RADU

OCHEŞEANU

DENARI ROMANI REPUBLICANI

DESCOPERIŢI

IN DOBROGEA

Controlul, iar mai apoi instaurarea stăpînirii romane, pentru şase
veacuri, la Gurile Dunării, prin încorporarea Dobrogei, la imperiu, îşi
află precedente în prezenţa romană, la desfăşurarea evenimentelor ce
.au avut loc,aici, în CUI'isul sec. 1 i.e.n. 1 Această prezenţă, hotărîtoare
pentru destinele viitoare ale ţinutului de la Dunărea de Jos, alături de
.alte categorii de izvoare, este documentată, sub aspectul ei economic,
în speciail, prin descoperiri de ordin numismatic.
Credem că numai este necesar în a sublinia şi noi, din nou, importanţa monedei romane, la studierea circulaţiei monetare în Dobrogea
ultimului veac înaintea erei noastre.
in acest articol ne limităm în a prezenta doar unele aspecte privind circulaţia denarului roman republican pe teritoriul dintre Dunăre
'ii Mare.
Problema penetraţiei denarului Romei republicane, devenit la
această epocă instrument internaţional de schimb, în provincia dintre
DU,năre şi Mare', trebuie privită sub cele două principale aspecte ale
.sale 2: in primul rînd, al ariei de circulaţie, iar apoi al prezenţei şi
frecvenţei descoperirilOl' în cetăţile greceşti şi teritoriile aferente, precum şi a răspîndirii în rindul populaţiei getice băştinaşe. Este necesar
·a studia, la acest moment, în special, pentru elucidarea pătrunderii şi
răspîndirii monedei de argint republicane în mediul populaţiei ruralebăştinaşe, aria de circulaţie a denarului fracţlonată în trei zone: a lito1 Asupra s i tuaţIei Dobrogei şi a evenimentelor desfăşurate aici în cursul
.sec. I f .e. n. vezi Istm-ia României I, Bucureşti, 1960, pp. 198 şi urm. ; D.M. Pippidi,
Din istoria Dobrogei, r, Bucureşti, 1965, pp. 276 şi urm.; Radu Vulpe, Din isto"ria Dobrogei II, Bucureşti 1968, pp. 24 şi urm.
2 Bucur Mitrea, Contribuţii la studiul circulaţiei monetare în Dobrogea în
secolul 1 î.e.n. TezaU1·ul de denari romani republicani de la Costineşti, jud. Con.stanţa, în Pontica III, Constanţa, 1970 pp. 131-1 32.
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raIului cu coloniile greceşti, a malului drept al Dunării - principala,
cale de penetraţie a denarului roman republican în aces t teritoriu - pre-cun1 şi zona centrală, mai puţin favorizată. Intr-un sens apropiat s- a
pronunţat de curînd şi Bucur rviitrea, care a surprins ş i a enunţat
aspectele generale ale problemei, studiind materialul cunoscut pînă la
acea dată, 111aterial numism3.tic acoperind întreaga Dobroge şi COD-stînd, la acel moment, din şapte tezaure şi tot atîtea descoperiri monetare izolate"în prezentul articol vom adăuga materialului numismatic publicat,
un număr de denari romani republicani descoperiţ i în Dobrogea şi păs-
traţi, acum, în colecţiile Cabinetului n u mismatic al Muzeului de arheo- logie Constanţa_ Monedele provin din săpături, donaţii Şi achiziţii_
Dacă localitatea unde s-a făcut descoperirea nu constituie o problemă
la piesele apărute în săpături organizat~! li, sau la cele aflate întîm.91ător ·
şi predate imediat 5, din păcate, cea mai mare parte a acestor lTIonede,
acum, în colecţia :rVluzeului nu au cunoscută localitatea în care au fost
găsite, indicată în actele de donaţie şi achiziţie printr-un vag găsit în .
Dobrogea, la date şi în condi ţii, de asemenea, necunoscute 6. Deşi, în
parte, acest fap t scade valoarea folosirii monedelor respective ca izvoristoric, totuşi adăugate la materialul numismatic deja cunoscut, vor·
ajuta la o mai clară conturare a frecvenţei monedelor Romei republicane pătrunse, ori aflate în circulaţie în ţinutul de la Dunărea de·
jos, faţetă nu neglijabilă în studiul circulaţiei monetare din această
zonă 7. De asen1enea, cîteva exemplare au fost declarate, de foştii pose:: Tezau r ele

de

la

Osh'ov,

Murighiol,

Niculiţel ,

Tulcea

(1046),

Costineşti ,.

