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19 Roman-Byzantine weighs are presented in this note; two pieces are from Cataloi 

(Tulcea County), the rest were found on the territory of Constanţa County, 3 in 
Dunăreni, 1 in Oltina, 7 in Gura Dobrogei, 2 in Valu lui Traian, 1 in Palazu Mic, 1 in 
T}rguşor, 2 in unidentified discovery locations. 

All pieces are unofficial, without inscriptions or marks. They are dated to the 4 th-6th 
cent. A.D. and were used to weigh usual ware. There are negative deviations from the 
standard (-0.09% - -30%) with only one exception (sextans + 1.7%). 

They bring some more information about Roman-Byzantine detail trade in Dobruja. 
 
În nota de faţă ne-am propus să prezentăm un lot de 19 piese ponderale, 

intrate în colecţia muzeului constănţean, prin achiziţie, în perioada 2000 – 2003. 
Considerăm că acest fapt completează informaţiile legate de utilizarea greutăţilor 
de c}ntar emise  în sistemul librei în perioada romană t}rzie şi romano-bizantină 
în Dobrogea2. Trebuie menţionată însă corespondenţa aproximativă cu acest 
sistem, cauzele fiind multiple: corodarea materialului în timp; sistemul imperfect 
de confecţionare3; valoarea diferită acordată librei în decursul secolelor4. 

Unsprezece piese sunt contragreutăţi pentru balanţa de tip roman cu un 
taler, iar opt sunt greutăţi pentru balanţa cu două talere. Toate sunt confecţionate 
din plumb şi nu conţin nici un semn de identificare (simbol, decor ) sau datare, 

                                                 
1 O primă variantă a acestei note a constituit subiectul unei comunicări prezentate în 

anul 2003 la sesiunea Pontica. 
2 Pentru bibliografia descoperirilor din Dobrogea, vezi: PARASCHIV 2001, p.595, n. 1, 

precum şi CUSTUREA 2003, p.439, n. 2,3,4. 
3 PARASCHIV 2001, p.595; diferenţele faţă de etalon pot ajunge p}nă la ±20%, vezi 

PARASCHIV 1998, p.290, n. 10. 
4 ENTWISTLE 2002, p.611 – sec. IV-VI: 324g, sec. VI-VII: 322g  ş.a.m.d. În prezenta 

notă vom considera libra ca av}nd o greutate de 327,45g, valoare uzuală în bibliografia 
rom}nească. 
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ceea ce ne face să propunem o delimitare temporală în intervalul secolelor IV – VI 
p.Chr. ( c}nd dispariţia decorului devine o caracteristică generală5 ).  

Pentru ilustrarea structurii lotului şi descrierea pieselor componente, 
prezentăm în continuare catalogul. 

 

 

CATALOG6 

 
I. CONTRAGREUTĂŢI 

1. contragreutate din plumb, formă tronconică; apucătoare din bronz7 cu    
h =28mm; prezintă deformări;  h =32mm, φmax = 31mm, φmin = 20mm, gr 
= 153.87 g - semis cu abatere în minus de 6%; Dunăreni, jud. Constanţa, 
passim;  nr.inv. 65558; Pl. I/fig.1 

2. contragreutate din plumb, formă tronconică; apucătoare din fier cu        
h =14mm; uşoare deformări;  h =15mm, φmax = 37mm, φmin = 30mm, 
gr(după curăţare) = 138.46 g - semis cu abatere în minus de 15%; Capu 
Dealului-Oltina, jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 62228; Pl. I/fig.2 

3. contragreutate din plumb, formă tronconică; apucătoare din fier cu        
h =57mm; prezintă deformări şi lipsă din material, tija străpung}nd baza 
pondului;  h =24mm, φmax = 46mm, φmin = 34mm, gr = 255 g - libra cu o 
lipsă de 22%; T}rguşor - ‚Sector zootehnic‛, jud. Constanţa, passim;  
nr.inv. 66521; Pl. I/fig.3 

