DESCOPERIRI DE SEMNE MONETARE ÎN URMA CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE DIN TOMIS (1968-2001)
Gabriel Mircea Talmațchi*
Cuvinte cheie: semne monetare, Tomis, secolele VI-V a.Chr., cercetări arheologice.
Keywords: monetary signs, Tomis, VI-V centuries BC, archaeological research.
Rezumat: Cele 31 de semne monetare și o monedă histriană din tipul „cu
roata” au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice desfășurate între anii 1968
și 2001 în peninsula anticului Tomis. Se analizează detaliat următoarele: un număr de
5 semne monetare și o monedă „cu roata” care provin din inventarul uitat al unui
complex funerar închis, de o deosebită importanță în ceea ce privește asocierea lor ca
simboluri monetare folosite la plata lui Charon pentru trecerea râului Styx; 3 semne
monetare descoperite pe str. Sulmona nr. 7; 8 semne monetare descoperite pe str.
Constantin Brâncoveanu nr. 4; și 12 semne monetare descoperite pe strada
Arhiepiscopiei nr. 23. Toate aceste descoperiri izolate provenite în urma cercetărilor
arheologice dovedesc încă o dată stabilirea relațiilor cu valențe economice și
comerciale între cele două prezențe demografice etnice de la Tomis încă din faza
incipientă a venirii populației colonizatoare, într-un mediu greco-autohton maleabil.
Abstract: The 31 monetary signs and a Histrian coin of the "wheeled" type
were discovered following archaeological research carried out between 1968 and 2001
in the peninsula of ancient Tomis. The following are analyzed in detail: a number of 5
monetary signs and a "wheeled" coin coming from the forgotten inventory of a closed
funerary complex, of particular importance in terms of their association as monetary
symbols used to pay Charon to cross the Styx River; 3 monetary signs discovered on
Sulmona street no. 7; 8 monetary signs discovered on Constantin Brâncoveanu street
no. 4; and 12 monetary signs discovered on Arhiepiscopiei street no. 23. All these
isolated findings from archaeological research prove once again the establishment of
relations with economic and trade values established between the two demographic
ethnic presences from Tomis in the early stages of the arrival of the colonizing
population, in a malleable Greek-indigenous environment.
Întemeierea coloniei Tomis se înscrie în linia tradiției milesiene a fondării de
noi așezări și s-a desfășurat pe parcursul secolului VI a.Chr.1. Colonizarea s-a efectuat
în câteva etape succesive, mai întâi sub forma unui emporium, ca un stabiliment
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Sunt cunoscute propuneri pentru mai multe momente din desfășurarea secolului VI a.Chr.; vezi în acest
sens Stoian 1961, p. 238-239; Stoian 1962, p. 17; Preda 2000, p. 113; Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 290;
Buzoianu, Bărbulescu 2012, p. 14-15.
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comercial de origine ionică, probabil aflat în sfera de influenţă a Histriei. Ulterior se va
ajunge la statutul de polis odată cu mijlocul secolului III a.Chr.2
În prima sa fază, aşezarea era destul de redusă ca suprafaţă, cu un nivel modest
de dezvoltare şi cu o populație greacă și nativă redusă numeric3. Prezența ceramicii
indigene în asociere cu cea de factură greacă exprimă relațiile stabilite între cele două
prezențe etnice la Tomis încă din faza incipientă a apariției populației colonizatoare,
într-un mediu greco-autohton maleabil4. Cele mai semnificative descoperiri de până în
acest moment aparțin zonei aflate în capătul dinspre actualul Cazino, la sud și vest de
Piața Ovidiu. Conform indiciilor sugerate de prezența materialului amforic descoperit
la Tomis, activitatea comercială incipientă se manifestă din secolul al VI-lea a.Chr., dar
abia din secolul al V-lea a.Chr. și pe parcursul celui următor se constată o viaţă
economică intensă5. În general, în această perioadă, s-a observat o dezvoltare a relaţiilor
economice și comerciale cu centre aflate în zonele micro-asiatice și egeene6.
Cercetările arheologice desfășurate după anul 1990 în peninsula tomitană au
creat premisele realizării a numeroase descoperiri relevante pentru cunoașterea istoriei
urbei greco-romane de la malul Pontului Euxin. Printre aceste cercetări, trei dintre
acestea, la care am participat personal, ne-au oferit posibilitatea descoperirii de semne
monetare din categoria celor identificate de-a lungul timpului ca vârfuri de săgeți/de
lauri/de măslin sau boabe de grâu vest-pontice7. La acestea adăugăm o foarte importantă
descoperire funerară realizată încă din anul 1968, rămasă inedită și care este poziționată
la aproximativ 2 km în linie dreaptă față de actuala piață Ovidiu.
1.

Str. Productelor

Inventarul deosebit de minuțios care se desfășoară în acest moment la
Depozitele de arheologie ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie a prilejuit
„redescoperirea” unei piese arheologice mai vechi, care din rațiuni necunoscute nu a
fost nici inventariată la patrimoniul arheologic, nu a ajuns nici la Cabinetul Numismatic
și nu a fost menționată măcar tangențial în vreun articol de specialitate din anii 60-70
din secolul trecut sau ulterior8. Astfel, la 27 ianuarie 1968 a fost cercetat un mormânt
2

Vulpe 1968, p. 153-155; Avram, Poenaru Bordea 2010, p. 570.
Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 293.
4 Rădulescu, Scorpan 1975, p. 46-47.
5 Buzoianu 1984, p. 51-59; Buzoianu 1985, p. 71; Buzoianu 1991, p. 92; Talmațchi 2017a, p. 108.
6 Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 294.
7 Exemplarele de la punctele 2-4 (piesele cu nr. 7-32 din catalog) au fost comunicate alături de alte
descoperiri de același tip în cadrul Simpozionului „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediția a V-a,
București, 19-20 septembrie 2019, organizat de Muzeul Municipiului București și Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” al Academiei Române la București (cf. G. Talmațchi, Noi date de interes privind semnele
monetare prin prisma cercetărilor recente).
8 Mulțumesc și pe această cale colegului conservator I dr. Liviu Lungu, responsabilul depozitelor de
arheologie din incinta Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care ne-a adus la Cabinetul
Numismatic respectiva descoperire pentru ca piesele să fie înregistrate în sectorul numismatic.
Descoperirile arheologice din aria necropolelor aflate în zona anticului Tomis și în general din orașul
modern Constanța din anii 60 și debutul anilor 70 ai secolului trecut au fost efectuate de Vasile Barbu.
Plecarea sa intempestivă din cadrul instituției a bulversat materialul rezultat din săpături, ca și informațiile
adiacente.
3

