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New Data about Monetary Realities in Pre-Roman Dobruja 

 
As a result of some accidental discoveries, periegeses and preventive archaeological  

excavations, under different circumstances, during the last years (there are also older 
discoveries, about we have found out later), there have been retrieved different coin types in 
various Dobrujan settlements, and their great majority entered in the specialized collection 
of the Museum of National History and Archaeology Constanţa. Some of them are coming 
from well-known archaeological sites perimeters, other appeared in new areas, unpublished 
on the map of the archaeological discoveries specific for the 6th-1st centuries B.C. The 
necessity for defining better a specific numismatic and archaeological map for the above 
mentioned centuries is more and more urgent both for the local communities as well as for 
the scholars interested in some areas of Dobruja. 

The first part of this article includes the discoveries from the northern part of the Pontic 
territory (now in Tulcea county area), and the second part includes the discoveries from the 
southern part (now in Constanţa county area). There are registered the discoveries of 
autonomous coins issued by the west Pontic mints as Histria, Callatis and Tomis. 

Though we did not aim directly this aspect, the present article could be a real  pre-
Roman monetary chronicle, repeated aleatory by us every time the pre-Roman coin 
discoveries required this. By publishing the whole coin lot, we complete the rich list of this 
kind of discoveries in the analysed area to a certain point, offering relevant information 
about the presence and the circulation of the monetary document, the situation of the local 
market and the possible connections with the rest of the Greek-Hellenistic world as well as 
with the autochtonous one  during the last centuries of the 1st millenium B.C. 

Even the above presented discoveries offer an extreme concise image of the realities in 
Dobruja in the last centuries of the old era, the association with older discoveries allow a 
clearer outline for at least two distinct areas of the whole region: the coast, with the rural 
territories of the Greek towns or with the settlements situated very close to them and to the 
Danube, where the autochtonous mark is more obvious, but not missing from here the 
numerous Greek imports. 

 
Nevoia unei conturări cât mai precise a hărţilor cu descoperiri numismatice şi 

arheologice, specifice secolelor V-I a.Chr., devine o necesitate stringentă pentru 
comunitatea cercetătorilor conectaţi la istoria preromană a spaţiului pontic. Multitudinea de 
investigaţii de specialitate şi interesul manifestat pentru această temă de cercetare în spaţii 
geografice apropiate de noi şi, totodată, făcând parte din manifestarea aceloraşi fenomene 
sociale şi economico-comerciale, reprezintă un imbold în continuarea publicării exhaustive 
a diferitelor materiale arheologice şi monetare apărute prin săpături arheologice sau din 
alte varii descoperiri care pot contribui la întregirea imaginii de ansamblu a societăţii 
greco-autohtone.  

                                                      
∗
 Arheolog, doctor în istorie, Muzeul Naţional de Arheologie Constanţa (gtalmatchi@yahoo.com). 
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Deşi nu ne-am propus în mod direct acest lucru, prezentul articol se poate constitui într-o 
adevărată cronică monetară preromană1, repetată aleatoriu de noi, de câte ori descoperirile 
monetare preromane din Dobrogea au reclamat acest lucru2, alteori simţind nevoia de a le 
sintetiza şi ordona3. 

În urma unor descoperiri întâmplătoare, periegheze şi săpături arheologice preventive, 
efectuate cu diferite prilejuri, în ultimii ani (sunt şi descoperiri mai vechi, dar ajunse târziu 
la cunoştinţa noastră), au fost recuperate mai multe materiale monetare din diferite 
localităţi ale Dobrogei, marea lor majoritate intrând în colecţiile de specialitate ale 
Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi ale Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea (în speţă Muzeului de Arheologie4). O parte a lor provin din perimetrul 
unor situri arheologice cunoscute, iar altele apar în zone noi, inedite pentru harta 
descoperirilor arheologice. 

