
R. OCHEŞEANU 

DOI DENARI ROMANI REPUBLICANI DESCOPERIŢI 
IN DOBROGEA. 

Intr-un artieol de curind apărut, se sublinia importanţa descoperirii 
pe teritoriul Dobrogei a denarilor ·republicani, pentru cunoaştere'a feno
menelor istorice ce au avut loc -]a Dunărea de Jos în secolul 1 î.e.n. 1. 

Denarii romani republicani descoperiţi în ţinutul dintre Dunăre şi Mare 
ilustrează penetraţia romană la gurile Dunării, m'ai a'les sub 'aspectul 
ei economic 2, 

In colecţiile cabinetului numismatic al Muzeului de arheologie Con
stanta se păstrează două monede republicane de argint, ce nu au fost 
incluse în catalogul colecţiei publicat de noi 3. 

Una din monede provine din colecţia donată de C. Băcăoanu. Această 
coleC'ţie a fost alcătuită mai ales din monede găsite ia ':Domis 4. Fă,ră 
îndoială că şi această piesa provine tot din Constanţa sau din împre
jurimi'le oraşului ". A doua monedă a fost donată în vara anului 1971 
de A. Dumitraşcu . Denarul a fost găsit cu cîţiva ani în urmă la Medgi
dia, cu ocazia săpăturilor pentru groapa de fundaţie a unui bloc con
struit în oraşul nou 6, 

Considerăm că prezentarea, în această notă, a două din monedele 
de argint emise de Roma va contribui la {) m·ai clară evidenţiere a unora 

1 Bucur Mitrea, Contribuţii la studi'lll circulaţiei m.onetare în Dobrogea, în 
secolul 1 î.e.n. Tezaurul ele denari romani republicani de la Costineşti, jud. Con
stanta, in Pontica, III, 1970, p. 131-132. 

2: Bucur Mitrea, op. cit., p. 131-132; R. Ocheşeanu, Denari romani repu
blicani descoperiţi în Dobrogea, în Pontica. IV, 1971, p. 75. 

3 Catalog ce conţine 23 de denari republicani descoperiţi în Dobrogea, 
ef. R. Ocheşeanu, op cit .. p. 77-80. 

~ ef. R. Ocheşeanu, op. cit., p. 77 şi nota 8. 
5 Dar asemenea descoperiri, astăzi necontrolabile, trebuiesc privite cu oa

recare rezervă, considerind ca loc de descoperire mai degrabă împrejurimile decIt 
localitatea ca atare. 

6 Informaţiile provin de la donator. 
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din aspectele ce privesc aria de circulaţie a denarului roman republican 
În Dobrogea, îmbogăţind totodată cunoştinţele noastre asupra penetraţiei 
monedelor Republicii Romane in această provincie în secolul 1 Le.D.1-

2 

CONSTANŢA 

1. Marcus Antonius. 
AR. ~ . Greutate 3,30 g., diametru 15 U1m, conservare rea, rup-t~ ,. 

foarte tocită. 
Sy denham, tip general 1213, anii 32-31 Le.n. 
Col. C. Băcăoanu . Inv . R.R. 24. 

MEDGIDIA 

2. L. Aemilius Buca. 
AR. 7'. Greutate 2,71 g., diametru 17,5 n1m, conservare mediocră, 
tocită . 

Sydenham. Roma, 1061, anul c. 44 î.e.n. 
Donaţie A. Dumitraşcu . Inv. R. R. 25. 

Prima monedă este un denar pentru legiuni emis de Marcus An
tonius. Cu acest exemplar numărul m onedelor republicane de argint 
găsite în Constanţa se ridică la zece 8, ia r numărul denarilor pentru le-

7 Pentru problemă vezi şi H. Nubar, Aspetti della cîl'colazione monetal'ia 
di Hish'ia nell'epoca mmana, Î n Dacia, NS, VII , 1963, p . 242 şi 247; Bucur Mi
trea, op. cit., p. 131 şi urm.; pt'ecum şi R. Ocheşeanu, O]) . cit ., p. 75 şi w'm ., 
R. Ocheşeanll, M. LiClIlcsClI, Denari romani republi.cani, într-o colecţie parti
culară, descoperiţi în Dobrogea, în Pontica, IV, 1971, p. 269-27t. 

il Vezi R. Oche,?eanu, M. Liculescu, op. ciL, p. 27.1, unde cei doi denari 
republicani prezentaţi în acel articol, adăugaţi la cele şapte monede descoperite 
toate fortuit, dau un total rle nouă exemplare; vezi şi R. Ocheieanu, op. cit., 
p .77-78. 
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giuni se ridică la trei 9. La Histria s-au găsit tot atîtea monede emise 
de Marcus Antonius 10, deşi din materialul numismatic publicat nu cu
noaştem decît patru denari republicani f r. 