332
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

de incinerație în Constanța, pe strada Productelor9, „în fața depozitului M.I.A.”, zona
Obor. Plicul care s-a păstrat de la momentul descoperirii (Pl. I) nu menționează în
bilețelul adiacent o listă exactă a pieselor arheologice descoperite ca inventar funerar.
În interiorul său au fost găsite asociate cinci semne monetare din categoria celor special
turnate cu scop de schimb și o monedă histriană din tipul „cu roata”, piese componente
certe ale inventarului respectiv10.
CATALOG
Grupa a II-a (special turnate)
1.AE; 2,32 g; 39,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; unul din capete tăiat; (Pl. I, nr. 1).
Inv. MINA Constanța nr. 84.249
2.AE; 2,84 g; 43 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 2).
Inv. MINA Constanța nr. 84.250
3.AE; 3,69 g; 39,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 3).
Inv. MINA Constanța nr. 84.251
4.AE; 3,93 g; 42 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 4).
Inv. MINA Constanța nr. 84.252
5.AE; 4,66 g; 36,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 5).
Inv. MINA Constanța nr. 84.253
6.Monedă histriană din tipul „cu roata”
AE; 0,92 g; 12,5 mm
Av: Roată cu patru spițe imprimată în câmpul monedei; un foarte mic rest de
metal pe o laterală a flanului de la turnare.
Rv: legenda IΣT.
Catalog: Pick 1898, p. 182, nr. 531.
Inv. MINA Constanța nr. 84.250; Pl. I, nr. 6.

