahme din Dyrrhachium dintre 

care una reprezintă o imitaţie, şi doi denari republicani romani. Monedele antice sunt 

completate de nouă monede medievale: un şiling polonez bătut în vremea lui 

Sigismund al III-lea Vasa, un denar unguresc, sec. XV-XVI ?, precum şi un grup 

compact de şase monede otomane din sec. al XVIII-lea. Celor opt exemplare li se 

adaugă un fragment de monedă medievală extrem de slab conservată, oxidată, care 

nu a putut fi identificată. Sunt discutate aspecte ale circulaţiei monetare şi sunt 

prezentate analogii pentru fiecare tip de nominal în parte. 

 

Pe data de 6 octombrie 2015, în pădurea Cernica, într-o zonă ce aparţine 

administrativ de oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, au fost descoperite la o adâncime de 20 

cm în pământ un număr de 32 obiecte din diferite perioade istorice
1
. Dintre acestea, au 

fost identificate 14 monede, între care se distinge un lot de cinci piese antice: un 

fragment de monedă geto-dacică de tip Inoteşti-Răcoasa, două drahme din 

Dyrrhachium, una fiind o imitaţie, şi doi denari republicani romani. 

                                                           
* Muzeul Municipiului Bucureşti. 
1 Obiectele au fost descoperite cu ajutorul detectorului de metale. Piesele au fost publicate pentru 

completarea informațiilor numismatice referitoare la zona respectivă și conservarea datelor istorice, 

indiferent de statutul lor juridic. 
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Catalogul monedelor antice 

 

Monedă geto-dacică de tip Inoteşti-Răcoasa – fragment  

Av. Capul lui Zeus laureat spre dreapta. Este vizibilă partea din spate a capului, cu 

şuviţele de păr strânse. 

Rv. Călăreţ schematizat, la trap, spre stânga. Se distinge doar partea inferioară a 

calului, cu cele două picioare din spate. În faţa picioarelor, trei linii paralele. 

1. Aliaj cu conţinut scăzut de argint; 1,54 g; 16 × 11 mm. Pl. I, 1. 

Preda 1973, p. 247-258 şi pl. XLIX-LIII; Preda 1998, p. 193-196.  

 

Dyrrhachium, drahmă 

Av. [M]ENIΣKOΣ. Vacă alăptând un viţel, spre dreapta. Deasupra legendei, Nike 

zburând spre dreapta. În exergă, un fulger. Cerc perlat.  

Rv. [ΔΥ]Ρ / KAΛ / Λ[Ω / NOΣ ]. Pătrat dublu, împărţit în două compartimente, ce 

conţin două stele.  

2. AR  2,86 g; 15,3 × 17,6 mm; legenda de revers este parţial ştearsă. Pl. I, 2. 

BMC Thessaly to Aetholia, p. 70, nr. 81; Ceka 1972, p. 195, nr. 322. 

 

Dyrrhachium, imitaţie drahmă 

Av. MENΣNKO. Vacă alăptând un viţel, spre dreapta. În exergă, un fulger. Cerc 

perlat. Flanul a fost mişcat, urme de dublare fiind evidente în legendă. 

Rv. [ΔΥΡ / Φ]IΛ / OΔY / NOX. Legenda este destul de ştearsă. Pătrat dublu, împărţit 

în două compartimente, ce conţin două stele. 

3. AR  2,18 g; 16,8 × 17,1 mm. Pl. I, 3. 

Ceka 1972, p. 196, nr. 328, original, cu magistraţii MENIΣKOΣ – ΦΙΛΟΔΑΜΟΥ.      

 

Republica Romană, denar 

Av. ROMA – X, jos. Capul Romei cu coif spre dreapta. Pe obrazul zeiţei au fost 

aplicate trei poansoane de forme diferite: semilună, un vârf de săgeată spre dreapta şi 

un vârf de săgeată spre stânga.    

Rv. L. FLAMI[NI] jos, CI[LO] în exergă. Victoria, în bigă ce galopează spre dreapta, ţine 

o cunună în mâna dreaptă şi hăţurile în mâna stângă. Sunt prezente zgârieturi pe flan. 

4. AR  3,68 g; 16,6 × 18,2 mm. Pl. I, 4. 

Crawford, p. 314, nr. 302/1, magistrat L. Flaminius Chilo, Roma, anii 109-108 a. Chr. 

 

Republica Romană, denar 

Av. Capul laureat al lui Apollo spre dreapta. În câmp stânga, o liră. Cerc perlat. Pe 

obrazul zeului a fost aplicat un poanson în formă de unghi ascuţit.  

Rv. M. F. în câmp stânga; P. CLODIVS în câmp dreapta. Diana, cu tolba de săgeţi cu 

arc pe umăr, stând din faţă şi privind spre dreapta, ţine în fiecare mână câte o torţă 

aprinsă. Cerc perlat. 