Incepe să se contureze şi pentru Dobrogea un aspect mai puţin 
favorizat cu descoperiri publicate! cel al circulaţiei denarilor emişi de 
Marcus Antonius, la Efes, pentru plata legiunilor 12. Dacă exceptăn1 
localităţile în care s-au găsit tezaure de epocă imperi ală, ce contin şi 
monede de la ]\I[arcus Antonius 1..3, numărul aşezărilor în care s-au aflat 
exemplare de acest tip se ridică acum la şapte staţiuni " . Nu lipsit de 
importanţă, pen tru cunoaşterea circulaţiei acestor n10nede, este fapLul 
că astfel de denari pentru legiuni s-au găsit atît în cetăţile vest pon
tice, cît şi :în .aşezări,le din centrul Dobrogei, sau de pe ll1alul Dunării 1':>. 

Cea de a doua mon edR, pe care o prezentăm , completează mat.e
rialul numismatic ce a circulat în zonele rurale din centr ul Dobrogei 
şi care poate fi atribuit în bună măsură băştinaşil-or geti II':. CU această 
staţiune numărul localităţilor din centrul Dobrogei în care s-au desco
perit denari republicani romani se ridică la şase 17. 

9 Cf. R. Ochcşeanu, op. cit., p. 78, moneda no. 7, şi R. Ochcşeanll, M. Li
culesclI , op. cit., p. 270, mon eda no. 2. 

10 Cf. H . Nubar, op. cit., p. 242 şi 247 şi nota 7, doi dcnari şi un al treilea 
publicat de Gh. Pocnanl BOI'el ea, Num-is1natica şi dis[I"Hgerea Histl'iei în secolul 
al IIl-Iea e.n., în SCN, V, 1971, p. 92 şi p . 109 - moneda no. 25. 

Jl Trei denari publicati de H . Nubal', op. cit., p. 242 şi unul prezentat de 
G h. Poenaru Borde8, op. cit., J). 92 . 

. 12 M. Chiţescu, Unele a.<:pccie ale rel.aţiiLOl" ltli Dicomes cu Marcus AntonlUS 
în lumina descoperirilor 'lumÎ.smatice (o pmblemă de geografie istorică), În serv., 
.19, 4, 1968, p. 66 1-662, nu cunoştea la acea dată decît trei localităţi, Costineşti, 
Histria şi Dinogetia. 

13 Tezaurul ele la Niculiţel, ef. C. Deculescu, Un tezaur de clenari romani 
impel'iali din Dobrogea, în SCIV, 17, 3, 1966, p. 579, no. 9; Gh. Pamlc, Un tezaur 
ele denm·i romani din sec, l c.n. descopel"it la Casicea, jud. Constanta, în mss. 

It, Pe- litoral la Costineşti - tezaur, ef. BUCUl' Mitl'ea , op. cit., p. 131 şi 
urm.; la Constanţa, trei monede descoperite fortuit, ef. R. Oche!'ieanu, 01'. cit., 
p. 78, no. 7 ; R. Ocheşeanu, M. Liculescu, op. cit" p. 270, no. 2; şi supra p. 498 mo
neda no . .1 ; la Histria, H, Nubal', op. cU., p. 247, nola 7 - doi denari şi Gh. Poenaru 
Borelea, op. cit. , p. 109, no. 2j; la Enisala o monedă, vezi Mircea Babeş, Ne
cropola daco-l'onwnă de la Enisala, în SC/V, 22, 1. 1971. p . 21, nola 11.. Pentru 
centnJl Dobrogei, Tortomanu, o monedă, ef. R. Ocheşeanu, op. cit., p . 79, no. 13. 
Pentru malul Dunării, la Dinogetia, o monedă, cf. M. Chiţescu, O)). cit., p. 661, 
no. 11 <;i i la Tulcea, - tezaur (1946), d. C. Pl'cela, şi G. Simion, Un tezaur de 
monecle romane rep'ublicane din Dobrogea, în SCN, III, p . 516, no. 17. 

!-"; Ve;d supra nota 14, 

l{j Pentru problema penetraţiei monedei de argint r e publicane in sInul 
populaţiei getice, vezi Bucur Mitrea, op. ci t ., p. 132-133; C. Scol'pan, Săpât1l7'Ue 
arheologice elin aşezarea getică ele la Bugeac, Valea lui Marinciu, în Pontice, IT, 
1969, p. 75; Mircea Babeş, op. cit., p . 21, nota 11; R Ocheşeanu, O]). cit., p . 83-84. 