Nu se precizează pe bilețelul original exact numărul cadastral.
Nu știm și nu putem afla dacă inventarul respectiv mai conținea și alte artefacte arheologice. Nu știm nici
dacă mormântul a fost descoperit întreg sau parțial. Plicul cu bilețelul păstrat oricum nu ar fi avut cum să
susțină piese mai grele (vase etc.) din cauza dimensiunilor sale reduse.
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Cele șase exemplare fac parte dintr-un complex închis, un mormânt posibil de
incinerație11. Nu dorim să facem precizări detaliate din punct de vedere cronologic atâta
timp cât nu cunoaștem totalitatea inventarului descoperit. Totuși, orientativ, el poate fi
datat măcar în prima jumătate a secolului V a.Chr. Credem că în lipsa unor informații
complete, având în vedere faptul că în micul depozit nu sunt prezente exemplare de
semne monetare din categoria I (cea a vârfurilor de săgeți de luptă transformate fie prin
tăierea voluntară a vârfului sau/și umplerea cu plumb a tubului component), datarea
parțială propusă poate fi unica soluție posibilă astăzi. O primă mare însemnătate a
acestei „redescoperiri” este prezența unui asemenea mormânt pentru secolul V a.Chr. în
zona Tomis-ului sau, mai exact, în împrejurimile sale. Până în acest moment necropolele
tomitane nu ajutau în constatarea unei posibile cronologii timpurii a așezării de la
Tomis, întrucât, din ceea ce s-a publicat din cercetările arheologice, nu existau morminte
anterioare secolului IV a.Chr.12 Istoria de 12 secole a coloniei grecești și orașului roman
și romano-bizantin Tomis a creat premiza formării şi întinderii pe largi zone a mai
multor necropole în afara zidurilor de incintă (care au fost „mobile”, în funcție de
prosperitatea sau non-prosperitatea vremurilor și demografia locală), pentru perioadele
greacă, romană şi romano-bizantină. Cercetările arheologice din necropolele tomitane
preromane au prilejuit descoperirea a numeroase morminte cu depozite funerare care
aveau în compoziția inventarului și monede13.
În al doilea rând, subliniem semnificația lor de plată în context funerar pentru
trecerea peste râul Styx, în lumea morţilor, fiind asociate semnele monetare cu moneda
propriu-zisă de bronz histriană din tipul „cu roata”. În speță, pentru plata unui tribut
către Charon ca luntraș al lui Hades, au fost folosite ca monede piese recunoscute în
comunitatea respectivă, servindu-i decedatului/ei în trecerea către lumea de dincolo.
Charon conduce doar sufletele celor care sunt îngropați corespunzător în timpul
funeraliilor, cu forme de plată pentru simbria luntrașului. În acest sens, atât semnele
monetare vest-pontice, cât și moneda histriană din tipul „cu roata”, sunt reunite cu scop
monetar spiritual religios. Prezența lor este un mesaj eshatologic, în strânsă legătură cu
tradiția obolului lui Χάρων și modul de a privi viața de după moarte14.
Cele cinci semne monetare fac parte din categoria celor special turnate cu rol
de schimb comercial. Imediat după descoperirea acestora, probabil și din cauza stării
precare de conservare, ele au fost acoperite cu o peliculă subțire de rășină care era una
din puținele metode folosite în astfel de situații în laboratorul local în prima parte a celei
de a doua jumătăți a secolului trecut la Constanța15. Astfel că și greutatea lor este în mod
firesc ușor ridicată față de cea pe care o are doar partea metalică. Moneda histriană din
tipul „cu roata”, după dimensiuni și alte caracteristici deja prezentate de noi, face parte
din cea de-a doua serie de turnare a acestor emisiuni16. Aceasta cuprinde piese monetare
Pe bilețelul original al descoperirii din anul 1968 nu se menționează tipul mormântului. Dar având în vedere
perioada aproximativă a datării celor șase piese constitutive ale inventarului înclinăm spre ritul incinerației.
12 Bucovală 1967, p. 7, 9-22.
13 Bucovală 1967, passim.
14 Alföldy-Găzdac 2009, p. 49-78.
15 Informație primită de la Dan Ionescu, expert conservator în cadrul laboratorului de conservare-restaurare
al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, angajat încă din anul 1974, căruia îi mulțumim
și pe această cale. Rășina folosită este un amestec dintre compușii dimox și etilen diamină.
16 Talmațchi 2017, p. 396.
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care au flanul curățat (în cea mai mare parte), existând doar mici resturi ale peduncului,
iar legenda de pe revers este relativ centrată corect în interiorul câmpului.
Considerăm că această asociere, prezentă într-un complex închis, este o dovadă
indubitabilă repertoriată acum și arheologic privind semnificația curentă a semnelor
monetare în cadrul comunităților grecești și greco-autohtone de la sfârșitul secolului VI
a.Chr. și la începutul secolului V a.Chr. Nu este cunoscută până în acest moment
descoperirea în asociere, într-un complex închis „securizat”, a semnelor monetare cu alte
monede din zonă sau din alte areale geografice, cel puțin în vestul Pontului Euxin. Sigur că
până în acest moment au existat și alte repere arheologice mai mult sau mai puțin directe. Și
avem în vedere locul descoperirii lor împreună (semn monetar/monede „cu roata” spre
exemplu) în factorii comerciale din teritoriul său agricol (chora)17, în cartierul economicocomercial de la Histria (sector X)18, în niveluri arheologice alături de alte materiale specifice
secolelor VI-V a.Chr. Această asociere indirectă o putem găsi și într-un spațiu geografic
unde ne puteam aștepta mai puțin și anume în viitoarea chora callatiană. La Albești (jud.
Constanța), în punctul „Pădurea Hagieni” sau „La pădure”, sunt descoperite în asociere
semne monetare vest-pontice și monede cu roata histriene. Punctul respectiv se află la
aproximativ 3,5 km nord-est, în linie dreaptă față de fortificația doriană și în marginea de
sud-est a localității Albești. De asemenea, punctul se află la aproximativ 1 km nord-vest de
localitatea Hagieni (com. Albești, jud. Constanța). În total sunt cunoscute 27 de semne
aparţinând ambelor grupe cronologice şi tipologice cunoscute și se poate întrevede structura
unui posibil depozit care credem că nici acum nu este recuperat în totalitate19. În aceeași
ordine de idei, pentru a completa tabloul descoperirilor de semne monetare din zonă,
amintim și una anterior publicată făcută în zona localității Cotu Văii (com. Albești, jud.
Constanța), care se află la aproximativ 5 km în linie dreaptă față de satul Albești20.
Menționăm și descoperirea a opt monede histriene de bronz din tipul „cu roata”.
Concentrarea acestor descoperiri sugerează prezenţa unor elemente histriene în mediul
autohton, anterioare fondării coloniei callatiene şi a construirii fortificaţiei greco-autohtone
de la Albeşti. Acest fapt poate fi interpretat ca încercarea stabilirii unei factorii comerciale
histriene stabilită vremelnic în aceste locuri. Sunt indicii privind prezența unei legături
directe pe apă dintre Marea Neagră și zona respectivă pe văile existente care, în secolele VIV a.Chr., este foarte posibil să fi fost navigabile21.
Deși semnele monetare puteau fi turnate și la Tomis (dar lipsa unor dovezi
sigure nu ne încurajează încă să afirmăm acest lucru indubitabil), având în vedere faptul
că unul dintre centrele cu cele mai mari șanse de producere a lor este Histria (la care
adăugăm prezența în inventar a monedei histriene), îndrăznim să ne gândim la
posibilitatea ca personajul incinerat să fi avut o origine histriană. Sau familia
acestuia/eia să fi avut bune relații de colaborare cu cei din polis-ul histrian. Dar, dacă
ne gândim la clamata influență a Histriei în contextul statutului de emporium al
Tomisului, și ca urmare semnele monetare și monedele de bronz histriene din tipul „cu
roata” sunt impuse și în relațiile comerciale pe plan local, tot atât de bine persoana
Avram 1996, p. 243-244 cu bibliografia corespunzătoare.
Preda, Nubar 1973, p. 90-103; Talmațchi 2002, p. 17-28.
19 Talmaţchi 2009, p. 86-87, nr. 25-39; Talmațchi 2018, p. 82-84, nr. 1-19.
20 Talmațchi, Băjenaru 2009, p. 187, nr. 4.
21 Talmațchi 2018, p. 93-94.
17
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decedată putea fi și de origine tomitană. Este posibil ca și Tomisul, după modelul
Histriei să fi putut turna semne monetare. Așezarea incipientă putea avea ateliere de
prelucrat metalul (bronzul respectiv), forje și posibilități de creare a matrițelor. Cert este
faptul că acest proces tehnologic, ca anvergură și posibilități, nu putea avea loc ca la
Histria, dar la o scară redusă pare perfect posibil. Și datorită înmulțirii exemplarelor de
semne monetare care, în acest moment sunt mult mai multe descoperite în mod izolat
decât cele de până în prezent semnalate la Histria. Turnarea lor în matrițe pare să fie o
acțiune privată încurajată în schimb de autoritatea locală.
2.

Str. Sulmona nr. 7

În perioada august - noiembrie 1994 au fost efectuate cercetări arheologice de
salvare la adresa menționată, pe o suprafață de aproximativ 90 m2, poziționată în partea
de est a peninsulei tomitane, pe o pantă ce coboară spre mare către portul de agrement
și pescari Tomis22. Activitatea s-a desfășurat în interiorul a trei careuri (A-C) ajungânduse aleatoriu la o adâncime de aproximativ 4 m. În general materialul arheologic
recuperat din perimetrul cercetat este variat și bogat cantitativ și este descoperit în
contextul unor fragmente de edificii romane târzii și a unei străzi cu un canal masiv de
scurgere și pavaje interioare. Pe lângă materialul ceramic elenistic au fost descoperite
și trei semne monetare în careul B, la aproximativ 2,95 m adâncime, care au fost
considerate de M. Bucovală ca obișnuite vârfuri de săgeți militare.
CATALOG
Grupa I-a (vârfuri de săgeți de luptă transformate)
7.AE; 2,68 g; 31,5 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
gol; spre capăt apare pe ambele fețe un fel de bulb; (Pl. II, nr. 7).
Inv. MINA Constanța nr. 84.238
8.AE; 3,82 g; 43 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut parțial cu plumb; (Pl. II, nr. 8).
Inv. MINA Constanța nr. 84.239
9.Categoria a II-a (special turnate)
AE; 5,03 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 9).
Inv. MINA Constanța nr. 84.240
3.

