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Rezumat: Articolul trateaz  mai multe aspecte referitoare la grupul de 

emisiuni histriene de bronz cunoscute sub denumirea Apollo-Fede ti, datorit  
tezaurului descoperit în localitatea Fede ti, com. uletea, jud. Vaslui. Acestea au fost 
b tute dup  un standard ponderal de circa 4,00 grame i prezint  pe revers, în câmp-
dreapta sau sub delfin, una dintre primele nou  litere din alfabetul grecesc (A-I). Se 
cunosc, de asemenea, piese f r  sigl  sau cu grupul de litere I în câmp. Dac  
celelalte simboluri au rolul de înseriere a emisiunilor, I poate reprezenta o marc  de 
valoare. În acest sens, se fac compara ii cu monede de bronz emise la Apollonia 
Pontica i cu piese histriene de tipul zeu fluvial Istros, cu litera  pe revers. 

Sistemul de marcare, dar i stilul de gravare a tan elor folosite la baterea 
bronzurilor de tip Apollo-Fede ti se reg sesc i la primele serii de monede de argint 
din Grupa a IV-a de emisiuni a cet ii Istros. Mai mult decât atât, a fost identificat  o 
tan  de revers destinat  monedelor de argint din seria B, modificat  i refolosit  

pentru piesele de tip Apollo-Fede ti din seria H. 
Cel mai probabil, bronzurile de tip Apollo-Fede ti au fost produse alternativ 

cu primele emisiuni din Grupa a IV-a, cândva în intervalul 339-330 a.Chr. Acestea au 
urmat, în general, acelea i direc ii de circula ie, spre nord i nord-est, ca i monedele 
histriene de argint din primele trei grupe de emisiuni i roti ele turnate. Rolul 
bronzurilor de tip Apollo-Fede ti a fost s  înlocuiasc  cel mai mic nominal histrian de 
argint, obolul, produs la Istros în numeroase variante, timp de aproape un secol. 

Abstract: The article deals with several aspects related to the group of Istrian 
bronze coin issues named Apollo-Fede ti, known primarily due to the hoard 
discovered in Fede ti village, uletea commune, Vaslui County. They were struck 
according to a weight standard of about 4.00 grams and show one of the first nine 
letters of the Greek alphabet (A-I) on the reverse, in the right field or beneath the 
dolphin. Pieces without letters or with I in the field are registered, too. If the other 
symbols have the role of ordering the series, I can be taken as a value mark. In this 
respect, comparisons have been made with bronze coins issued at Apollonia Pontica 
and Istrian pieces of the river-god Istros type with the letter  on the reverse. 

The marking system and the engraving style of the Apollo-Fede ti type bronze 
coins are also found in the first few series of silver coins of Istros from Group IV. 
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Moreover, a reverse die used first for the B series of silver coins, re-engraved and 
used again for the H series of Apollo-Fede ti type coins has been identified. 

Most likely, the Apollo-Fede ti type bronze coins were produced alternately 
with the first issues of silver coins from Group IV between c. 339 - 330 BC. These 
generally followed the same directions of circulation, north and north-east, like the 
Istrian silver coins from the first three groups of issues and the cast wheel coins. The 
role of the Apollo-Fede ti type bronze coins was to replace the smallest silver 
denomination, the obols, produced at Istros in many variants for almost a century. 
 
 

Men ionate înc  din sec. al XIX-lea, cele mai timpurii i totodat  cele mai 
frumoase monede de bronz de tip Apollo emise la Istros în perioada autonomiei au 
devenit cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea Apollo-Fede ti, datorit  
tezaurului descoperit în 1976 în localitatea Fede ti, com. uletea, jud. Vaslui1. 

Piesele la care ne referim au pe avers capul lui Apollo, purtând cunun  de 
lauri, spre dreapta, iar pe revers, emblema ora ului Istros, vulturul pe delfin, spre 
stânga, legenda I TPIH i, de regul , o sigl , amplasat  în câmp-dreapta sau sub 
delfin. Cunoa tem monede cu siglele A, , , , , , , ,  i I în câmp, respectiv 
cu A,  i  sub delfin (Pl. I-II)2. Exist  îns  i exemplare f r  sigl  (Pl. I, nr. 1) sau 
care par a avea sub delfin alte simboluri decât cele atestate cu certitudine. 

Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, monedele de tip Apollo-
Fede ti au un diametru cuprins între 15-17 mm i o greutate destul de variat 3, 
majoritatea cânt rind îns  între c. 3,00 i 4,60 g, ceea ce indic  un standard ponderal 
teoretic de ±4,00 g. Plaja larg  de greut i i-a f cut pe primii editori ai tezaurului de la 
Fede ti s  se întrebe dac  nu cumva au de-a face cu dou  nominaluri diferite4. 

Mult  vreme, principalele criterii de clasificare i datare a bronzurilor de tip 
Apollo-Fede ti au fost asem narea portretului lui Apollo cu cel de pe aversul 
monedelor lui Filip al II-lea, respectiv sistemul de marcare a emisiunilor, similar cu 
cel folosit pentru unele dintre piesele de argint ale cet ii Istros. În consecin , acestea 
au fost datate în a doua jum tate a sec. al IV-lea a.Chr.5, perioad  de prelungit poate i 
la începutul sec. al III-lea a.Chr.6 

Dac  unii autori au considerat ca foarte probabil  preluarea tipului de avers de 
pe staterii de aur de tip Filip al II-lea (Pl. II, nr. 7)7, al ii au ar tat anumite rezerve, 

1 Talma chi, Munteanu 2018, p. 209, nota 1, cu bibliografia anterioar . 
2 De-a lungul timpului au mai fost semnalate i alte simboluri (A+B, P, K, : etc.), dar acestea nu s-au 
confirmat. 
3 Monedele din tezaurul de la Fede ti cunoscute la nivelul anului 1989 se încadrau între 2,16 g i 5,10 g; 
Mitrea, Buzdugan 1989, p. 13. Recent a fost publicat un exemplar de 5,3 g; Dima 2018, p. 58, nr. 4. 
4 Mitrea, Buzdugan 1989, p. 13. 
5 Pick 1898, p. 151, sec. IV a.Chr.; Mitrea, Buzdugan 1989, p. 17, c. 339-325 a.Chr.; Poenaru Bordea 
2001, p. 17, c. 339 ori mai devreme i c. 313, eventual i ceva mai târziu; Talma chi, Munteanu 2018, p. 
216, ultimele dou -trei decenii ale sec. al IV-lea a.Chr., eventual 340/330-313 a.Chr.  
6 Preda 1973, p. 38. 
7 Pick 1898, p. 151; Hind 1970, p. 12; Mitrea, Buzdugan 1989, p. 12-13 i p. 17, nota 23. 
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fiind înclina i s  admit  mai degrab  o influen  a monedelor de bronz ale dinastului 
macedonean (Pl. II, nr. 8), întâlnite frecvent între descoperirile monetare de la Istros8. 

Caracterul excep ional al tezaurului de la Fede ti, suprapus peste nivelul nu 
foarte avansat de cunoa tere a situa iei arheologice din zona în care a fost descoperit 
acesta, a determinat apari ia unei ipoteze fundamental diferite fa  de cele prezentate 
mai sus, care propunea coborârea datei de început a emisiunilor de tip Apollo la Istros 
în a doua jum tate a sec. al III-lea sau în prima jum tate a sec. al II-lea a.Chr., dac  nu 
chiar mai târziu9. Întrucât inea cont, în primul rând, de contextul economic i politic 
prezentat de societatea autohton 10 i mai pu in de realit ile numismatice histriene, 
aceast  ipotez  a fost respins  în mod sistematic11. 

La polul opus, identificarea unei monede de bronz emise în Peninsula 
Chalcidic , în numele bottiaioi-lor12, într-un nou lot de piese din tezaurul de la 
Fede ti, recuperat în 1994, le-a dat ocazia editorilor s  avanseze ipoteza prelu rii 
tipului de avers de pe aceste monede i implicit datarea bronzurilor de tip Apollo-
Fede ti ante 379 a.Chr.13. Chiar dac  ar fi existat o astfel de filia ie, ceea ce 
consider m c  nici nu intr  în discu ie, monedele care ar fi servit drept model dateaz  
din anii c. 390-350 a.Chr.14 i nu neap rat din primul sfert al sec. al IV-lea a.Chr. 
Integrarea exemplarului amintit tezaurului de la Fede ti nu putea fi decât accidental , 
facilitat  de aspectul general, apropiat de cel al emisiunilor histriene15. 