Garvăn şi descoperirile monetare izolate de la Histria, Dauc::-a, Nicolae Bă lcesc u
şi Dervent cu bibliografia respectivă la Bucur Mitrea, op. cit., pp. 131-132 precum
şi descoperirile care nu au fost a min tite de autor in studiul mai sus amintit ca :.

tezaurul de la Tulcea (1957), la Bucur Mitrea, DescoperiTi recente de monede antice pe t eritoTiul Republicii Populare Române în SCIV, IX , 1, 1953, p. 155, nI', 24.tezaur conţinînd monede pînă la Domi t ian (inv. CNBARSR, 1404), monedele izolate: de la Poarta Albă, denar de la P. Calpurnius, BMC, Roma 968, anii 124- 103.
amintit de Bucur Mitl'ea, DescoperirL., în SCIV, 16, 3, 1965, p. 611, nr. 31, şi
denarul de la Marcus Antonius găs it la Dinogetia in 1943, amintit de Maria Chiţescu,

Unde aspecte ale

relaţiilar

lui Dicomes cu Marcus Antonius in. lumina

descoperirilor nmnismatice (o problemă de geografie-istorică) în SCIV, 19, 4,
1968, p. 661, nr. 11, D inogetia (eL B. Mitrea Înv. MNA 1957, ne 473).
4 C. Seorpan, Să păturile arheo logice din a.~ezarea getică de la Bugeac
Valea lui Marinciu în Pontice II, Const anţa, 1969 pp . 43-75; Bucur Mitrea, Descoperiri ..., în SCIV, 21, 2, 1970, p . 336, nI'. 27, În care este anunţată descoperirea:
Bucur M itrea, Contribuţii.. în Pontica III, Constanţa, 1969, p. 133, No, 10.
r, Este cazul monedei găsite la Mangalia şi donată muzeului de către Soare şi a denarului de la Marcus Antonius aflat la Tortomanu şi cumpărat de deţină
tor de la localnici, cI. N.e. 05.01.68 - coL Badea AL
ti C[ N,C. 08.02.61 coL Serienescu; N .C. 05,04.64 col. C. Oprescu,
N.e. 12.09.68 - coL Duployen, cu specificarea că monedele oferite spre achi ziţionare au fost găsi,te şi în alte regiuni ale ţării, astfel încît am preferat să punemsub semnul Întrebării provenienţa dobrogeană a denal'ului republican din ac eastă
colecţie, totuşi nu este exclusă descopel'il"ea lui în Dobwgea; N.C. 05.08 .69 _ .
col. Toroceanu.
7 Bucur Mitrea, op. cit., p, 132.
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:sori, ca aflate în Constanţa ş i Cernavoda 8. Totuşi credem că. aceste
indicaţii la prima vedere preţioa se, însă necontrolabile astăzi, trebuie
.p rivite cu oarecare rezervă . Pentru a respecta acurateţea metodei
. ştiinţIfice, va trebui să considerăm a doua categorie de monede, ca
Dobrogea passim iar la piesele din a treia categorie, să însemnăm cu
un asterisc, în catalogul prezen tat mai jos, locul de găsire, ca nefiind
.sigur, indicînd mai degrabă împrejurimile decît localitatea ca atare.
'Catalogul denarilor "omani republicani d escoperiţi pe teritoriul
Dobrogei şi păstraţi în colecţiile Cabinetului n umismatic al Muzeului
.ae arheologie Constanta.
1

"

.1.