4. contragreutate din plumb, puternic deformată; deteriorată, cu părţi 
lipsă, cel mai probabil prin îndepărtare mecanică ( nu se datorează 
numai corodării); apucătoare din fier cu h =33mm;  h =37mm, φ = 42mm,  
gr = 240 g – 0,73 libra; Valu lui Traian – ‚La jgheaburi‛, jud. Constanţa, 
passim;  nr.inv. 68910; Pl. I/fig.4 

5. contragreutate din plumb, formă tronconică, cu marginile rotunjite; 
apucătoare din fier cu h =14mm; bine păstrată, pe corp se observă urme 
de lovituri;  h =51mm, φmax = 45mm, φmin = 35mm, gr = 610g - 2 libra cu 
abatere în minus de 7%; Valu lui Traian – ‚La jgheaburi‛, jud. 
Constanţa, passim;  nr.inv. 68909; Pl. I/fig.5 

6. greutate din plumb, formă aproape sferică; prezintă o ad}ncitură 
cilindrică cu h=19mm şi φ=12mm; bine păstrată, dar cu scrijelituri pe 
suprafaţă;  h =41mm, φmax = 36mm, gr = 230 g – aprox. 2/3 libra; Cataloi, 
jud. Tulcea, passim;  nr.inv. 69876; Pl. I/fig.6 

7. contragreutate din plumb, formă tronconică; scoabă din fier ; urme de 
refolosire – pentru suplimentarea greutăţii pare să fi fost ataşată o altă 
plăcuţă de plumb, ceea ce ar explica o abatere în plus de 12% faţă de 
greutatea normală a 2 libra ; stare de conservare relativ bună;  h =42mm, 

                                                 
5 PARASCHIV 2001, p.596. 
6 În catalog, pondurile vor fi descrise cu dimensiunile maxime păstrate; va fi notată cu h 

înălţimea, cu l lungimea, cu φ max/φ min diametrele maxime/minime păstrate în cazul pieselor 
tronconice, iar cu gr greutatea piesei, exprimată în grame, toate celelalte valori fiind în mm.  

7 Printr-o spărtură a calcarului de pe toartă se observă patina verzuie.  
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φmax = 59mm, φmin = 30mm, gr = 735 g; Cataloi, jud. Tulcea, passim;  
nr.inv. 69877; Pl. I/fig.7 

8. contragreutate din plumb, formă sferică; apucătoare din fier cu h =5mm; 
stare de conservare bună;  h =37mm, φ = 40mm, gr = 285 g – 1 libra cu o 
lipsă de 13%; Dunăreni, jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 66589; Pl. I/fig.8 

9. contragreutate din plumb, formă sferică; se cunoaşte urma tijei 
apucătoarei din fier; deteriorată mecanic, cu părţi lipsă; h =55mm, φ = 
55mm, gr = 845 g; corespondentul a 3 libra cu abatere în minus de 14%; 
Dunăreni, jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 65557; Pl. I/fig.9 

10. greutate din plumb, formă de calotă sferică; bine păstrată; în centru 
prezintă un orificiu care străbate materialul în ambele capete, fără însă 
a-l străpunge, av}nd φ=5mm;  h =17mm, φmax = 23mm, gr(după curăţare) 
= 50,27 g -  sextans cu o lipsă de 8%; Gura Dobrogei, jud. Constanţa, 
passim;  nr.inv. 66520; Pl. I/fig.10 

11. greutate din plumb, formă cilindrică; stare de conservare bună; la 
capătul superior prezintă o ad}ncitură, posibil locul de fixare al unei 
apucători; h =30mm, φ = 18mm, gr = 67,83 g - quadrans cu abatere în 
minus de 17%; Gura Dobrogei, jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 66523; Pl. 
I/fig.11 

 

II. PONDURI UNCIALE 
 

12. pond paralelipipedic din plumb; prezintă deformări – desprinsă din 
material o bucată de 30 x 7 mm;  dimensiuni 61x57x3 mm, gr = 81,68 g - 
quadrans cu abatere în minus de 0,09%; Gura Dobrogei – pe deal, jud. 
Constanţa, passim;  nr.inv. 64662; Pl. II/fig.1 