În privin a paralelismului cu monedele de argint, acesta a fost invocat în 
ambele sensuri, atât pentru clasificarea i datarea bronzurilor de tip Apollo-Fede ti, cât 
i a pieselor de metal pre ios, îns  din cauza num rului diferit de grupe, serii sau 

subgrupe în care au fost împ r ite de-a lungul timpului „drahmele” histriene, nu a 
reie it întotdeauna foarte clar la ce emisiuni se face referire16. De regul  sunt avute în 
vedere piesele care, conform clasific rii noastre, se încadreaz  în primele trei subgrupe 
ale Grupei a IV-a, datate în intervalul c. 340/330 – c. 313 a.Chr.17 

Un alt aspect asupra c ruia speciali tii au avut p reri diferite este semnifica ia 
siglelor de pe reversul monedelor de tip Apollo-Fede ti. B. Mitrea i C. Buzdugan 
considerau c  „ne afl m în fa a unor magistra i (colegiu de magistra i) îns rcina i cu 
baterea monedelor de argint i bronz. Ei au isc lit, prin siglele lor, deci le-au validat, 

8 Preda 1973, p. 38; Preda 1998, p. 65; Lungu, Poenaru Bordea 2000, p. 292; Poenaru Bordea 2001, p. 17; 
Poenaru Bordea 2010, p. 591. 
9  Mihailescu-Bîrliba 1990, p. 51. 
10 Mihailescu-Bîrliba 1990, p. 51. 
11 M nucu-Adame teanu, Poenaru Bordea 1992-1993, p. 127 i nota 20; Poenaru Bordea 1997, p. 59; 
Lungu, Poenaru Bordea 2000, p. 292; Poenaru Bordea 2001, p. 16; Poenaru Bordea 2010, p. 590. 
12 Autorii atribuie moneda „cet ii” Bottike, dar aceast  denumire desemneaz  o regiune i nu un anumit 
ora . 
13 Petolescu, Buzdugan 1996, p. 16. 
14 Psoma 1999, p. 44. 
15 Talma chi, Munteanu 2018, p. 212. 
16 Mitrea, Buzdugan 1989, p. 13, 15 i nota 16, unde sunt amestecate monede din Grupa a III-a i din 
Grupa a IV-a; Mihailescu-Bîrliba 1990, p. 51; Lungu, Poenaru Bordea 2000, p. 292 (Grupa III); Poenaru 
Bordea 2001, p. 17 (Grupa III); Ren ea, Poenaru Bordea 2003, p. 18, nota 7 (Grupa IV). 
17 Dima 2014, p. 19; Talma chi, Munteanu 2018, p. 215. 
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luându- i r spunderea acestor emisiuni monetare.”18. Perioada de utilizare a siglelor ar 
fi corespuns cu cea a magistraturilor, având caracter anual19. Din contr , Elena Ren ea 
i Gh. Poenaru Bordea vedeau în literele-sigle ni te cifre, cu rolul de a numerota 

emisiunile în ordine, unele dup  altele, i nu magistra i monetari20. 
A a cum am mai spus i cu alte ocazii21, în opinia noastr , bronzurile histriene 

de tip Apollo-Fede ti nu copiaz  pur i simplu monedele lui Filip al II-lea. Cât prive te 
emisiunile de bronz, reproducerea este exclus , deoarece pe aversul acestora, tân rul 
reprezentat are p rul prins cu o bant  (tainia) pe când monedele histriene îl înf i eaz  
pe Apollo purtând cunun  de lauri22. Exist , într-adev r, o anumit  categorie de 
bronzuri de tip macedonean, asem n toare celor b tute în numele lui Filip al II-lea, 
care au pe avers capul laureat al lui Apollo spre dreapta, gravat într-un stil foarte 
apropiat de unii stateri de aur ai aceluia i dinast. Aceste piese prezint  îns , pe revers, 

al turi de elementele uzuale (c l re ul i legenda ), o protom  de leu, 
grupul de litere  i uneori un arc, ceea ce complic  atribuirea lor (Pl. II, nr. 9). 
Dac  M.J. Price le înregistra printre monedele lui Filip al III-lea i le data c. 320-315 
a.Chr.23, Margaret Thompson considera c  au fost b tute la Lysimachia, între anii 
306/5 – 301/0 a.Chr.24, ambele ipoteze coborând prea mult emisiunea pentru a mai 
putea servi drept prototip bronzurilor de tip Apollo-Fede ti. 