Fără

CONSTANŢA

nume de magistrat

AR. '" Greutate 3,59 g, diametru 16,7 mm. Conservare
t o ci tă de circula ţ ie.
Sydenham, Roma, 311, anii 155-150 î.e.n.
Col. Băcăoanu, Inv. R.R.1.

bună, puţin

:2 . L. Titurius L.j. Sabinus
AR. ,,( Greutate 3,32 g, diametru 17,6 mm. Conservare slabă, motocită de .circulaţ ie, incizie sem ilunară pe rev.
Sydenham, Roma A, 699 a , anul 88 î.e.n .
col. Băcăoanu. Inv. R.R .9.

neda foarte

::3. C. Serveilius
AR. '" Greutate 2,15 g, diametru 17,5 mm. Conservare rea, moneda toci tă pînă la necunoaştere de o îndelungată circulaţie.
Syden ham, Roma A, 720, anul 85 Le.n.
col. Anton. Inv. R.R.I0.
-4. L. Papius

AR. '" Greutate 3,71 g, diametru 17,6 mm. conservare excepţio
aproape fleul' de coins, s8ratti.
Sydenham, Italia monetărie provincială, 773, anii 78-77 I.e.n.
col Bă căoanu . Inv. RR 12.

nală,

:5. L. Rutilius Flacus
AR ./. Greutate, 3,50 g, diametru 17,2 mm. Conservare mediocră,
moneda tocită, incizie semicîrculară pe av .
Sydenham, Roma,780 a, anul 75 î.e.n.
col. Băcăo'lnu. Inv. R. R.13.
8 c. Băcăoanu a declarat verbal că monedele din donaţia sa au fost găsite
_in Constanţa, in special in zona portului Tomis şi N.e. 09 .06.66 - col. Anton
amde majoritatea pieselor au fost colec ţionate în Con stanţa şi împrejurimi.
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6. C. Julius Caesar
AR. "Greutate 3,11 g, diametru 18 mm. Conservare foarte slabă,
moneda foarte tocită de îndelungată circulaţie, incizie pe avers în
fovmă de cruce şi pe revers monogramă.
Sydenham, Gallia, 1006, anii 54- 51 î.e.n.
,col. Băcăoanu. Inv. R.R.17.

7. M. Antonius
AR? Greutate 2,94, diametru 17,2 mm. Conservare foarte
moneda mult tocită de o îndelungată circulaţie.
Sydenham, tip General 1213 anii 32- 31 î.e.n.
col. Băcăoanu. Inv. R.R.23.

slabă.

MANGALIA
8. L. Calpurnius Pisa L. f. Frugi
AR. ? Greutate 3,78 g, diametru 19,3 mm. Conservare
moneda tocită de circulaţie .
Sydenham, tip General 1213 anii 32-31 î.e.n.
donaţie Petre Soare, Inv. R.R.6.

mediocră,

'CERNAVODA

9. L. Calpurnius. Pisa L. f. Frugi
AR. +-- Greutate 3,80, diametru 17,2 mm. Conservare rea, moneda tocită de circulaţie, incizii pe av. în formă de cruce, în partea
superioară

orificiu.

Sydenham, Italia B, 656 a, anii 90-89 Le.n.
col. Zădărniceanu. Inv. R.R.7.
10. C. Julius Caesar

AR. " Greutate 3,24 g, diametru 18 mm. Conservare

bună,

moneda

tocită.

Sydenham, Gallia, 1015, anul 47 Le.n.
col. Zădărni ceanu. Inv. R.R.18.

BUGEAC-VALEA LUI MARINCIU

11. T. Carisius
AR. +-- Greutate 2,65, diametru 16 mm. Conservare rea, moneda
mult tocită de o îndelungată circulaţie pînă la nerecunoaştere.
Sydenham, Roma, 985, anul 45 î.e.n.
Inv. R.R.21.
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12.

?