Prima parte a acestui articol cuprinde descoperirile făcute în jumătatea de nord a 
teritoriului pontic5, pentru ca cea de a doua parte să cuprindă descoperirile făcute în 
jumătatea sa sudică. Sunt repertoriate descoperirile de monede autonome emise în 
monetăriile vest-pontice dobrogene: Histria, Callatis şi Tomis. Prezentarea descoperirilor 
se face după criteriul alfabetic al locului de provenienţă şi în ordine cronologică. 

 
 

* 
 

CATALOG 
 

BĂLTENII DE JOS sau DE SUS (com. Beştepe, jud. Tulcea) 
Tip Dionysos6 
1. AE; 12h; 6.48 g; 19 x 18.5 mm. 
Av: Capul lui Dionysos, tânăr, văzut din profil, orientat spre dreapta, cu o cunună de 
iederă; în partea stângă jos a câmpului monetar apare o contramarcă circulară, parţial 
păstrată, redând capul unui personaj greu de descifrat. 
Rv: O cunună de iederă însoţită de un thyrsos aflat în partea stângă a câmpului monetar; 
sus legenda (KAΛΛAT) ; în cunună literele EY. 
Monetărie: Callatis; catalog Pick 1898, nr. 224; Stancomb 2000, pl. IV, nr. 83. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 48138. 

 

                                                      
1 Vezi în acest sens ultimele cronici monetare din nordul Dobrogei care sunt dedicate în totalitate descoperirilor 

monetare specifice secolelor X-XIII p.Chr. conform Mănucu Adameşteanu 1992, p. 399-417; Mănucu 
Adameşteanu 1993, p. 263-271; Mănucu Adameşteanu 1996, p. 295-318; Mănucu Adameşteanu 2000-2001, 
p. 659-678.  

2 Talmaţchi 1995, p. 23-35; Talmaţchi 2000-2001, p. 183-197; Talmaţchi 2000 a, p. 191-209; Talmaţchi 2000 
b, p. 9-36; Talmaţchi 2001 a, p. 120-145; Talmaţchi 2001 b , p. 139-147; Talmaţchi 2002-2003 a, p. 357-394. 

3 Talmaţchi 2002-2003 b, p. 395-408; Talmaţchi 2006. 
4 Îi mulţumim şi pe această cale colegei Mihaela Iacob pentru permisiunea de a publica monedele inedite aflate 

în colecţia Muzeului de Arheologie din cadrul Institutului tulcean, beneficiind de o colaborare plină de 
solicitudine. 

5 Ce corespunde administrativ actualului judeţ Tulcea. 
6 Piesa este recuperată din colecţia şcolii din Beştepe şi ar proveni de la Bălteni, fără a se preciza dacă este 

vorba de cei de Jos sau de Sus. 
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CATALOI (com. Frecăţei, jud. Tulcea) 
Tip Marele Zeu7 
2. AE;12h; 9.31 g; 23 mm. 
Av: Capul Marelui Zeu, văzut în profil, orientat spre dreapta, în cerc perlat, cu barbă şi 
păr bogat; în partea stângă jos a câmpului monetar apare o contramarcă circulară (7 mm) 
cu capul zeiţei Athena cu coif corinthian, orientat spre dreapta, văzut din profil. 
Rv: O acvilă, în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei 
cununi de stejar, legată în partea sa de jos, cu o fundă; legenda TOMI ; în exergă literele 
HPA. 
Monetărie: Tomis; catalog: Regling 1910, nr. 2411. 
Inv. MINA Constanţa nr. 69.332. 
 

CERBU (com. Topolog, jud. Tulcea) 
Tip Apollon 8 
3. AE; 11h; 4.27 g; 20 x 18.5 mm. 
Av: Capul lui Apollon, cu cunună de lauri, orientat spre dreapta. 
Rv: Acvila ţine în gheare delfinul, orientarea fiind spre stânga; legenda IΣTPIH ; sub 
delfin sigla Θ. 
Monetărie: Histria; catalog: Talmaţchi 2000-2001, p. 187, nr. 16. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 50951. 
 