13. pond paralelipipedic din plumb; lipsă cca. 25% din material ( un colţ 
rupt ); lucrat îngrijit; pe avers, în centru, urmă de ştanţă rotundă(?); 
margini înălţate 2-4mm; dimensiuni 66x65x7mm, gr = 235,5 g - libra cu 
abatere în minus de 28%; Gura Dobrogei – pe deal, jud. Constanţa, 
passim;  nr.inv. 64663; Pl. II/fig.2 

14. pond paralelipipedic din plumb; lucrat destul de îngrijit, un colţ rupt,  
piesa fiind reîntregită după curăţare; dimensiuni 50x45x6mm, gr(după 
curăţare) = 136,17g - semis cu o lipsă de 17%; Gura Dobrogei – derea, jud. 
Constanţa, passim;  nr.inv. 66519; Pl. II/fig.3 

15. pond paralelipipedic din plumb, stare de conservare bună; dimensiuni 
44x43x7mm,  gr = 110 g – 4 uncii; Gura Dobrogei, jud. Constanţa, passim;  
nr.inv. 66524; Pl. II/fig.4 

16. pond paralelipipedic din plumb; uşoare deformări; dimensiuni   
32x27x8mm, gr = 55g – 1 sextans; fără loc de descoperire specificat, jud. 
Constanţa, passim;  F.N. ; Pl. II/fig.5 

17. pond paralelipipedic din plumb; confecţionat dintr-un alt obiect de 
plumb de formă iniţială probabil cilindrică, pe una din laturi se distinge 
o jumătate din christograma8 Chi-Rho9; scrijelituri pe suprafaţă; 

                                                 
8 Despre labarum şi semnificaţii vezi GRANT 1993, passim. 
9 În forma prezentă pe pandantivul Mariei (soţia împăratului Honorius -395-423), 
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dimensiuni 55x54x3mm, gr= 70 g, echivalentul a 3 uncii, cu abatere în 
minus de 14,5%; Palazu Mic, jud. Constanţa, passim;  F.N. ; Pl. II/fig.6 

18. greutate din plumb, formă aproximativ triunghiulară, av}nd colţurile 
rotunjite; în partea superioară, marginile găurii de prindere a firului de 
susţinere s-au rupt, antren}nd şi din material; stare de conservare 
relativ bună; dimensiuni  h =50mm, lmax = 59mm, grosime = 30mm, 
gr(după curăţare) = 55,43 g – sextans cu surplus de 1,7%; Gura Dobrogei, 
jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 66522; Pl. II/fig.7 

19. pond din plumb, formă romboidală cu prelungire la unul din colţuri, 
perforată pentru introducerea firului de susţinere ; piesă lucrată îngrijit, 
stare de conservare bună, doar mici scrijelituri;  hmax =55mm, 
dimensiune romb 33x33x9mm, gr = 105 g – 4 uncii cu abatere în minus de 
3,8%; fără loc de descoperire specificat, jud. Constanţa, passim;  nr.inv. 
68680; Pl. II/fig.8 

 
         

 
Piesele sunt ponduri neoficiale, folosite pentru c}ntărirea mărfurilor 

uzuale, av}nd ( cu excepţia celei de aproximativ 3 libra ) valori mici. Toate  
prezintă abateri negative faţă de etalon ( - 0,09% - -30%), cu excepţia unui sextans 
+ 1,7%. 
În ceea ce priveşte locul descoperirii10, dacă pentru piesele de la Dunăreni11 si 
Oltina12 putem conchide că provin din aşezări fortificate romano-bizantine, iar 
pentru cele de la Valu lui Traian şi Palazu Mic  există decoperiri similare 13, cele de 
la Gura Dobrogei se constituie într-un nou argument pentru existenţa unei aşezări 
romano-bizantine de secol IV-VI în centrul Dobrogei. 
 Contragreutăţile şi pondurile din prezenta notă, deloc spectaculoase, aduc 
totuşi un plus de informaţii asupra desfăşurării comerţului mărunt14 şi, totodată, 
întregesc imaginea vieţii de zi cu zi  în Dobrogea romano-bizantină. 
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