AR " Greutate 3,76 g, diametru 18,5. Conservare slabă moneda
foarte tocită de o îndelungată circulaţie, nemaipăstrînd elemente
pentm identificare, incizii în unghi de diferite mărimi pe av. şi rev.
Sydenham, ?, Av. Roma cu coif spre dr. Rv Dioscurii călări spre
dr., sec. II-I î.e.n . Inv. RR 22 .
TORTOMANU

13. M. Antonius
AR. "Greutate 2,84 g, diametru 17 mm. Conservare foarte
moneda tocită de o îndelungată circulaţie.
Sydenham, 1243, anii 32- 31 î.e.n.
col. Badea Al. Inv. RR.19.

slabă,

DOBROGEA PASSIM

14. M. Tu!!ius
AR. -l- Greutate 3,66 g, diametru 18,7 mm. Conservare

mediocră,

puţin tocită

de circulaţie .
Sydenham, Galia Cisalpină, 531, anul 109 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. RR.3.

15. M. TulZius
AR. ? Greutate 3,68 g, diametru 18,7 mm. Conservare
moneda tocită de ckculaţie , incizie în unghi pe av.
Sydenham, Gallia Cisalpină, 531, anul 109 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. R.R.4 .
16. L. FZaminius Cilo
AR. -l- Greutate 3,61 g, diametru 18 mm. Conservare
moneda tocită de circulaţie, incizie în cruce pe av.
Sydenham, Gallia Cisalpină, 540, anii 106-105 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. R.R.5.

mediocră,

mediocră

17. C. Vibius C. f. Pansa
AR. ? Greutate 3,43 g, diametru 17, mm . Conservare submediocră
moneda mult tocită de circulaţie, incizii în unghi pe av.
Sydenham, Italia B, 684 D, anii 89-88 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. R.R8.
18. L. Ma7'cius Censorinus
AR. .} Greutate 3,68 g, diametru 17 mm. Conservare
plarul a fost folosit în epoca modernă ca podoabă.
Sydenham, Roma, A, 737, anii 82-81 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. R.R.11.

bună,

exem-

-19. C. Po stumius
AR. >t' Greutate 3,66 g, diametru 18,5 mm. Conservare
neda puţin tocită .
Sydenham, Roma, 785, anii 74-73 î.e.n.
col. Serienescu. Inv. R.R.14.
' 20.

bună,

mo -

Q. Sicini"s, C. Co ponius
AR. -1- Greutate 4,05 g, diametru 17,5 mm, Conservare
neda puţin tocită, a fost folosită ca po doabă în epoca
Sydenhanl, Ronla, 939, anii 49-48 î .. e.n.
col. Oprescu. Inv. RR15 .

bună, momodernă.

.21. L . Plautius Planc"s

AR. >t' Greutate 3,48 g, diametru 18,5 mm. Conservare
neda tocită .
Sy denham, Ronla, 959, anul 47 î.e.n.
col. Oprescu. Inv. R.R.16.
~22.

bună,

mo-

slabă,

mo-

M. Antonius
AR. l' Greutate 2,72 g, diametru 16,8 mm. Conservare
neda mult to cită.
Sydenham, 1243, anii 32-31 Le.n.
vechea col. a Muzeului? Inv. R.R.20.

PASSIM, DOBROGEA?

23. Papirius Carba
AR. " Greutate 3,84 g, diametru 19,5 mm. Conservare bună, moneda tocită de circulaţie.
Sydenham. Italia monetărie auxiliară, 415, anii 137-134 Le.n .
. col. Duployen. Inv. R.R.2.
Din tabelul de mai sus reiese că cea mai mare parte a monedelor prezentate provin din atelierele italice, remarcîndu- se, în special,
atelierul din Roma cu 9 exemplare; doar două piese apa rţin emisiunilor lui Caesar, din Gallia şi trei lui Marcus Antonius, de la Efes . De
asemenea, greutatea nlonedelor oscilează în jurul pondului normal al
denarului, în genere mai uşoară, aşa cum este aş t eptat , pentru piese
mult uzate printr-o înd elu ngată rămînere în ci rc ulaţie. Unele din
monede prezi ntă contramărci, sau incizii pe avers şi revers, aspect
asupra căr u ia nu este în i n tenţia noastră să stăruim aici.
Cea mai veche mo n edă a fost bătută în anii 155-150 Le.n., iar
, cele rnal noi sînt cele trei monede pentru legiuni, emise în anii
32-31 î.e.n.