5. AR   3,42 g; 17,6  × 20,5 mm. Pl. I, 5. 

Crawford, p. 506, nr. 494/23, magistrat P. Clodius M.F., Roma, anul 42 a. Chr. 
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 Fragmentul de monedă de tip Inoteşti-Răcoasa, aşa cum apare la o primă 

vedere, este realizat dintr-un aliaj cu conţinut scăzut de argint, indicând faptul că 

aparţine unei emisiuni târzii. De asemenea, ea pare a fi fost tăiată intenţionat în 

vechime în mai multe bucăţi, aşa cum reiese din modul precis de decupare al 

fragmentului. Pe revers, în faţa picioarelor calului, sunt imprimate trei linii paralele, ce 

pot fi rezultatul unei bateri defectuoase, neîngrijite, fie urmele unei monograme încă 

neidentificate. Din acest motiv, precum şi în virtutea materialului cu mult cupru, 

înclinăm să identificăm fragmentul ca aparţinând unei emisiuni de tip Inoteşti-

Răcoasa. Lipsa rozetei de pe avers, specifică acestor monede, este doar întâmplătoare, 

nefiind pe această porţiune păstrată. Datarea emisiunilor de acest tip se situează 

începând cu sfârşitul sec. II a. Chr şi mai ales în prima jumătate a sec. I a. Chr.  

Următoarele patru monede prezintă toate caracteristicile unui mic depozit 

monetar. Cea dintâi piesă, cu numele magistraţilor Meniskos – Kallonos aparţine 

uneia dintre cele mai comune şi des întâlnite emisiuni din depozitele de drahme 

dyrrhachiene (grupa IV-V
2
). Cea de-a doua monedă este o imitaţie. Pe avers, legenda 

este barbarizată, imitând numele magistratului MENIΣKOΣ. Pe revers, numele 

magistratului este barbarizat şi dificil de identificat şi din cauza slabei conservări. 

Piesa ar putea fi o imitaţie a unei drahme de la MENIΣKOΣ – ΦΙΛΟΔΑΜΟΥ. Denarii 

romani republicani sunt o prezenţă obişnuită alături de drahmele oraşului dalmat. Cel 

mai recent dintre ei situează ascunderea sumei într-o perioadă de după anul 42 a. Chr. 

Pe aversul ambelor piese au fost aplicate unul sau mai multe poansoane: o semilună, 

un vârf de săgeată spre dreapta şi un vârf de săgeată spre stânga (nr. 4) şi un poanson 

în formă de unghi ascuţit (nr. 5). De cele mai multe ori, aplicarea lor este explicată ca 

fiind o operaţie de verificare a metalului efectuată uneori chiar în mai multe centre 

aflate sub autoritatea romană (în cazul mai multor incizii)
3
. În ceea ce priveşte 

fragmentul monetar dacic, nu avem niciun indiciu despre locul lui de provenienţă în 

pădure, dacă acesta a fost descoperit sau nu împreună cu drahmele greceşti şi denarii 

romani. De aceea, nu îl putem include cu siguranţă în posibilul depozit. Totuşi, datarea 

sa în prima jumătate a sec. I a. Chr. nu exclude această posibilitate. Starea sa de 

conservare indică o rămânere în circulaţie îndelungată, de câteva zeci de ani, care 

coincide cu momentul ascunderii depozitului nostru. 

În Pădurea Cernica, în zona oraşului Pantelimon, descoperirile din ultimii ani 

cu ajutorul noii tehnologii au scos la iveală mai multe descoperiri monetare. La 

Muzeul Naţional de Istorie a României, se păstrează trei piese ce au făcut obiectul 

unei donaţii în septembrie 2015
4
: o monedă de bronz de la Markianopolis, Caracalla, 

ce a fost descoperită împreună cu un inel de bronz decorat cu capete de şarpe, o piesă 

romană de la Licinius din anii 318-324 p. Chr. şi o monedă de bronz romană, ilizibilă, 

în stare fragmentară. Într-o altă donaţie, cu astfel de piese descoperite în pădure, au 

fost înregistrate o drahmă de la Dyrrhachium, mai puţin întâlnită, cu magistraţii 

                                                           
2 Conovici 1985, p. 65 și fig. 2. 
3 Mitrea 1958, p. 146-149. 
4 Moisil 2011, p. 218-219, nr. 26-28. Piesele din donația nr. 1633/22.09.2015 provin din descoperiri 

realizate cu detectorul de metal. Autorul donației a precizat că monedele au fost descoperite izolat în 

Pădurea Pantelimon – Cernica, jud. Ilfov. 
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Euktemon – Damageos şi două monede geto-dacice de tip Vîrteju-Bucureşti: una 

fragmentară, subaerată şi cealaltă realizată dintr-un aliaj cu conţinut redus de argint
5
. 

Din acelaşi punct, provin un follis şi trei verigi de bronz. Nu avem niciun indiciu dacă 

piesa dyrrhachiană din donaţia aceasta ar putea avea vreo legătură cu lotul nostru, dar 

nu putem exclude o eventuală relaţie între ele. Către această concluzie ne conduce 

situaţia descoperirilor de acest gen din Bucureşti, în care ele provin de cele mai multe 

ori din depozite monetare. 