Dac  putem admite o posibil  influen , din punct de vedere artistic, din 
partea altor emisiuni monetare, mai mult sau mai pu in contemporane, precum staterii 
de tip Filip al II-lea (antumi sau postumi), alegerea divinit ii trebuie s  aib  leg tur  
cu faptul c  Apollo era protectorul ora ului25. De aceea, aversul monedelor histriene 
putea fi inspirat, la fel de bine, de o statuie a zeului, aflat  la Istros sau într-o cetate 
învecinat 26. 

Reconstituirea cronologiei relative a emisiunilor este în general u or de f cut, 
datorit  succesiunii literelor-cifre. Doar piesele f r  sigl  i seria marcat  I ar putea 
ridica anumite probleme privind pozi ionarea lor în cadrul grupului de emisiuni 
Apollo-Fede ti, în cel de-al doilea caz nefiind evident dac  sigla reprezint  o cifr  sau 
este vorba despre o prescurtare, dup  cum vom ar ta în continuare. 

Sistemul de marcare este în principiu acela i cu cel folosit pentru primele trei 
subgrupe de monede de argint din Grupa a IV-a27. Ciclul format de acestea din urm  
se încheie îns  cu o serie marcat  K, care nu se reg se te între bronzurile de tip 
Apollo-Fede ti, acestea compensând în schimb prin seria I. Diferen a principal  între 

18 Mitrea, Buzdugan 1989, p. 15. 
19 Mitrea, Buzdugan 1989, p. 17 (între 12 i 14 sigle diferite). G. Talma chi a adoptat ipoteza reprezent rii 
magistra ilor prin sigle, identificând în schimb 14 sau 15 variante;Talma chi 2007a, p. 12; cf. i 
Talma chi, Munteanu 2018, p. 214. 
20 Ren ea, Poenaru Bordea 2003, p. 18, notele 7-8. 
21 Dima 2013, p. 25; Dima 2014, p. 18. 
22 Dima 2013, p. 25; Dima 2014, p. 18; Talma chi, Munteanu 2018, p. 213. 
23 Price 1991, p. 130 i p. 133, nr. P3-P5. 
24 Thompson 1967, p. 168, nr. 2. 
25 Dima 2013, p. 26; Dima 2014, p. 18; Talma chi, Munteanu 2018, p. 213. 
26 Este de notorietate faptul c  la Apollonia Pontica se g sea, înc  din sec. al V-lea a.Chr. o statuie de 
mari dimensiuni a zeului Apollo Iatros realizat  de renumitul sculptor Calamis. 
27 Dima 2014, p. 24-25. 



243

cele dou  categorii de numerar const  în faptul c  majoritatea emisiunilor de argint din 
Grupa a IV-a la care ne-am referit (subgrupele I-III) au, pe lâng  sigla din câmp, o 
monogram , o ini ial  sau un grup de litere sub delfin, pe când piesele de metal comun 
sunt marcate cu un singur simbol, ce poate fi pozi ionat diferit, în câmp sau sub delfin, 
reminiscen  a sistemului de marcare a monedelor de argint din Grupa a III-a28. 

Ne scap  motivul pentru care una dintre serii nu are sigl , dar atâta vreme cât 
i printre emisiunile de argint din Grupa a IV-a întâlnim o serie similar , care nu este 

nici prima, nici ultima, putem presupune c  avem de-a face cu o „omisiune” 
inten ionat , cu o anumit  semnifica ie. Piese cu sigla I în câmp nu se reg sesc între 
monedele de argint din ciclul B-K (subgrupele I-III). Cele dou  litere apar doar sub 
delfin, la dou  dintre seriile din subgrupa III, f când sau nu pereche cu sigla 29. 
Pentru a fi numeral, literele ar fi trebuit redate inversat (I  = 14), iar piese cu IA, IB 
sau I  nu se cunosc. Chiar i a a, ar fi fost de re inut ca ipotez  de lucru, dac  ar fi fost 
cunoscut  o singur  tan , pe care literele-cifre s  fie redate inversat din gre eal , 
ceea ce nu este cazul30. 