Mare parte din monede sint uzate, prezentind un înalt grad de
tocire, printr-o îndelungată rămînere în circulaţie . Folosirea îndelungată a denarului roman republican în Dobrogea ş i rămînere a lui în
-circulaţie în epoca imperială era ilustrată, pînă în prezent, de tezaurul
.descoperit în 1957 la Tulcea, Q de cel la N iculiţel lU şi de descoperirea
izolată de la Dancea, într-o aşezare rurală romană il. Putem completa,
acum , informaţia noastră asupra acestui aspect, nu lipsit de importanţă,
cu două noi descoperiri. Prima, constă în cei doi denari republicani
aflaţi în staţiu n ea geti că, de epocă romană, de la Bugeac Valea lui
Marinciu, cercetată de C. Scorpan. Cele două monede au fost găsite
într-un strat conţinînd material arheologic de epocă romană şi monede
imperiale de bronz, ultima fiind em isă sub Hadrian 12. Denarii republicani descoperiţi în această staţiune, se aflau într-un stadiu înaintat
.de uzură, una din monede nemai păstrînd elemente pentru identificare.
Este normal. ca monedele de metal preţios să fi fost păstrate de populaţia locală. într-o aşezare rurala destul de săracă un t imp atît de
îndelungat, atingînd primele decenii ale sec. II e.n. A doua descoperire,
,de care nu ne ocupăm în prezentul articol, constă într-u n fragment
·din tezaurul de la Casicea 13, împrăştiat în momentul găsirii ş i din care
'nu au intrat 'în posesia muzeului decît 13 denari, atît republi cani , pre·
,cUm <şi imperiali. Partea de tezaur păstrată în muzeu se înch eie cu
monede de la Vespasian. Monedele republicane din acest tezaur sînt,
îndeobşte, foarte t ocite, spre deosebire de denarii imperiali, unii aproape
."fleur de coins" tr... Putem adăuga aici cu titlul de ipoteză, necunoscînd
·contextul arheologic în care au fost descoperiţi. şi denarii de la Marcus
.Antonius găsiţi la Tortomanu şi Constanta, care fiind foarte toci ţi au
·circulat cu multă probabilitate şi în epoca imperială.
Intregul ţinut de la Dunărea de jos, cît şi cele trei zone, ·î n care
·este de preferat să fie fracţionată aria de circulaţie dobrogeană a
·denarulul Romei republicane, sînt mai bine ilustrate, acum, prin adău 
garea la vechile descoperiri 15 a materialului numismatic prezentat în
acest articol, înlăturîndu -se, astfel, în parte, unele din lacunele, ce încă
subzistă în cunoştinţele noastre p rivind circulaţia monetară la acea
vreme, în Dobrogea.
9 Tezaru l de la Tulcea (1937) conţine denari republicani ş i imper iali pînă
1a Domitian ; vezi nota 3.

Bucur Mitrea, Descoperiri ... , în SCIV, XII. 1, 1961, p. 151 , nI'. 41 ; C. Deî mpăratu lui roman Claudiu, des coperit in Dobrogea, în SCIV, 17, 3, 1966, pp. 577-592.
11 Bucur Mitrea. Contribuţii ...• in p ontica II I p. 133 No. 7.
12 C. Scorpan , op. cit., p. 75 , unde este prezentată sumar seria celor cin d
iO

'culescu, Un tezaur de dellari romani din timpul

'monede, precum şi datarea aşezării "foarte probabil în sec. II e.n," .
13 G. Pap uc. Un tezaw' de d enari romani d in sec. 1. e.n., de scope1'it la
.casicea, jud. Constanţa în mss.
t~ G. Papu c, op. cit., în mss.
15 Parte din materialul publicat pînă în prezent este adunat de Bucur
Mitrea, op. cit., pp. 132-1 33 ; vezi nota 3.
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Harta descoperirilor de denari romani republicani