O emisiune din Dyrrhachium este prezentă în depozitul descoperit în 

Bucureşti, pe şoseaua Fundeni nr. 28, în anul 1952. Tezaurul, ascuns într-o căniţă de 

lut cu toarte supraînălţate, cuprindea nouă denari romani, dintre care unii barbarizaţi, o 

fibulă de argint şi un şir de mărgele. Drahma din oraşul de pe coasta dalmată poartă 

numele magistratului Meniskos
6
. Dintre denari, doar două piese s-au păstrat la 

Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române: un exemplar de la L. 

Rubrius Dossenus (87 a. Chr.) şi celălalt, barbarizat, de la L. Rutilius Flaccus (77 a. 

Chr.). 

 Deosebit de importantă este descoperirea din Bucureşti, în cartierul Militari, 

cu prilejul amenajării complexului de sere, a unui tezaur alcătuit din 94 de monede de 

argint. În compoziţia sa eterogenă, cu 88 de tetradrahme emise de Thasos şi una din 

Maroneia, sunt prezente cinci drahme din Dyrrhachium: o piesă inedită cu magistraţii 

Antimachos – Menekka, o alta mai des întâlnită de la Meniskos – Arhippou şi trei 

imitaţii după emisiuni de la monetarul Xenon, fără eponimii de pe revers
7
. 

 Dacă analizăm situaţia din Bucureşti, se observă că nu avem atestate 

deocamdată descoperiri izolate ale unor astfel de piese. Cu toate acestea, dacă ne 

îndepărtăm de capitală, se constată creşterea numărului de descoperiri izolate mai ales 

în aşezările geto-dacice din câmpia munteană. În dava fortificată de la Popeşti, au fost 

descoperite două drahme dyrrhachiene în cadrul săpăturilor arheologice desfăşurate 

între anii 1941-1947 de către Dinu V. Rosetti: una mai rară de la ΣΩΣTPIΩN–

AMYNTA şi o imitaţie de bronz, pe care abia se distinge pătratul de pe revers
8
.  

Mai târziu, se semnalează prezenţa unei piese din Dyrrhachium fără alte 

detalii în anul 1955, pe şantierul condus de Radu Vulpe, alături de piese specifice 

perioadei sec. II – I a. Chr: o piesă geto-dacică de tip Vîrteju-Bucureşti, două emisiuni 

greceşti, una de la Odessos, cealaltă neprecizată, două tetradrahme de tip Thasos şi un 

denar roman republican din vremea monetarului C. Valerius Flaccus, anul 140 a. Chr.
9
 

Ulterior, în campania arheologică din anul 1992, a fost găsită o drahmă din oraşul 

dalmat, purtând numele magistraţilor Meniskos – Dionysiou, pe care autorii o situează 

în sec. I a. Chr., mai precis între anii 97 – 87 a. Chr.
10

   

                                                           
5 Moisil 2012, sub voce, Cernica – Pantelimon, jud. Ilfov, nr. 1-3, mss. în curs de apariție. 
6 Mitrea 1958, p. 162, nr. 17 și nota 2.  
7 Cojocărescu 1975, p. 196, nr. 90-94. 
8 Cojocărescu 1981, p. 143, nr. 7-8.  
9 Vulpe 1957, p. 234; Mitrea 1967 (1), p. 381, nr. 17, apud Constantinescu 1965. Pentru alte descoperiri 

monetare (monede geto-dacice, tetradrahme din Thasos și Maroneia, un denar roman republican din sec. I 

a. Chr.) vezi, Vulpe 1960, p. 331 și 333; Vulpe 1962, p. 458. 
10 Poenaru-Bordea, Mitrea 1994-1995, p. 463, nr. 6. 
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 Tot de la monetarul Meniskos, dar cu eponimul Kallonos, avem o drahmă în 

aşezarea geto-dacică de la Piscu Crăsani, jud. Ialomiţa, în punctul Copuzu-Deluş
11

. 

Interesant este faptul că ea a fost descoperită într-o groapă menajeră de sub podeaua 

unei locuinţe geto-dacice alături de o drahmă de tip Alexandru cel Mare – Filip III 

Arideul şi de ceramică geto-dacică. 

În împrejurimile oraşului Bucureşti, la Snagov, jud. Ilfov, în cadrul săpăturilor 

arheologice efectuate de D.V. Rosetti în anul 1933, a fost descoperită într-un mormânt 

de incineraţie o monedă de argint de la Dyrrhachium, conform autorului, cu legendele 

parţial păstrate: av. ... EKOΣ şi rv. ΔΥΡ/Α.../ΚΥΣ/....
12

. În ciuda descrierii 

defectuoase, moneda poate fi identificată ca aparţinând lui Meniskos, iar pe revers, în 

jurul pătratului dublu, poate fi redat numele lui Λ[Y]/KIΣ/[KOY]
13

. Semnificativ este 

faptul că într-un alt mormânt de incineraţie săpat în cursul acestei campanii, au fost 

descoperiţi patru denari romani republicani, dintre care unul foarte oxidat, ilizibil şi 

ceilalţi emişi în vremea magistraţilor L. Rubrius Dossenus (87 a. Chr.), L. Rutilius 

Flaccus (77 a. Chr.) şi C. Cassius Longinus (42 a. Chr.)
14

. Se remarcă faptul că în 

micul depozit de pe şos. Fundeni şi mormintele de la Snagov, sunt piese de la aceeaşi 

monetari romani, dar şi din oraşul dalmat. 