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4

În cursul lunilor mai-iunie din 1999 au fost efectuate cercetări arheologice
preventive pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 4 cu prilejul construirii unui imobil
Bucovală 1998, p. 171-200; la aceste cercetări a participat și autorul prezentului articol la care au și rămas
cele trei semne monetare (vezi și nota 1 de la p. 171).
22
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privat. Au fost trasate trei secțiuni (SI, SII, SIII) cu dimensiunile de 14×3 m. Din punct
de vedere stratigrafic au fost descoperite trei niveluri arheologice. Primul constă în
depuneri de până la 1,80 m din perioadele modernă și contemporană. Acesta cuprinde
un număr de șase gropi în conținutul cărora au apărut resturi de țigle, cărămizi, bucăți
de tencuială, resturi de ciment etc. Tot din gropi, în poziții secundare, au fost salvate și
două baze de coloană fragmentare (cu dimensiunile de 50×35×20 cm, respectiv
30×25×15 cm). În S II, la -1,90 m a fost descoperită o alee de perioadă romană și
romano-bizantină compusă din dale de piatră tăiate ordonat de formă aproximativ
dreptunghiulară (30×20 cm, 40×30 cm etc.) și cu o uzură evidentă la suprafață din cauza
folosirii sale îndelungate. De asemenea a fost strânsă o cantitate importantă de ceramică
fragmentară de perioadă romano-bizantină fină și grosieră, respectiv de factură
autohtonă. În SII, respectiv în S III, la -2,20/2,25 m a apărut un nivel ce deține un strat
compact de culoare maronie deschisă compactă ca o posibilă nivelare preromană în
interiorul căreia au apărut sporadic fragmente ceramice din perioadele arhaică, clasică
și elenistică, alături de câteva semne monetare. Semnele monetare provenite din S III
este foarte posibil să fi provenit dintr-un bordei de la care s-au mai păstrat doar mici
resturi către colțul de sud-est al capătului secțiunii.
CATALOG
Grupa a II-a (special turnate)
10.AE; 2,15 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 10).
Context arheologic: 1999, SIII, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.241
11.AE; 2,71 g, 39 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe una din fețe, sub nervura centrală apare imprimată
litera A; (Pl. II, nr. 11).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 6, -2,20/2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.242
12.AE, 2,80 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 12).
Context arheologic: 1999, SIII, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.243
13.AE; 3,02 g; 27 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; se mai păstrează doar 2/3 din exemplar restul fiind
rupt; (Pl. II, nr. 13).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 7, -2,20 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.244
14.AE; 3,21 g; 28 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 14).
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Context arheologic: 1999, S II, caroul 13, -2,35 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.245
15.AE; 4,06 g, 32 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată pe o singură față; una dintre fețe este complet netedă;
(Pl. II, nr. 15).
Context arheologic: 1999, S III, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.246
16.AE, 4,06 g; 44 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală pronunțată; pe una din fețe, de o parte și de alta a nervurii centrale,
sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. II, nr. 16).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 6, -2,30 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.247
17.AE; 4,29 g; 42 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe ambele fețe, sub nervura centrală apare imprimată
litera A; piesa nu a fost „curățată” de materialul în plus rămas după finalizarea
procesului de turnare.
Context arheologic: 1999, S II, caroul 5, -2,35 m; (Pl. II, nr. 17).
Inv. MINA Constanța nr. 84.248
4.

Str. Arhiepiscopiei nr. 23

În perioada octombrie-decembrie 2001 au fost efectuate cercetări arheologice
de salvare lângă sediul Arhiepiscopiei Tomisului cu prilejul realizării unui garaj
subteran23. Terenul analizat avea o suprafață de aproximativ 450 m2, fiind încadrat de
străzile Revoluţiei din 22 decembrie 1989, Arhiepiscopiei, Catedrala Sfinţii Petru şi
Pavel şi Palatul Episcopal. El urma o pantă accentuată și din cauza unor intervenții din
perioada modernă au fost distruse nivelurile arheologice superioare din zona centrală.
Au fost trasate șase secţiuni, orientate E-V, care ne-au relevat din punct de vedere
stratigrafic 11-12 niveluri arheologice datate din secolul VI a.Chr. până în secolele VVI p.Chr.
De o importanță aparte, având în vedere tema articolului de față, sunt nivelurile
numite N0 - N1 (din a doua jumătate a secolului VI a.Chr.) și N 2 (din secolul V a.Chr.).
Primul a fost surprins în toate secțiunile executate și este foarte bine databil prin
ceramică grecească arhaică, ceramică autohtonă lucrată la mână şi semne monetare. De
asemenea, cuprinde două bordeie adâncite în pământul viu. Acestea au apărut în S IV,
carourile 3-4, în S V, caroul 8 și dețin refaceri succesive cu urmele a cel puţin două
incendii puternice. Al doilea nivel prezintă mai multe podele de lut cu urme de arsură,
o locuință și elemente de cultură materială reprezentate de semne monetare, monede
histriene din tipul „cu roata” și ceramică attică. În S II, în carourile 2-3 a apărut la -1,60