!7 P entru Poarta Albă, vezi Bucur Mitrea, Descoperiri ... în SC/V, ]6, 3, 
1965, p. 611, no. 31; pentnt Nicolae Bălcescu şi Daucea, v ezi Bucur Mitl'ea, Con
tribu.tii .. p. 1.12-1:13; pentru Casicca şi Tortom::tnu, vezi R. Ocheş0anu, 
op. cit p. 83. 
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Alături de maIul drept al Dunării, principala cale de penetraţie a 
denarilor romani republicani 18 şi de litoralul cu cetăţile greceşti, în care 
moneda romană, devenită instrument internaţional de schin1b, va fi 
pătruns în bun:l parte prin comerţu~ maritim, considerăm că putem sur
prinde şi un al treilea drum pe care denarii republicani au pătruns spre 
interiorul provinciei Si anume drumul transdobrogean Tomis-Axiopolis 10, 

Pîn5. acum cunoaştenl denari din Consranţa şi Cernavodă, loca
lităţi aflale la capetele drumului, precum ş i din Poarta Albă şi Torto
manu, aflate în interiorul provinC'iei şi în apropierea acestui drum 20, 

Moneda găsită la Medgidia conturează mai clar existenţa acestei căi 
de penetraţie spre i!1tedorul provinciei a monedei romane. Dar în acest 
stadiu al 0ercetărilor nu putem soco li folosirea drumului Tomis-Axiopolis 
ca o a treia cale de penetratie. decît ca ipoteză de lucru, dată fiind 
puţ inătatea descoperirilor de acest gen . 

DEUX DENIERS ROMAINS REPUBLICAINS, TROUVES EN DOBROUDJA 

La premiere monnaie, tin denier pOUl' les legions, a ete trouvee il. Torni. A vec 
cet excmplail'e, le nombre des monnaies e n argent, frappecs par Marcus Antonius 
a Ephese et trouvecs il Constantza, monte ă trois deniers. 

Le second denier republicain a eU- trouve il Medgidia. En partant du petit 
nombre de pieces recemment decouvertes, aussi bien que de l'cxemplalrc trouve 
â Medgidia, l'autcur suppose qUf', outre les deux principales voies de pene1ration 
du denier romain republicain en Dobroudja - c'est-a-dire la rive droite du 
Danube et le littoral, avec ses ciU~s maritimes grecques - il y eut aussi une 
troisicmc voie de penetration vers l'interieur de la province, notamment la route 
Tomi -Axiopolis (Constaniza-Cernavodă), qui traversait la Dobroudja. 

18 Pe malul Dunării au fost găsiţi clcnarii republicani în nouă aşezăd, din 
care In patru staţiuni au fost descoperite tezaure, la Tulcea două tezaure, vezi 
Bucur lVUtrea, op. cit., p. 132-133, Ostrov, no. 1, Dervent no. 9, Tulcea (1946) 
no. 4, Murigh iol no. 2 ; la Garvăn, vezi Alexandru Baroca, Un nou tezaur de 
denari romani republicani descoperit în nord- vestul Dobrogei, în SCN, V, 1971, 
p. 372-375; la Dinogetia, vezi M. Chiţescu, op. cit., p. 661, no. 11; pentl'l! Tulcea 
(1957), vezi Bucur Mitrea. DescoperirL.. în se/v, IX, 1. 1958, p . 155, no. 24; 
pentru Ceroavodă şi Bugeac-Valea lui Marinciu, vezi R. Ocheşeanu, 01'. cit., 
p . 78, no. 9, 10, şi 11 ; pentru Oltina, vezi R. Ocheşeanu, M. Liculescu, op. cit., 
p . 270. 

lD Pen tru drumul Tomis-Axiopolis şi importanţa sa deosebită în epoca 
elenistică şi romană vezi Radu Vulpe, Note de istorie tomitană, in Pontice, II, 
1969, p. 155-157. 

:li) Cf. R. Ocheşeanu , op. cit., p. 77- 79, Constanţa, no. 1-7, Cernavodă, no. 
9-10; R. Ocheşeanu şi M. Liculeseu, op. cit., p. 270, Constanţa, no. 1- 2; ş i 
supra no. 1 ; pentru in terior la Poarta Albă, Bucur Mitrea, Descoperiri ... , în 
SC/V, 16, 3, 1965, p. 611, no. 31 ; pentru Tortomanu, R. Ocheşeanu, op. cit., p . 79, 
no. 13; şi dacă includem exemplarul descoperit la Medgidia, vezi su.pra no. 2; 
adică un total de 15 monede. --
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ZWEI REPUBLIKANISCH E DENARE AUS DER DOBRUDSCHA 

Ztlsammenfassun.g 

Die erste MUnzc, ein Legionendenar, wurcle in Tomis gefunclcn. DUl'ch diese 
M(in7c steigt clic Anzahl cler . von Marcus Antonius in Ephesos ausgegebenen und 
in Tomis gefundencn Silbermtin7.e n, auf drci Denare . 

De r zwei te 1"epublikanische De nar wurde in Mcdgidia aufgefunden. OeI' 
Ver.f~ssel· nimm t anhand der e in igen klirzlich gemachte n Funde Hnd des in Med
gicl ia gefundcnen E xcmplal's an, daG auBet" elen 2wei Haupt\\'cgen, auf c1enen 
der Denal' in clic Dobruclscha gelangt ist, das !'echte Donauufcr und clic Schwarz
mecl'kUste mit elen griechischcn KLis tenfcstungen . cs noch e inen dritten ~Neg 

gibt, dh in das Tnne!'€' der Pl'ovinz fU hrt llnd zw ar quc r du r ch clic Dobrudsch a 
von Tomis nach Axiopolis (Constanţ,a-Cernavoda). 