O drahmă dyrrhachiană cu numele lui Meniskos a fost descoperită la Giurgiu, 

în anii 1932-1934 cu prilejul săpării unor gropi pentru plantarea unor pomi. În aceste 

împrejurări, au mai fost găsite şi alte două piese din perioada romană târzie, de la 

Constantin cel Mare şi Valentinian I
15

. Monede din Dyrrhachium, editate fără o 

descriere completă în literatura de specialitate, au fost semnalate în dava de la 

Cârlomăneşti, jud. Buzău, unde o piesă ar fi fost descoperită în cursul săpăturilor 

arheologice în anul 1967
16

, în aşezarea de la Costeşti, jud. Argeş
17

, precum şi la 

Novaci, com. Mihăileşti, jud. Giurgiu
18

. 

Pe măsură ce ne îndepărtăm spre regiunea din dreapta Oltului, în judeţul 

Teleorman, situaţia păstrează aceleaşi caracteristici: o drahmă din Dyrrhachium cu 

numele magistraţilor Meniskos–Lykiskou a fost descoperită la Roşiorii de Vede
19

, iar 

două exemplare imprimate cu acelaşi nume sunt atestate şi la Lisa, jud. Teleorman
20

.  

Următorul magistrat după Meniskos, ce este prezent atât în descoperirile 

izolate, dar şi în tezaure într-o proporţie semnificativă, este Xenon. Monede cu numele 

acestuia pe avers sunt atestate în judeţul Teleorman, la Albeşti, unde în cadrul 

săpăturilor arheologice a fost găsită o drahmă cu eponimul Pirba
21

, la Nenciuleşti, 

                                                           
11 Conovici 1980, p. 139, nr. 2. 
12 Rosetti 1935, p. 16, nr. 60: mormânt de incinerație g. 
13 Ceka 1972, p. 196, nr. 325. 
14 Rosetti 1933, p. 219-220, mormânt de incinerație a, nr. 1-4; Rosetti 1935, p. 7-8, nr. 1-4. 
15 Mitrea 1967 (1), p. 380, nr. 10. Informațiile au fost confruntate și completate cu datele care se păstrează 

în Colecția Numismatică a Muzeului Municipiului București. Piesele cu inv. 87984-87986 au fost donate 

de Enache Marilena în anul 1965, cu datele respective. 
16 Mitrea 1969, p. 540, nr. 5.  
17 Preda 1998, p. 267, după o informație a lui Al. Vulpe. 
18 Preda 1960, p. 467-468. 
19 Beda 1980, p. 130-131, nr. 11. 
20 Beda 1980, p. 130, nr. 8. 
21 Mitrea 1968, p. 171, nr. 1 (sub voce Dumitru Berciu); Berciu, Moscalu 1972, p. 639. 
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com. Mavrodin, unde cel de pe revers este parţial şters, nefiind identificat cert
22

, ca şi 

la Bujoreni, unde se citeşte doar ../../A
23

. O drahmă cu numele lui Xenon este 

semnalată de C. Preda ca fiind găsită într-o comună apropiată localităţii Bujoreni, 

adică la Tunari, com. Botoroaga
24

, dar sursa comună a acestor informaţii, şi anume 

profesorul de istorie din Drăgăneşti, ne determină să ne întrebăm dacă nu este vorba 

despre una şi aceeaşi monedă, publicată de două ori, dar cu altă provenienţă. Confuzia 

ar fi fost posibilă, deoarece localităţile respective sunt foarte apropiate. 

Piese de la magistraţi mai puţin prezenţi în aria descoperirilor din câmpia 

munteană avem atestate la Lăceni, com. Orbeasca, unde o drahmă de la Eunous–

Damenos ajunge într-o colecţie privată
25

, precum şi la Siliştea, com. Purani, în care a 

fost semnalată o monedă de la Ktetos–Damenos
26

.  

În urma analizei descoperirilor monetare izolate efectuate în regiunea cuprinsă 

între Olt în partea de vest, Dunăre în partea de est şi sud, lanţul Carpaţilor şi râul 

Buzău în partea de nord, s-a constatat că emisiunile cele mai des întâlnite îi aparţin 

monetarului Meniskos, însoţit adesea de eponimii Lykiskou, Kallonos, Dionysiou. 

Acesta este urmat îndeaproape de Xenon, care de multe ori a fost imitat sau ai cărui 

eponimi nu au fost identificaţi din cauza stării de conservare sau unei bateri 

defectuoase.  

În regiunea delimitată mai sus, am încercat să adunăm şi să analizăm tezaurele 

monetare pentru a cunoaşte ponderea anumitor monetari de pe emisiunile din 

Dyrrhachium în compoziţia lor. 

Depozitul de la Găeşti, jud. Dâmboviţa, descoperit întâmplător în primăvara 

anului 1946, este alcătuit din drahme din Apollonia (11 ex.) şi Dyrrhachium (11 ex.)
27

. 

Dintre acestea din urmă, şapte exemplare îi aparţin lui Meniskos, două piese sunt de la 

Xenon, un exemplar de la Eunous, iar o monedă este barbarizată, fără inscripţie pe 

avers.  