23

Papuc et alii 2002, p. 108.
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m o porţiune de pavaj realizat din pietre mijlocii, fapt care se constituie în dovezi certe
că reţeaua stradală a Tomisului îşi are originile încă din perioada greacă.
CATALOG
Grupa I-a (vârfuri de săgeți de luptă transformate)
30.AE; 5,16 g; 37 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
gol; (Pl. III, nr. 30).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.267
31.AE; 5,97 g; 38 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut cu plumb; (Pl. III, nr. 31).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,50/1,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.268
32.AE; 6,85 g; 39,5 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut parțial cu plumb; (Pl. III, nr. 32).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,60 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.269
Grupa a II-a (special turnate)
18.AE; 1,17 g; 37,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală pronunțată; (Pl. III, nr. 18).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6-7, -0,45/0,60 m, cu ceramică greacă
cu firnis.
Inv. MINA Constanța nr. 84.254
19.AE; 1,32 g; 30 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 19).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6-7, -0,45/0,60 m, cu ceramică greacă
cu firnis.
Inv. MINA Constanța nr. 84.255
20.AE; 2,12 g; 26 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 20).
Context arheologic: 2001, S III, caroul 6, -0,70 m (lângă zid)
Inv. MINA Constanța nr. 84.256
21.AE; 2,57 g; 27,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 21).
Context arheologic: 2001, S IV, caroul 13, -1,45 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.257
22.AE; 2,62 g, 33 mm
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Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe ambele fețe, de o parte și de alta a nervurii
centrale, sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. III, nr. 22).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 7, -0,65 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.258
23.AE; 3,10 g; 35,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 23).
Context arheologic: 2001, S III, caroul 6-7, -0,75 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.260
24.AE; 3,36 g; 35,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală foarte ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 24).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 7, -0,65 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.261
25.AE; 3,39 g; 35 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 25).
Context arheologic: 2001, S IV, caroul 12, -1,35 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.262
26.AE; 3,41 g; 40,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe una din fețe, de o parte și de alta a nervurii
centrale, sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. III, nr. 26).
Context arheologic: 2001, S IV, carourile 14-15, (pe zid)
Inv. MINA Constanța nr. 84.263
27.AE; 3,60 g; 38,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 27).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 5, -1,30 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.264
28.AE; 3,93 g; 39 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante
fără a mai avea ușor supraînălțată pe cea centrală; (Pl. III, nr. 28).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6, -1,10/1,40 m, ultimul nivel.
Inv. MINA Constanța nr. 84.265
29.AE; 4,70 g; 37,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 29).
Context arheologic: 2001, 2001, S V, caroul 6-7, -0,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.266
*
Pe litoralul vest‐pontic este cunoscută o singură referire istorică la un emporion
și anume Tomis, conform lui Memnon, când Tomisul a fost cauza războiului din jurul
340
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