O solu ie ne este oferit  de anumite monede de bronz de la Apollonia, care 
poart  pe revers denumirea nominalului - IXA KIH - sau grupuri de litere 
interpretate ca posibile m rci de valoare ( -I; IH)31. Piesele cu legenda IXA KIH 
(Pl. III, nr. 1) au fost emise conform unui standard de c. 2,00 g, cânt rind de dou  ori 
mai pu in decât cele de tip Apollo-Fede ti, dar dac  lu m în considerare faptul c  
puteau fi b tute în dou  sisteme diferite, acesta nu ar mai fi un impediment ca sigla I 
de pe bronzurile histriene s  reprezinte prescurtarea aceluia i nominal. De altfel, 
monedele de argint de tip Gorgon  de la Apollonia cânt resc, la rândul lor, jum tate 
cât cele histriene de tip clasic. 

Pe de alt  parte, monedele de tip Apollo-Fede ti sunt foarte apropiate din 
punct de vedere ponderal de bronzurile apolloniate marcate cu -I, care cânt resc c. 
3,50 -4,00 g. inând cont c  acestea sunt de dou  ori mai grele decât cele 
inscrip ionate IXA KIH, dar i de pozi ia celor dou  litere, separate întotdeauna de 
fusul ancorei, B. Pick întrevedea posibilitatea ca valoarea pieselor în discu ie s  fie de 
patru unit i32. i în aceast  situa ie ne putem confrunta cu sisteme i epoci diferite, 
dar semnifica ia de marc  de valoare a grupului de litere -I pare a fi corect , deoarece 
apare pe tipuri diferite de monede cu greutate apropiat , uneori împreun  cu posibile 
nume de magistra i (Pl. III, nr. 2-3). 

Una dintre cele dou  ipoteze prezentate mai sus trebuie s  fie valabil  în cazul 
pieselor de tip Apollo-Fede ti, indiferent dac  sensul grupului de litere I este cel de 
marc  de valoare sau nu. Ne-o dovede te un alt tip de moned  de bronz emis la Istros 
începând din a doua jum tate a sec. al IV-lea a.Chr. Ne referim la, probabil, cea mai 
timpurie dintre seriile cu efigia zeului fluvial Istros, marcat  cu sigla  i b tut  cu 

28 Dima 2014-2017, p. 163. 
29 Teoretic, varianta f r  sigl  în câmp ar putea fi mai târzie. 
30 Emisiunea marcat  I se afl  pe locul al treilea ca num r de exemplare în tezaurul de la Fede ti; 
Mitrea, Buzdugan 1989, p. 15. 
31 Pick 1898a, p. 225. 
32 Pick 1898a, p. 225, nota 4. 
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tan e de revers gravate în acela i stil ca i piesele care fac obiectul acestui articol, dar 
dup  un standard de c. 2,00 – 2,50 g (Pl. III, nr. 5). În mod evident, cele dou  categorii 
de bronzuri histriene se g sesc într-un raport de 1:2 i sunt contemporane, cele de tipul 
zeu fluvial Istros reprezentând unitatea (chalkous), iar cele de tip Apollo-Fede ti, 
dublul (dichalkon). Conform ra ionamentului enun at de B. Pick, nu putem exclude 
categoric nici varianta dichalkon – tetrachalkon. 

Spre deosebire de monedele de tip Apollo-Fede ti, care au un stil relativ 
unitar, cu mici „abateri”, vizibile mai degrab  pe avers, datorate unei evolu ii fire ti în 
timp, monedele de argint marcate cu acelea i sigle pot fi separate în trei subgrupe, 
diferite din punct de vedere stilistic, f r  leg turi de tan e între ele i care acoper  un 
interval cronologic mai lung. 