In zona litoralului, cu cetăţile greceşti şi teritoriile aferente, unde
cunoştea prezenţa monedei de argint republicane decît la Histria tU
ş i Costineşti 17, sînt integrate ariei de circulaţie a denarului repubJj', an
roman, Constanţa - Tomis şi Mangalia - Callatis. Astfel că. în cele
trei cetăţi greceşti mai importante de pe actualul litoral românesc al
Pontului stîng. Histria, Tomis şi Callatis sînt prezenţi , în circulaţia
monetară, denarii Romei republicane. Cea mai mare frecvenţă a exemplarelor descoperite în mod izolat o aflăm, cum era şi de aşteptat
pentru acea epocă, la Tomis.
La zona mal ului dunărean, cunoscută , în prezent, prin cele mai
multe descoperiri de tezaure şi monede izolate 18, putem adăuga descoperirile de exemplare republicane de argint din Cernavodă şi Bugeac
- Valea lui Marinciu. Denarii găsiţi la Cernavodă fac, întrucîtva, legă
tura cu descoperir~le din părţile Ostrovului, la sud şi cele din părţile
Tulcei, la nord .
Pentru zona central-dobrogeană, numărul localităţilor în care
s-au descoperit denari romani republicani se ridică acum la cinci 10,
prin exemplarul găsit la Tortomanu şi tezaurul de la Casicea, care
conţine şi monedele Romei republicane. Nu este exclus ca denarul de
la Marcus Antonius descoperit la Tortomanu să fi ajuns aici, fie pe
drumul ce leagă Tomis de Axiopolis 20, fie pe drumul ce străbatea în
epoca romană centrul Dobrogei de la sud la nord 21, Piesa care este
mult tocită, a fost achiziţionată de muzeu împreună cu monede imperiale -de bronz şi de argint provenite din aceeaşi Jocalitate 22. Deşi
lotul nu pare a fi făcut parte dintr- un depozit, totuşi , denarul republican, datorită uzurii pronunţate, este posibil să fi rămas în circulaţie
şi în epocile următoare , fiind cazul unui denar pentru legiuni şi deci
filai puţin supus tezaurizării.
In legătură cu aspectul pătrunderii şi generali zării folosirii monedei
de argint republicane în sînul populaţiei rurale, băştina şe, atît în
sec. 1 î.e.n. 2:1, cît ş i în veacurile următoare, putem adăuga la desco-

nu se

J(j H. Nubar, Aspetti deHa circolazione monetaria di Histria neZl'epoca romana în Dacia NS. VII, 1963, p. 242; Bucur Mitrea, op. cit., p. 133 No. 6 Maria
Chiţescu, op. cit., p. 662, nr. 18 Histria.
17 Bucur Mitrea, op. cit., pp. 133-136 ; Maria Chiţescu, op. cit., p. 661 , nI'. 9,

Costineşti.

18 Materialul numismatic cu bibliografia respectivă la Bucur Mi trea, op.
cit., pp. 132-133.
J8 Localit ăţ ile mai vechi cunoscute sint Daucea, Nicolae BMcescu şi Poarta
Albă , vezi nota 3.
~I Este foarte probabil ca denarul de la Poarta Albă să fi ajuns aici pe
drumul ce leagă Tom is de Axiopolis.
2\ Denarul de la Daucea putea să ajungă in această staţiune fie pe drumul ce lega Tomis de Axiopoli s, fie mai degr abă pe ceL ce unea Carsium cu
Histria.