anului 260 a.Chr. sau 256/255-254 a.Chr., purtat între Callatis, aliată cu Histria, pe de o
parte, şi Byzantion, pe de altă parte24. De asemenea, pornind de la datele de ordin
arheologic, centrul de la Orgame a fost considerat ca fiind, pentru o anumită perioadă,
un emporium25. După cum se cunoaşte, termenul de emporion/emporium (sau factorie)
are anumite semnificații, sugerate mai ales de izvoarele scrise, el regăsindu-se în multe
relatări privind colonizarea greacă. În general acest termen este folosit cu sensurile de
„loc de comerț”, „port comercial”, „centru de redistribuire”, „piață secundară” etc., fiind
asimilat adesea cu port de schimb26.
Ca o expresie a statului său de emporium, Tomisul este singurul centru colonial
de asemenea anvergură în care s-au descoperit până în prezent tezaure de semne
monetare pentru coasta litorală apuseană a Pontului Euxin. Mai exact sunt repertoriate
trei tezaure de semne monetare:
în condiţii necunoscute a fost găsit un prim tezaur compus din 58 vârfuri
de săgeţi-semne monetare și doi pești olbieni (iniţial a fost semnalat eronat cu 51+2)27.
După unele informaţii recente se pare că acesta provenea din zona peninsulară, fiind
descoperit în anii `50 ai secolului trecut.
al doilea a fost descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice din anul
1987 desfășurate pe fostul bulevard Carpaţi (actuala str. Arhiepiscopiei), la aproximativ
50 de metri de punctul „Parcul Catedralei”28. El era compus din 140 semne monetare
depuse într-un vas grecesc (olpe).
al treilea a fost descoperit întâmplător în zona portului turistic Tomis la
o dată neprecizată și era compus din 12 semne monetare (opt special turnate în scop de
semn monetar și patru transformate din săgeţi de luptă)29.
La Tomis, piese publicate până în prezent ca izolate au fost descoperite în urma
săpăturilor sistematice în anii 1971-1974 și 1992. La acestea se adaugă altele apărute
întâmplător cu ocazia efectuării unor lucrări edilitare. Cele 54 (sau mai precis 61, dar
restul erau deteriorate) de semne monetare din anii 1971-1974 au fost descoperite în
punctul „Parcul Catedralei”, în nivelurile IX, X, XI și XII care aparțineau secolelor VI
și V a.Chr.30 Clar este faptul că odată cu cea de a doua jumătate a secolului V a.Chr. ele
devin din ce în ce mai rare. Tot cu prilejul săpăturilor arheologice din anii 1971-1974
au apărut și 28 de monede histriene din tipul „cu roata”, dintre care jumătate sunt
descoperite în nivelul din prima jumătate a secolului V a.Chr., iar restul din ultima
jumătate a aceluiași secol. Pentru nivelul specific secolului VI a.Chr. nu se înregistrează
niciun exemplar din tipul monetar amintit. De asemenea, pentru monedele din tipul „cu
roata”, mai poate fi adăugat ca informație relevantă și descoperirea lor pe podelele unor
bordeie, asociate cu „ceramică clasică”31. De asemenea, la sfârșitul anilor `50 ai
secolului XX, au fost descoperite, în urma săpăturilor făcute pentru introducerea
Memnon, FGHist III B, p. 434 F 13; Vulpe 1938, p. 85‐86.
Alexandrescu 1990, p. 63.
26 Marcu 1998, p. 40‐45, cu bibliografia.
27 Aricescu 1975, p. 21, nota 14; Talmaţchi 2003, p. 32-40.
28 Custurea, Dima, Talmațchi, Velter 2007, p. 11-35.
29 Talmațchi 2010, p. 82, nr. 4.III.
30 Scorpan 1980, p. 25.
31 Scorpan 1980, p. 32.
24
25
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canalizării pe străzile Muzeelor și Nicolae Titulescu, două semne monetare din cele
două categorii principale32. În cursul anului 1992 a fost descoperit în mod arheologic,
tot pe strada Arhiepiscopiei, la BRD (colț bancă și blocuri), un semn monetar turnat cu
scop comercial33.
În total sunt cunoscute din bibliografie aproximativ 65 de semne monetare
publicate ca provenind din zona peninsulară a Tomisului din descoperiri izolate. Astăzi,
prin exemplarele publicate acum, ajungem la un număr total de aproximativ 96
exemplare (adăugându-le la general și pe cele cinci din depozitul funerar). Suntem
încredințați că numărul lor va crește prin publicațiile care vor apărea de pe urma altor
investigații arheologice preventive efectuate deja după anul 2001 în aria Tomisului
preroman. O parte a lor apare în contexte clare datând din secolele VI-V a.Chr., uneori
în bordeie, alteori sunt surprinse în poziții secundare, în niveluri cu amestecuri de
materiale antice. Acest fapt nu înseamnă rămânerea și folosirea lor și în perioada
elenistică sau în perioadă romană. Din timp în timp, odată cu refacerea unor clădiri sau
construcția unor noi cartiere se folosea pământ extras din niveluri anterioare istorice,
sau era adus din zone interne, sau din afara incintelor cetății respective care cunoscuse
locuiri specifice perioadei secolelor VI-V a.Chr. Astfel, semnele monetare erau
amestecate alături de alte materiale odată cu realizarea unor nivelări de suprafețe, cu
prilejul realizării unui „pat” solid pentru noile fundații etc. Și aici descoperirea lor este
în niveluri mult posterioare perioadei de folosire pentru scopul pentru care au fost create.
Reținem cele două semne monetare ce prezintă imprimată litera A (exemplarele cu
nr. 11 și 17 din catalog din str. Constantin Brâncoveanu). Unul prezintă respectivul semn pe
una din fețe, iar cel de al doilea pe ambele. Litera respectivă, ca și simbolul ancorei, au fost
asociate cu colonia Apollonia Pontica34. Cele două simboluri menționate sunt caracteristice
emisiunilor de argint şi bronz ale cetăţii, ele putând fi interpretate şi ca un atribut al zeului
Apollo35, fiind descoperite atât împreună pe unele semne monetare36, cât şi separat. A se vedea
în acest sens prezenţa literei A ca decor în descoperirile izolate din Dobrogea37, în tezaurul de
la Tomis (fie pe o faţă, fie pe ambele feţe ale piesei) sau în alte areale38, respectiv doar ancora39.
Litera A poate să apară, avându-se în vedere totalitatea semnelor monetare din această
variantă, în diverse părţi ale câmpului respectivelor exemplare, pe una din feţe, fie în zona
centrală, sub nervură, fie spre partea dreaptă, fie spre cea stângă. Acest fapt ar indica realizarea
respectivelor semne monetare de către meșteri diferiți, cu matrițe diferite. De asemenea,
atelierul monetar de la Atyia a fost legat de activitatea Apolloniei, întrucât prima denumire a
Apolloniei a fost Anthion, din aceasta derivând numele actual de Atyia (peninsula). Cu alte
cuvinte atelierul de la Atyia ar fi depins de colonia Apollonia Pontica, explicându-se astfel
apariţia tiparului în acel mediu40. S-a avansat şi ipoteza conform căreia această literă ar putea
Ocheșeanu, Dicu 1983, p. 441, nr. 1-2.
Talmațchi, Cliante 2006-2007, p. 13, nr. 1.
34 Karayotov 1995, p. 397-398; Karayotov 2005, p. 62.
35 Hind 1985, p. 89-104; Konova 2004-2005, p. 12.
36 Karayotov 2005, p. 48, 62 (două exemplare); Topalov 2007, p. 735.
37 Talmaţchi 2000, p. 11, nr. 6; Preda 2003, p. 20; Stambuliu 2004, p. 62, nr. 265-266; Karayotov 2005, p. 62.
38 Topalov 2007, p. 152, nr. 30, p. 153, nr. 33.
39 Topalov 2007, p. 735.
40 Karayotov 1995, p. 398.
32
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să fie şi iniţiala zeului Apollo, nefiind posibilă la acel moment imprimarea portretului zeităţii41.
Legăturile dintre Apollonia şi cetăţile vest-pontice sunt reliefate cu precădere din a doua
jumătate a secolului al IV-lea a.Chr., mai clar cu Tomisul42. Ancora şi litera A apar asociate
pe semne monetare descoperite în general în jurul Apolloniei, în imediata sa vecinătate43 şi la
distanţe mai mari (la sud de Dionysopolis-Balcic, Bulgaria, pe valea râului Batovo44). În total,
de la Tomis (din descoperiri sigure izolate și din tezaurul apărut în anul 1987) însumăm cinci
exemplare din respectiva variantă cu litera A.
Pe exemplarele cu numerele de catalog 16, 25 și 29 (provenind din străzile
Constantin Brâncoveanu și Arhiepiscopiei) apare schematic reprezentarea crengilor
unui brad sau oricum a unui copac (cu frunze sau ace). Respectiva reprezentare apare în
tezaurul de la Vişina (două exemplare)45 şi în alte descoperiri, probabil izolate46, dar şi
în tezaurul de la Kamena (raion Izmail, regiunea Odessa, Ukraina)47. Ea se constituie
într-o prezenţă relativ rară pe semnele monetare, ramurile apărând ca nişte linii drepte
laterale, aşezate în unghi ascendent sau descendent spre exteriorul semnului, ce pornesc
de la „tulpină”, ce se identifică cu linia centrală (nervura) înălţată a semnului48 sau
aproximativ perpendiculare spre linia de mijloc a piesei49. Liniile drepte laterale
ascendente sau descendente pot fi câte trei sau câte patru50, respectiv câte una sau câte
cinci, dar doar pe o parte a „tulpinii”51. De asemenea, ele pot să apară pe ambele feţe
ale exemplarelor sau doar pe una singură52. Iarăși este posibil să fi fost realizate de către
meșteri diferiți, cu matrițe diferite.
Exemplarul cu nr. 15, care provine din săpăturile arheologice efectuate pe str.
Constantin Brâncoveanu, prezintă una din fețe complet netedă, ceea ce este un fapt
nefiresc de realizare dacă ne raportăm la 99 % din semnele monetare cunoscute. Astfel
de piese par a fi foarte rare în descoperiri53. În măsura în care vor mai apărea astfel de
piese am putea să le propunem ca fiind turnate în aria coloniilor Histria-Tomis.
Revenind la semnele monetare în general prezente în catalog în mod izolat, nu
înseamnă automat că au făcut parte inițial din depozite gata constituite. Există această
posibilitate cu o probabilitate importantă, dar ea nu trebuie absolutizată întrucât nu știm
nici astăzi exact modul lor concret de folosire (la piesă sau la grup, sau ambele în funcție
de o anumită perioadă cronologică distinctă).
Unicul depozit funerar care conține în asociere semne monetare și monede (în
cazul nostru o monedă histriană din tipul „cu roata”) aduce o nouă lumină asupra
41