Stilul de gravare a tan elor folosite la baterea bronzurilor de tip Apollo-
Fede ti se reg se te i la monedele de argint, dar numai la cele din prima subgrup  a 
Grupei a IV-a (Pl. III, nr. 6-9). Mai mult decât atât, am identificat chiar leg turi directe 
între cele dou  categorii de piese. Ne referim la refolosirea, pentru seria H din grupul 
de emisiuni Apollo-Fede ti, a unei tan e cu sigla modificat , întrebuin at  anterior 
pentru monede de argint din seria B (Pl. IV, nr. 1-3)33. Aceasta este u or de recunoscut 
datorit  unui semn asem n tor cu o liter  imprimat  pe jum tate vizibil sub delfin34. 

Reutilizarea matri elor vechi era o practic  uzual  la Istros în secolul al IV-lea 
a.Chr., întâlnit  mai ales la emisiunile de argint din Grupa a III-a35. Pentru monedele 
de tip Apollo-Fede ti s-au folosit în mod frecvent tan e de revers modificate36, mai 
ales în a doua parte a ciclului. Pentru seriile  i I se cunosc piese b tute cu matri e 
folosite sau doar preg tite pentru seria H, noua sigl  fiind gravat  peste cea veche (Pl. 
IV, nr. 4-6)37. 

Cel mai probabil, bronzurile de tip Apollo-Fede ti au fost produse alternativ 
cu primele emisiuni din Grupa a IV-a. A a s-ar explica de ce nu înregistr m leg turi 
de tan e între seriile de monede de argint marcate cu B, ,  i E38, dar le reg sim 
între piese de nominaluri i chiar metale diferite. Maniera foarte îngrijit  în care au 
fost gravate matri ele de revers cu siglele A i B, mai reu ite decât cele destinate 
pieselor de argint din seria B39, ne face s  ne gândim la posibilitatea ca primele serii de 
bronzuri de tip Apollo-Fede ti s  precead  cu pu in începutul a ceea ce numim 
conven ional Grupa a IV-a de emisiuni de argint a cet ii Istros. 

33 Întrucât similitudini stilistice întâlnim doar la primele dou  sau trei serii de monede de argint din Grupa 
a IV-a, numai la acest nivel pot ap rea i alte leg turi de tan e, chiar dac  în ambele grupuri de emisiuni 
se cunosc piese cu E, , H,  i I. 
34 Din acest motiv am considerat util s  individualiz m monedele de argint b tute cu aceast  tan , ca o 
posibil  variant  a seriei B; Dima 2014, p. 24, subgrupa I, nr. 2. 
35 Dima 2014-2017, p. 164. 
36 Mitrea, Buzdugan 1984,p. 29. 
37 Aceast  practic  a creat confuzii în rândul cercet torilor, contribuind la inventarea unor serii care nu au 
existat; Dima 2014-2017, p. 164; Dima 2018, p. 53. 
38 Dima 2014, p. 7. 
39 Este adev rat c  num rul tan elor de revers folosite la baterea monedelor de argint este mult mai mare. 
Spre exemplu, cele 39 de piese marcate cu B aflate în tezaurul de la Razdel (Regiunea Silistra, Bulgaria) 
au fost b tute cu 23 de tan e de revers; Zhekova, Dima 2018. 
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Elementele de datare converg spre începutul st pânirii macedonene în 
Dobrogea, curând dup  anul 339 a.Chr., compatibilitatea bronzurilor de tip Apollo-
Fede ti cu cele de tip Filip al II-lea40 fiind un bun indiciu în acest sens. Marcarea 
seriilor intra cu siguran  între atribu iile unor magistra i, care urm reau procesul de 
produc ie, dar nu exist  niciun argument pentru a sus ine c  fiecare dintre ace tia 
„semna” cu o singur  sigl  pe toat  durata cât de inea magistratura respectiv . 
Discrepan a dintre volumul diferitelor emisiuni, oglindit în num rul de tan e i de 
exemplare recenzate, ca i stilul destul de unitar, ne arat  c  durata unei emisiuni nu 
putea fi anual . Suprapunerea celor 11 serii de tip Apollo-Fede ti peste un num r mai 
mic de serii de monede de argint reduce sim itor perioada în care puteau fi b tute, la 
cel mult câ iva ani, în intervalul c. 339-330 a.Chr. 