La Zimnicea, jud. Teleorman, sunt semnalate mai multe drahme dyrrhachiene 

în mai multe rânduri, care par a proveni dintr-un tezaur descoperit prin anii 1960-

1970. C. Beda descrie două drahme de la Meniskos (cu eponimii Perigenes şi 

Kallonos) găsite la locuitorii de aici
28

. Alte 10 piese din acest depozit sunt editate mai 

târziu, aducându-se date noi referitoare la structura sa: şase drahme dyrrhachiene şi 

patru denari romani republicani. Dintre piesele oraşului dalmat, doar două emisiuni au 

fost precizate: un exemplar de la Meniskos – Kallonos şi unul de la Xenon – Phillia
29

. 

Pe baza emisiunilor romane, acesta ar fi putut fi ascuns în al doilea sfert al sec. I a. 

Chr. Ulterior, au mai apărut câteva piese din depozitul recuperat parţial: cinci drahme 

de la monetarii Meniskos (cu eponimii Kallonos, Arhippou, şi Dionysiou (2) şi Xenon 

(cu Damenos) şi şase denari romani republicani, care însă nu schimbă datarea primului 

                                                           
22 Beda 1980, p. 130, nr. 7.  
23 Beda 1980, p. 129, nr. 2. 
24 Preda 1975, p. 207, nr. 4. 
25 Beda 1980, p. 130, nr. 6. 
26 Beda 1980, p. 131, nr. 12. 
27 Dimian 1955, p. 304-305, nr. 7. 
28 Beda 1980, p. 132, nr. 17b și 18. 
29 Popescu 1992-1993, p. 305-306, nr. 2. 
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lot
30

. Faptul că tezaurul a fost împrăştiat încă din momentul descoperirii şi că 

recuperarea sa a fost realizată în mai multe etape ne determină să presupunem că este 

posibil ca el să nu fi fost recuperat integral. Cu toate că acesta pare mai timpuriu decât 

alte depozite din Câmpia munteană, structura drahmelor dyrrhachiene coincide cu cea 

a celorlalte descoperiri din această zonă. 

Un exemplu asemănător este cel al tezaurului de la Suhaia, jud. Teleorman, 

descoperit în anul 1964, cu ocazia terasării unui teren în vederea cultivării viţei de 

vie
31

. Acesta, alcătuit din circa 200 de piese de argint (tetradrahme de tip Thasos, 

drahme din Dyrrhachium şi denari romani republicani) s-a risipit încă din momentul 

găsirii între localnicii prezenţi, astfel că, recuperarea pieselor s-a realizat treptat şi 

incomplet. În ceea ce priveşte emisiunile dyrrhachiene, a fost semnalată o primă piesă 

de la Xenon – Philodamou
32

. Alte două exemplare cu această pereche de magistraţi 

sunt publicate de Maria Chiţescu care descrie un lot de 15 monede din depozit. 

Acestora li se adaugă trei piese de la Meniskos (cu eponimii Dionysiou, Kallonos, 

Lykiskou)
33

. Alte câteva piese cu aceleaşi serii de monetari, tot din tezaur, sunt 

descrise de C. Beda mai târziu
34

. Depozitul pare a se situa în prima jumătate a sec. I a. 

Chr. în virtutea celui mai recent denar, de la C. Naevius Balbus, ce datează din 79 a. 

Chr. Având în vedere condiţiile de descoperire şi de împrăştiere ale tezaurului, nu este 

exclus să mai apară loturi din această descoperire. De asemenea, este posibil ca data 

ascunderii sale să fie mai târzie. 

Tot în acest judeţ, o descoperire interesantă a unui tezaur cu o structură 

eterogenă a fost semnalată la Furculeşti-Videle: o tetradrahmă din Maroneea, 21 

tetradrahme din Thasos şi 42 de drahme dyrrhachiene
35

. Majoritatea celor din urmă 

aparţin magistratului Meniskos (27 ex., dintre care două piese cu eponimul Kallonos), 

Xenon (6 ex.) şi Philon (7 ex.). Este descrisă şi o imitaţie barbarizată ce copiază un 

original de la cunoscutul Meniskos. 

La Conţeşti, în apropierea oraşului Zimnicea, au fost descoperite drahme din 

Apollonia şi Dyrrhachium, o tetradrahmă de tip Macedonia Prima, precum şi un denar 

roman republican
36

. Dacă primul autor le menţionează la modul general ca fiind 

rezultate din descoperiri izolate, toate aceste piese sunt amintite ulterior ca aparţinând 

unui tezaur descoperit în localitatea respectivă
37

. Două drahme dyrrhachiene, una mai 

timpurie, cu o greutate ridicată, de la magistraţii Exephron – Zopyrou şi a doua, mai 

târzie, de la Meniskos – Kallonos, pot fi suspectate ca provenind din aceeaşi 

descoperire. 