Preda 2003, p. 20.
Popescu 1959, p. 235-258.
43 Lazarenko 2006, p. 6; Topalov 2007, p. 735.
44 Karayotov 2005, p. 48, 62 (două exemplare).
45 Mănucu-Adameşteanu 1984, p. 20.
46 Stambuliu 2004, p. 61, nr. 263, p. 62, nr. 264; Lazarenko 2006, p. 6.
47 Zaginajlo 1982, pl. 2.
48 Stambuliu 2004, p. 61, nr. 264; Lazarenko 2006, p. 6.
49 Stambuliu 2004, p. 62, nr. 263.
50 Zaginajlo 1982, p. 23-24, pl. 2, nr. 11-14.
51 Zaginajlo 1982, p. 23-24, pl. 2, nr. 8 şi 10.
52 Zaginajlo 1982, p. 24, pl. 2, nr. 11-14.
53 În clasificarea semnelor monetare după mai multe criterii S. Topalov cuprinde și această variantă cf.
Topalov 2007, p. 577-578, nr. 26-28 (ca formă exemplarul nostru se apropie cel mai mult de nr. 27).
42
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identificării acestor piese cu elementul de schimb, cu un etalon comercial. După cum se
poate constata, semnele monetare servesc ca plată pentru transportul sufletului
decedatului cu bine în lumea de apoi, iar sensul lor monetar în acest context este
indubitabil din punctul nostru de vedere. Și foarte important pentru semnificație și
cronologie, niciunul dintre semne nu aparține categoriei celor provenind din vârfuri de
săgeți de luptă militare sau pentru vânătoare adaptate prin tăierea capului ascuțit și (de
la caz la caz) umplerea manșonului cu plumb. Acest mormânt, cel mai timpuriu de până
acum din zona Tomis-ului, aduce o dovadă și în ceea ce privește atestarea arheologică
a sfârșitului de secol VI și începutului de secol V a.Chr. din punct de vedere funerar.
Este adevărat și faptul că mormântul este descoperit la aproape 2 km în linie dreaptă de
centrul peninsulei tomitane. Dar mici nuclee de locuire la momentul cronologic
menționat nu trebuie căutate expres doar în jumătatea dinspre Cazinoul de astăzi din
peninsulă. Este posibil ca de-a lungul coastei maritime (unde sunt cunoscute Porțile 36 ale portului modern de astăzi de la marginea Constanței) să existe mici puncte de
ancorare și poate de schimb comercial și chiar locuire, iar în apropierea lor să se
dezvolte, pentru scurte perioade, mici arii funerare timpurii (vezi situația constatată cu
așezările aflate în apropierea Histrie arhaice în zona golfului).
Semnele monetare prezente în articol, provenind majoritar din emporium-ul
primordial de la Tomis, sunt creaţii ale mediului grecesc specifice întregii zone de vest
şi nord-vest a Pontului Euxin. Ele aparțin unei etape de început a relațiilor desfășurate
între etniile majoritare reprezentate de greci și geți, probabil principalii actori etnici
prezenți fizic în Dobrogea secolelor VI-V a.Chr., de asigurare a unor beneficii
economice şi comerciale.
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Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Alexandru Vulpe, Bucureşti, 2010, p. 561-666.
Bucovală 1967: M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanța, 1967.
344
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Bucovală 1998: M. Bucovală, Raport preliminar privind cercetările arheologice cu
caracter de salvare din Constanţa, strada Sulmona nr. 7, Pontica, 31, 1998, p. 171-200.
Buzoianu 1984: L. Buzoianu, Despre începuturile importului de amfore ştampilate în
cetăţile greceşti Tomis şi Callatis, Pontica, 17, 1984, p. 51-59.
Buzoianu 1985: L. Buzoianu, Contribuţii la cunoaşterea vieţii economice la Tomis în
sec. V-IV î.e.n., Symposia Thracologica, Al VIII-lea Simpozion Naţional de Tracologie,
3, Constanţa, 1985, p. 71.
Buzoianu 1991: L. Buzoianu, Tipuri de amfore de sec. VI-IV a.Chr. descoperite la
Tomis, Pontica, 24, 1991, p. 75-96.
Buzoianu, Bărbulescu 2007: L. Buzoianu, M. Bărbulescu, Tomis, în V. Dimitrios
Grammenos, K. Elias Petropoulos (editori), Ancient Greek Colonies in the Black sea 2,
vol. 1, BAR International Series 1675 (I), Oxford, 2007, p. 290.
Custurea, Dima, Talmațchi, Velter 2007: G. Custurea, M. Dima, G. Talmațchi, A. M.
Velter, Coin hoards of Dobrudja, vol. I, Constanța, 2007.
Hind 1985: J. G. F. Hind, Ancores, Crayfish and facing Heads: Silver coins of Apollonia
on the Euxine Sea, Thracia Pontica, 2, 1985, p. 89-104.
Karayotov 1995: I. Karayotov, Le monnayage d`Apollonia à la lumiere des découvertes
les plus recentes, Thracia, 11, Serdica, Studia in honorem Alexandri Fol, Sofia, 1995,
p. 397-408.
Karayotov 2005: I. Karayotov, Le Monnayage ďargent ďApollonia et de Messambria
aux Ve-IVe s. av. J.-C., în Monetite i Banknotite, Jubileen Sbornik v cest na st. n. s. d-r
Hristo Haritonov, Veliko Târnovo, 2005, p. 46-62.
Konova 2004-2005: L. Konova, Symbols of Apollo reflected in the currency of
Apollonia Pontica, Numizmatika i sfragistika, 10, 2004-2005, p. 3-12.
Lazarenko 2006: I. Lazarenko, Antique and Medieval Coins from Varna and the Varna
Region, The Treasures of the Varna Museum of Archaeology, Varna, 2006.
Marcu 1998: M. Marcu, Emporia în bazinul Pontului Euxin în epoca greacă, SCIVA,
49, 1998, 1, p. 39-60.
Mănucu-Adameşteanu 1984: M. Mănucu Adameşteanu, Tezaurul de semne
premonetare în formă de vârf de săgeată de la Vişina (com. Jurilovca, jud. Tulcea),