" C f. N.C. 05.01.68.
Asupra problemii penetraţiei şi generali zării mon edei romane în
populaţiei getice băştinaşe, vezi Bucur Mitl'ea, op. cit., pp. 132-1 33 .
23
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peririle cunoscute 21" de la Daucea 2.:1, Poarta Albă 26 şi Nicolae Bălcescu 27,
trei noi localităţi, Tortomanu şi Bugeac, cu exemplare izolate, şi Casicea
cu denarii republicani cuprinşi într- un t ezaur de sec. 1 e.n.
Putem completa informaţia n oas tră asupra circulaţiei în Dobrogea
a denarului pentru legiuni, semnalat pînă în prezent prin descoperirile
de la Histria 28, Costin eşti 2D şi Dinogeţia 30, cu trei noi staţiuni , Consta n ţa şi Tortomanu cu descoperiri izolate şi Casicea cu cele două
exemplare aflate în tezaur.
Materialul numismatic prezentat aici, constînd din 23 denari
romani republicani, parte proveniţi din şase staţiuni 3 1 încă neatestate
cu descoperiri monetare de acest gen, îmbogă ţeşte, la stadiul actual al
cercetării, informarea noastră în problema penetraţiei şi circulaţiei monedei de argint emi să de Roma republi cană în Dobrogea.
Sperăm ca viitoare descoperiri monetare să pună mai clar în
evide n ţă aspectele legate de aria circulaţiei
denar ului roman republican în zonele cetăţilor greceşti şi a aşezărilor băştinaşe din interior,
sau de pe malul Dun ării, de aflarea şi a alto r căi de penetraţie în
interiorul ţi nu tu lui de la Dunărea de .Jos, aşa cum pare a fi drumul
transdobrogean Tomis-Axiopolis 3".

DENIERS ROMAINS RIlPUBLICAINS TROUVES

EN

DOBROUDJA

L'auteur ajoute au materieI numi smatique con nu, 23 deniers romai ns republicains, conserves dans les collections du cabinet numis ma,t ique du M'u see
d 'Archeologie de Constantza. Nombre de ces monnaies proviennent de cinq sites
ou l'on n'avait pas encore fait de telles decouvertes: Contantza, Mangalia, Tortomanu, Bugeac, Cernavodă,
On ajoute aussl de nouveaux renseignements sur la penetration du denier
r ouma in rf!public.ain dans la circulation monetaire de la Dobroudja et sur
l'utilisation de cette monnaie par la population gete autoch tone; on apprend
0galement qu'elle continua it ii circuler a l'epoque imper iale,
2'0 Credem că în cadrul problemei penetraţie i şi generalizării folosirii
monedei de argint în sinul populaţiei bă ş tinaşe nu putem cuprinde t ezaurele
şi d esco:peririle izolate aflate în imediata vec inătate a centrelor u r ban e, unde
con diţiile istorice sint întrucîtva altele.
25 Tabula Imperii Romanii L 35. Romula, Durost01'um, T om is, Bucureş ti
1969, p, 37, sub voce; Bucur Mitrea, op. cit., p. 133 No. 7.
26 Bucur Mitrea, Descoperiri ..., in SCIV, 16, 3, 1965, p. 61l , nr. 31.
'17 Bucur Mitrea, contribuţii , p. 133 No. 8 şi Nota 9.
28 Maria Chi ţesc u , op, cit., p. 662, nr. 18 ; Bucur Mitrea, op. cit., p. 133 No.6.
2:) Mari a , Chiţescu , op. ci t., p, 661 , nr. 9 ; Bucur Mitrea, op. cit"
p, 133 şi mss.
:010 Maria Chiţescu, op. cit., p. 661, nr. Il.
:11 lncludem aici ş i Casicea, al cărui material numismatic de epoca republicană nu este prezentat de noi, G. Papuc, op, cit., în mss,
32 Drumu~ este indicat pină în prezent doar de denarul descoperit la Poarta
Albă , vezi mai sus p. 83 şi notele 3 şi 20,
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ROMISCH- REPUBLIKANISCHE DENARE IN DER DOBRUDSCHA
Zusammenfassung

Zu dem bereits bekannten Mlinzgut f li gt der Verfasse r noch 23 Romisch:repubUkan îsche Denare hinzu, die in den Sammlungen des Mii nzl.::abinetts des
Archăologischen Museums Kontantza a ufbewahrt werden.
Ei n Teil dieser Munzen stammt aus Ortschaiten, in denen derartige Funde
'bishel' noch nich t b elegt sind : Constanţa, Mangalia, Tortomanu , Bugeac,
Cernavoda.
Ferner werden neue Angaben liber die Penetration des romisch -republikanischen Den ars in den Miinzumlauf der Dobrudscha gemacht, uber die
Verwendung diesel' Mi.inzc auch seHens der getischen einheimischen Bevtilkerung
.sowie daruber, d a ss el' auch zur Kaisel'zeit im Umlauf blieb.