Tot în zona Teleorman, avem doar menţiunea unui tezaur de la Izvoarele, 

fosta localitate Bivoliţa, în anul 1926, care este alcătuit din piese dyrrhachiene şi 

                                                           
30 Popescu, Ion 1996, p. 35. 
31 Mitrea 1967 (1), p. 382, nr. 23; Mitrea 1968, p. 172, nr. 15 (sub voce Corneliu Beda); Chițescu 1968,  

p. 453-454; Beda 1980, p. 131, nr. 13. 
32 Mitrea 1968, p. 172, nr. 15 (sub voce Corneliu Beda). 
33 Chițescu 1968, p. 453-454. 
34 Beda 1980, p. 131, nr. 13. 
35 CreștCol, 1961, p. 658-668, nr. 116-176; Nicolae 1985, p. 258-259. 
36 Mitrea 1958, p. 173, nr. 41. 
37 Preda 1998, p. 267; Beda 1980, p. 129, nr. 3 a, b. 
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denari romani republicani
38

. Din acest depozit nu s-a păstrat decât o drahmă în colecţia 

Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” ce nu a fost identificată în detaliu. 

Spre nord, în jud. Prahova, la Chiţorani a fost găsit în timpul lucrărilor 

agricole de primăvară un mic depozit alcătuit din şapte denari romani republicani şi 

două drahme din Dyrrhachium. Cel mai recent denar, de la C. Considius Nonianus, 

datează din anul 57 a. Chr., dar această dată trebuie privită cu rezerve, deoarece 

depozitul a fost recuperat parţial. Monedele din Dyrrhachium au fost emise sub 

magistraţii Zoilos – Zopyrou şi Xenon – Pyrba
39

. La câţiva kilometri de această 

localitate, în 1963, a mai fost descoperit un alt tezaur la Valea Călugărească, alcătuit 

mai ales din drahme din Dyrrhachium, care încă nu a fost editat
40

.  

Alte menţiuni rămase în literatura de specialitate, precum cea de la Bucureşti-

Plumbuita
41

, unde a fost semnalată descoperirea mai multor drahme din Dyrrhachium, 

fie consemnarea unui depozit cu astfel de emisiuni, înregistrat cu o provenienţă vagă, 

în fostul judeţ Vlaşca
42

, nu au fost regăsite ca fiind înregistrate în inventarul general al 

Muzeului Municipiului Bucureşti, aşa cum s-ar putea înţelege din trimiterile autorului. 

În urma acestei treceri în revistă a depozitelor monetare cu drahme 

dyrrhachiene din zona delimitată între Carpaţi, Olt şi Dunăre, se poate constata o 

proporţie semnificativă a emisiunilor lui Meniskos (în combinaţie cu diferiţi eponimi), 

urmat la scurtă distanţă de Xenon. Restul monetarilor, ca Eunous în depozitul de la 

Găeşti, jud. Dâmboviţa, ca Exephron în cel de la Conţeşti, jud. Teleorman, sau Zoilos 

în tezaurul de la Chiţorani, jud. Prahova, sunt prezenţe sporadice şi neconvingătoare. 

O mică excepţie o reprezintă magistratul Philon, reprezentat de şapte exemplare în 

depozitul de la Furculeşti-Videle, jud. Teleorman. Pe de altă parte, această situaţie este 

influenţată în mod direct de nivelul de recuperare al tezaurului din teritoriu.  

Trăsăturile specifice componenţei acestor depozite se regăsesc şi în structura 

unor tezaure din alte zone, ca de pildă, cel înregistrat ca fiind din judeţul Dolj
43

. 

Depozitul este alcătuit din 139 de monede de argint, dintre care 135 drahme din 

Dyrrhachium, una din Apollonia şi trei denari romani republicani. Din lotul de 

monede dyrrhachiene, 73 ex. poartă numele lui Meniskos (cu nouă piese în combinaţie 

cu Kallonos), 43 ex. sunt de la Xenon (cu diferiţi eponimi), iar opt exemplare sunt 

imitaţii. Cel mai recent dintre denari, de la Marcus Antonius, datează din anii 32-31 a. 

Chr., oferind un terminus post-quem pentru ascunderea tezaurului. Un alt exemplu este 

dat de depozitul de la Voievodeni, jud. Cluj, care conţine 209 drahme din 

Dyrrhachium, dintre care 11 piese sunt imitaţii după Meniskos şi Xenon
44

. Ponderea 

cea mai mare o au piesele cu numele lui Meniskos (131 ex.), urmate de cele ale lui 

Xenon (51 ex.) şi în cele din urmă, Philon (7 ex.). O structură asemănătoare este 

                                                           
38 Mitrea 1958 (2), p. 153, nr. 10, sub voce, Bivolița (r. Olteni, reg. București). 
39 Mitrea 1963, p. 592, nr. 13; Simache 1971, p. 378-379. 
40 Mitrea 1967 (2), p. 195, nr. 24. 
41 Mitrea 1967 (1), p. 379, nr. 4, apud Constantinescu 1965 (nonvidi). 
42 Mitrea 1967 (1) , p. 382, nr. 27, apud Constantinescu 1965 (nonvidi). 
43 Dimian 1955, p. 305, nr. 8; Conovici 1985, p. 59-63. 
44 Chirilă 1969, p. 141, dar la Meniskos – Arhippou – 19 ex. 
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relevată de asemenea de depozitele monetare de la Deva, jud. Hunedoara
45

 şi Hilib, 

jud. Covasna
46

. 