SCN, 8, 1984, p. 17-24.
Ocheşeanu, Dicu 1983: R. Ocheşeanu, P. I. Dicu, Monede antice și bizantine din
Dobrogea, BSNR 75-76 (1981-1982), 1983, p. 441-455.
Papuc et alii 2002: Gh. Papuc, T. Cliante, G. Talmaţchi, I. C. Dobrinescu, C. Băjenaru,
Constanţa, [Tomis] jud. Constanţa, Punct: str. Arhiepiscopiei, nr. 23 Cod sit: 60428.
01, în Cronica Cercetărilor Arheologice 2001, București, 2002, p. 108.
Popescu 1959: Em. Popescu, Les relations d’Istros et d’Apollonie du Pont à l’époque
hellénistique. À propos d’une inscription inédite, Dacia, N.S., 3, 1959, p. 235-258.
Preda 2000: C. Preda, Cu privire la începuturile orașului Tomis, în Istro-Pontica.
Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, 1950-2000, Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de
ani de activitate, 1955-2000, Tulcea, 2000, p. 111-114.
Preda 2003: C. Preda, Noutăţi numismatice histriene, BSNR, 92-97, 1998-2003, 146151, 2003, p. 19-25.
Preda, Nubar 1973: C. Preda, H. Nubar, Histria III. Descoperiri monetare 1914-1970,
Bucureşti, 1973.
345
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Scorpan 1980: C. Scorpan, Vârfuri de săgeţi-semne premonetare şi monede histriene
„cu roata” descoperite la Tomis, SCN, 7, 1980, p. 25-34.
Stambuliu 2004: La Galerie Numismatique Bogdan Stambuliu, Vente Aux Encheres IV,
Dimanche, 28 Novembre 2004, Laussane, 2004.
Stoian 1961: I. Stoian, La citta pontica di Tomis. Saggio storico, Dacia, N.S., 5, 1961,
p. 238-239.
Stoian 1962: I. Stoian, Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis,
București, 1962.
Talmaţchi 2000: G. Talmaţchi, Date noi privind descoperirile monetare greceşti din
Dobrogea, Analele Dobrogei, s. n., 6, 2000, 1, p. 9-36.
Talmațchi 2002: G. Talmațchi, Monede „cu roata” descoperite la Histria (com. Istria,
jud. Constanţa), CN, 8, 2002, p. 17-28.
Talmațchi 2003: G. Talmaţchi, Un tezaur de vârfuri de săgeţi premonetare şi peştişori
olbieni descoperit în Dobrogea, Analele Universităţii Dimitrie Cantemir, seria istorie,
5, 2003, p. 32-40.
Talmațchi 2009: G. Talmaţchi, Descoperiri monetare în zona fortificaţiei de la Albești
(com. Albești, jud. Constanţa), BSNR, 98-103 (2004-2009), 2009, p. 83-103.
Talmațchi 2010: G. Talmațchi, Semnele monetare din aria de vest și nord-vest a
Pontului Euxin. De la simbol la comerț (secolele VI-V a.Chr.), Cluj-Napoca, 2010.
Talmațchi 2017a: G. Talmațchi, Points of view regarding the bronze coins in the colony
Tomis and its chora. Presence, diffusion and circulation in the Hellenistic era, Annali
dell'Istituto Italiano di Numismatica, 63, 2017, p. 105-134.
Talmațchi 2017b: G. Talmațchi, Din nou despre activitatea monetăriei histriene în
perioada preromană, în G. Nuțu, S. C. Ailincăi, C. Micu (editori), Omul, Fluviul şi
Marea. Studii de arheologie şi istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a
aniversare, Cluj-Napoca, 2017, p. 379-410.
Talmațchi 2018: G. Talmațchi, Despre unele descoperiri monetare din împrejurimile
fortificației elenistice de la Albești (com. Albești, jud. Constanța), Istros, 24, 2018,
p. 81-125.
Talmațchi, Băjenaru 2009: G. Talmațchi, C. Băjenaru, Câteva semne monetare
descoperite în Dobrogea, BSNR, 98-103 (2004-2009), 2009, p. 187-191.
Talmațchi, Clinate 2006-2007: G. Talmaţchi, T. Cliante, Descoperiri de semne
monetare, monede greceşti autonome şi macedonene în Tomis, apărute în urma
săpăturilor arheologice, CN, 12-13, 2006-2007, p. 13-26.
Topalov 2007: S. Topalov, Apollonia Pontica. Contribution to the study of the coin
minting of the city 6th - 1st c. B. C., vol. I-II, Sofia, 2007.
Vulpe 1938: R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938.
Vulpe 1968: R. Vulpe, Note de istorie tomitană, Pontice, 2, 1968, p. 149-167.
Zaginajlo 1982: A. G. Zaginajlo, Kamenskij klad strelovidnyh lityh monet,
Numizmatika Antičnogo Pričenomor`ja. Sbornik Naučnych Trudov, Akademija Nauk
Ukrainskoj SSR, Odesskij Archeologičeskij Muzej, Kiev, 1982, p. 20-28.

346
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Lista ilustrațiilor / List of illustrations
Planșa I. Biletul original cu mențiunea datelor descoperirii funerare din 1968; semnele
monetare și o monedă de bronz din tipul „cu roata” prezente în inventarul funerar.
Plate I. The original note with the mention of the dates of the funeral discovery from
1968; monetary signs and a bronze coin of the ”wheel” type present in the funeral
inventory.
Planșa II. Semne monetare descoperite în cursul săpăturilor arheologice din punctele
Sulmona și Constantin Brâncoveanu.
Plate II. Monetary signs discovered during archaeological excavations in Sulmona and
Constantin Brâncoveanu points.
Planșa III. Semne monetare descoperite în cursul săpăturilor arheologice din punctul
Arhiepiscopiei.
Plate III. Monetary signs discovered during the archeological excavations from the
point Archdiocese.

347
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

348
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

349
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

350
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