Monedele de tip Apollo-Fede ti sunt întâlnite destul de rar între descoperirile 
publicate i chiar în colec ii, atunci când nu este vorba despre piese din binecunoscutul 
tezaur. Unul dintre motive ar putea fi disiparea lor printre numeroasele emisiuni 
autonome cu efigia lui Apollo b tute la Istros, trimiterea la tipul general din catalogul 
de referin  („Pick 458”) nefiind suficient  pentru a le individualiza, în lipsa ilustra iei. 

Prezente printre descoperirile de la Istros41, cum era firesc, i destul de timid 
în alte zone din Dobrogea42, bronzurile de tip Apollo-Fede ti au urmat, în general, 
acelea i direc ii de circula ie cu monedele histriene de argint din primele trei grupe de 
emisiuni i cu roti ele turnate43. Distribu ia lor preponderent spre nord i nord-est, 
anticipat  deja de descoperirile de la Fede ti i Olbia44, precum i de faptul c  
majoritatea pieselor de acest tip înregistrate de B. Pick la finele secolului al XIX-lea 
proveneau din colec ii ruse ti45, a fost eviden iat  recent46. Tezaurul de la Doro kaia 
(Dub sari, Republica Moldova)47, care are în componen a sa i monede mai recente 
decât cele de tip Apollo-Fede ti, ne dovede te c  reorientarea spre sud a rela iilor 
politico-economice ale cet ii Istros nu a însemnat i ruperea leg turilor cu nordul48. 

Scopul realiz rii unui grup de emisiuni de monede de bronz cu un volum atât 
de mare, cum este cazul celor 11 serii de tip Apollo-Fede ti49, b tute cu cel pu in 70 de 

40 Mitrea, Buzdugan 1989,p. 13-14. 
41 Dintre cele 82 de exemplare de tip Apollo publicate în volumul al III-lea din seria Histria, numai pentru 
unul singur se precizeaz  c  are o sigl  în câmp; cf. Preda 1973, p. 107, nr. 289. Alte câteva exemplare ar 
putea fi de acela i tip (nr. 290-292). Cf. i Talma chi 2000-2001, p. 187, nr. 16; Talma chi 2003, p. 271, 
nr. 21 i p. 272, nr. 24-26. 
42 Talma chi 2000-2001, p. 188, nr. 53, probabil cu sigla ( ) identificat  gre it (Sinoe, com. Mihai 
Viteazu, jud. Constan a); Talma chi 2001, p. 125, nr. 40 (Floriile, com. Aliman, jud. Constan a); 
Talma chi 2007, p. 162, nr. 3 (Sinoe, com. Mihai Viteazu, jud. Constan a); Talma chi 2017, p. 387-388, 
nr. 38-39, poate i 40 (Dobrogea passim); Moisil 2014, p. 415, nr. 3 (Dobrogea passim); Talma chi, 
Munteanu 2018, p. 8 i nota 54. 
43 Dima 2014-2017, p. 164-165; Dima 2017; Dima 2018, p. 54. 
44 Zograf 1940, p. 217; Kary kovskij 1988, Pl. 12, nr. 11. Alte dou  piese, descoperite la Olbia în 1949 i 
1952 ar putea fi de acela i tip; cf. Kary kovskij 2003, p. 303, nr. 8. 
45 Cf. Pick 1898, p. 166. 
46 Dima 2018, p. 54. 
47 Zaginajlo, Nudelman 1971; IGCH 722 (Dorotskoe); Dima 2014, p. 44-45 i pl. XXXIV-XLI. 
48Dima 2014-2017, p. 164. 
49 Seriile cel mai bine reprezentate în tezaurul de la Fede ti sunt, în ordine, cele marcate cu H, , I i B; 
Mitrea, Buzdugan 1989, p. 15. 
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tan e de avers i peste 80 de tan e de revers50, este destul de u or de dedus, dat fiind 
c  începând cu Grupa a IV-a de emisiuni a cet ii Istros dispare cel mai mic nominal 
histrian de argint, obolul, produs în numeroase variante, timp de aproape un secol. 
Înlocuirea obolilor cu monede de bronz reprezint  numai una din seria de m suri care 
au dus la reformarea profund  a sistemului monetar histrian în al treilea sfert al sec. al 
IV-lea a.Chr.51 
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