O excepţie o constituie tezaurul de la Şieu–Odorhei, care nu conţine drahme 

dyrrhachiene de la magistraţii deja tradiţionali Meniskos, Xenon sau un altul apropiat 

lor, ca în restul depozitelor
47

. C. Preda explică acest fapt printr-un decalaj cronologic 

existent între grupele de emisiuni din acest depozit şi grupele monetarilor din alte 

tezaure. Într-adevăr, piesele de la Şieu sunt mult mai grele decât cele cunoscute, 

indicând o anterioritate a emiterii lor. Trebuie să subliniem că ele reprezintă o sumă 

aparte, probabil cu o altă provenienţă, în condiţiile în care depozitul a fost ascuns ca şi 

celelalte între anii 70-40 a. Chr. 

În lotul nostru, este prezentă o imitaţie după o emisiune dyrrhachiană de la 

Meniskos. Astfel de piese sunt des întâlnite în tezaurele cu drahme din oraşul dalmat, 

însoţind piesele originale. Depozitul de la Bucureşti-Militari conţine trei copii ale 

emiterilor lui Xenon. În dava getică de la Popeşti a fost găsită o imitaţie după o 

drahmă de la Meniskos
48

; o alta a fost semnalată în tezaurul de la Furculeşti-Videle
49

. 

Mai multe imitaţii au fost identificate în depozitul înregistrat ca fiind din judeţul Dolj 

(8 ex.)
50

 sau în cel de la Voievodeni, jud. Cluj, în care 11 piese copiază emisiuni ale 

lui Meniskos şi Xenon
51

. O imitaţie după o drahmă dyrrhachiană, cu numele primului 

magistrat a fost descoperită şi la Săvîrşin, jud. Arad, în aşezarea dacică
52

. Această 

piesă este un pic mai grea decât cea descoperită în Pădurea Cernica, având 2,45 g. 

Deşi este diferită de piesa noastră, imitaţia de la Săvîrşin prezintă trăsături clare de 

imitare nereuşită a originalului: NENIΣKOΣ pe avers şi numele magistratului de pe 

revers ininteligibil. E. Chirilă consideră că imitaţiile confecţionate dintr-un metal de 

bună calitate ar fi putut să fie realizate în zona Adriaticii, pe când piesele subaerate sau 

cu un conţinut redus de argint ar putea fi rezultatul unei producţii locale. 

 Fragmentul de tezaur descris de noi poate fi datat pe baza celui mai recent 

denar într-o perioadă post 42 a. Chr. El se înscrie într-un orizont de depozite monetare 

a căror dată de ascundere coincide cu acesta: tezaurul de la Vlădeni, jud. Dâmboviţa, 

ce se încheie cu o emisiune de la C. Cassius Longinus (42 a. Chr.)
53

, depozitul din 

com. Nicolae Bălcescu, jud. Teleorman, alcătuit din 29 de denari republicani, cu 

ultimul exemplar de la monetarul P. Clodius, ca şi cel din lotul nostru
54

. Tezaurul de la 

Bucureşti-Colentina (ante 1957), se încheie cu o emisiune mai timpurie, de la Albinus 

Bruti F., din anul 48 a. Chr., dar poate fi ascuns tot în această perioadă
55

. 

                                                           
45 Chirilă, Rusu 1980, p. 71-73. 
46 Szekely 1980, p. 7-8. 
47 Preda, Marinescu 1983-1985, p. 56-57 și 60-61. 
48 Cojocărescu 1981, p. 143, nr. 8. 
49 CreștCol, 1961, p. 658-668, nr. 116-176; Nicolae 1985, p. 258-259. 
50 Dimian 1955, p. 305, nr. 8; Conovici 1985, p. 59-63. 
51 Chirilă 1969, p. 141, dar la Meniskos – Arhippou – 19 ex. 
52 Chirilă, Barbu 1980, p. 127-129; Barbu 1980, p. 105. 
53 Simache 1971, p. 377-378. 
54 Chițescu 1975, p. 209-210. 
55 Mitrea 1958, p. 156-157, nr. 6 bis; Știrbu, Petolescu 1975, p. 193, nota 28; Gramaticu 1996, p. 28-29, 

nr. 1. 
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N. Conovici a arătat că încetarea emisiunilor de drahme din Apollonia şi 

Dyrrhachium a avut loc între anii 85-83 a. Chr., iar pătrunderea lor masivă în Dacia ar 

fi avut loc în timpul lui Burebista, în al doilea sfert al sec. I a. Chr.
56

 Prezenţa acestor 

tezaure mai târzii indică faptul că intrări de astfel de monede au mai avut loc şi după 

dispariţia lui Burebista, continuând şi în a doua jumătate a sec. I a. Chr. 

 

În urma identificării materialului numismatic au ieşit la iveală pe lângă cele 

cinci monede amintite şi nouă monede medievale: un şiling polonez bătut în vremea 

lui Sigismund al III-lea Vasa (1587-1632), având o stare de conservare foarte slabă 

(şters, ilizibil), un denar unguresc, sec. XV-XVI ?, tot cu o stare slabă de conservare 

(şters, ilizibil)
57

, precum şi un lot compact de şase monede otomane, care ar putea face 

parte dintr-un mic depozit. Celor opt exemplare li se adaugă un fragment de monedă 

medievală extrem de slab conservată, oxidată, care nu a putut fi identificată
58

. 

Exemplarele Imperiului Otoman au fost emise în vremea sultanilor Mustafa III (1757-

1774) şi Abdülhamid I (1774-1789) şi se disting faţă de cele două exemplare descrise 

anterior printr-o stare de conservare foarte bună. Între cele cinci exemplare bătute sub 

domnia sultanului Mustafa III, se remarcă două exemplare de 10 parale (onluk) 

provenind din capitala imperiului şi trei exemplare de câte o para una emisă la 

Islâmbol şi două la Cairo. Lotul păstrează şi o para bătută la Konstantiniye în vremea 

domniei sultanului Abdülhamid I. 

 

Catalogul monedelor medievale 

 

IMPERIUL OTOMAN 

Mustafa III (1757-1774) 

Onluk 

Islâmbol 

Av. Tuğra 

Rv. (83) Duribe fi Islâmbol 1171 

Nuri Pere 637 

6. AR ; 4,42 g.; 24,80 mm. 

 

Av. Tuğra 

Rv. (86) Duribe fi Islâmbol 1171 

Nuri Pere 637 

7. AR ; 3,92 g.; 24,95 mm. 

 

Para 

Islâmbol 

Av. Tuğra 

Rv. (9) Duribe fi Islâmbol 1171 

                                                           
56 Conovici 1985, p. 60. 
57 Cele două exemplare nu au fost incluse în catalog din cauza stării precare de conservare. 
58 Moneda nu a fost inclusă în catalog din cauza stării proaste de conservare. 
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Nuri Pere 639 

8. AR ; 0,28 g.; 14,70 mm. 

 

Misir 

Av. Tuğra 

Rv. (6) Duribe fi Misir sene 1171 

Nuri Pere 643 

9. AR ; 0,25 g.; 14,80 mm. 

 

Av. Tuğra 

Rv. (?) Duribe fi Misir sene 1171 

Nuri Pere 643 

10. AR ; 0,25 g.; 15,31 mm. 

 

Abdülhamid I (1774-1789) 

Para 

Kostantiniye 

Av. Tuğra 

Rv. (7) Duribe fi Kostantiniye 1187 

Nuri Pere 681 

11. AR ; 0,35 g.; 15,00 mm. 

 

Descoperirile monetare indică faptul că perioada secolului al XVIII-lea este 

marcată de creşterea considerabilă a producţiei monetare a Imperiul Otoman, fenomen 

care are consecinţe şi asupra circulaţiei monetare din Ţările Române. Moneda 

otomană devine dominantă pe tot parcursul secolului al XVIII-lea şi în prima parte a 

secolului al XIX-lea, fapt confirmat de numeroasele tezaure monetare şi descoperiri 

izolate, unde aceasta ocupă un loc important. În ceea ce priveşte zona Bucureştiului 

lucrurile nu diferă. Materialului numismatic deja cunoscut i se adaugă şi cele şase 

exemplare descrise mai sus. 

Cea mai veche monedă otomană din lotul descoperit la Cernica, este o para 

emisă în numele sultanului Mustafa III la Cairo, în anul 6 (1762-1763) de domnie a 

sultanului. Paraua a fost adoptată la nivel central şi impusă definitiv în tot Imperiul 

Otoman în timpul sultanului Ahmed III (1703-1730) moment când pentru prima dată 

după cucerirea Egiptului, nominalul a fost emis în număr foarte mare atât în atelierul 

din Cairo dar şi în atelierul din capitală. Acoperind aproape întreg teritoriul statului 

otoman, paraua a devenit moneda indispensabilă tranzacţiilor cotidiene fiind prezentă 

în număr ridicat în Ţara Românească. 

În structura micului lot, de remarcat sunt exemplarele de 10 parale bătute în 

vremea sultanului Mustafa III. Piesele de 10 parale (onluk), au fost puse în circulaţie 

pentru prima dată în vremea domniei sultanului Ahmed III (1703-1730) şi au, potrivit 

literaturii, o greutate de cca 6,5 g. Nominalul a fost emis constant în secolul al XVIII-

lea, însă apare destul de rar în tezaurele monetare din Ţara Românească: str. N. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



138 

Bălcescu, Craiova, jud. Dolj
59

, Dobreşti, jud. Dolj
60

, Târnava, jud. Dolj
61

, Ocnele 

Mari, jud. Vâlcea
62

, Odobeşti, jud. Dâmboviţa
63

, Gratia, jud. Teleorman
64

, fostul jud. 

Vlaşca
65

, Roşu II
66

 şi Colibaşi, jud. Ilfov 
67

. 

Depozitul nostru se încheie cu o para bătută în anul şapte de domnie (1779-

1780) a sultanului Abdülhamid I, în capitala Imperiului Otoman. 

Monedele descoperite în pădurea Cernica, oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, oferă 

noi informaţii privind circulaţia monetară în perioadele istorice din care provin, venind 

în completarea descoperirilor deja cunoscute. 
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