ISACCEA (Isaccea, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate) 
4. AR; 6h; 4.87 g; 19 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin, orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului 
monetar legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 10.389. 
 

Tip Helios9 
5. AE; 12h; 1.48 g; 12.5 mm. 
Av: Capul zeităţii văzut din faţă, cu o coroană de raze radiate. 
Rv: Acvila pe delfin, îndreptaţi spre stânga; în partea superioară a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 464. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 50181. 
 

Tip Apollon 10  
6. AE; 12h; 5.22 g; 19.3 x 19 mm. 
Av: Capul lui Apollon, cu cunună de lauri, orientat spre dreapta. 
Rv: Acvila ţine în gheare delfinul, orientarea fiind spre stânga; în partea superioară a 
câmpului monetar legenda IΣTPIH ; jos A(YX)H . 
Monetărie: Histria; catalog: Preda, Nubar 1973, 108, nr. 304. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 46.902. 

                                                      
7 Piesa a ajuns în col MINA Constanţa prin achiziţie. 
8 Cerbu, colecţia şcolii din Sâmbăta Nouă. 
9 Piesă descoperită în anul 1990. 
10 Piesă descoperită în 1988. 
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Tip Demetra11 

7. AE; 12h; 5.02 g; 21.6 mm. 
Av:  
a) Prima contramarcă, circulară (6 mm), reprezintă capul unui personaj masculin, văzut 
din profil, orientat spre dreapta (prezintă un nas mare coroiat). 
b) A doua contramarcă, circulară (7 mm), reprezintă capul lui Hermes, orientat spre 
dreapta, văzut din profil, cu petasos. 
Rv:  
Nu se mai păstrează decât un rest de spic în partea stângă a câmpului monetar. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 473: 
Inv. MINA Constanţa nr. 64.705. 
 

Tip Demetra12 
8. AE, 12h; 6.03 g; 24.5 x 23 mm. 
Av:  
a) Prima contramarcă, aproximativ circulară (8 x 7 mm), reprezintă emblema cetăţii, 
acvilă pe delfin orientaţi spre stânga. 
b) A doua contramarcă, circulară (12 x 10 mm), reprezintă capul unei zeităţi, probabil 
Demetra, orientat spre dreapta, văzută din profil. 
c) A treia contramarcă, circulară (6 mm), probabil Apollon sau Hermes?), prezintă capul 
spre dreapta al unei zeităţi masculine, văzut din profil. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 473 ?. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 39.830. 
 

Tip ? 
9. AE; ?; 2.72 g; 16.7 x 16 mm. 
Av: Ilizibil; este imprimată o contramarcă circulară cu capul zeiţei Atena cu coif 
corintian orientat spre dreapta (9 mm); este poziţionată în partea centrală a câmpului 
monetar, uşor descentrată. 
Rv: Ilizibil. 
Monetărie: probabil Histria; catalog – Talmaţchi 2000, p. 208, nr. 248-263, fig. 3, nr. 
248-249, 256, 260; datare: această contramarcă pare a fi realizată la sfârşitul secolului II 
şi în prima parte a secolului I a.Chr. 
Inv. MINA Constanţa nr. 64.699. 
 

Tip Dionysos 
10. AE; ?; 4.17 g; 20.7 x 20 mm. 
Av: Capul lui Dionysos, tânăr, văzut din profil spre dreapta, cu o cunună de iederă; 
Rv: O cunună de iederă, însoţită de un thyrsos în partea stângă a câmpului monetar; sus 
legenda (KA)ΛΛ(AT) ; în cunună literele sunt ilizibile. 
Monetărie: Callatis. 
Inv. MINA Constanţa nr. 64.700. 
 

Tip Apollon 13 
11. AE; 12h; 10.42 g; 25.5 x 24 mm. 

                                                      
11 Donaţie I. Zamfira. 
12 Donaţie I. Zamfira. 
13 Punct Suhat, S2, carou 7, -1,00 m, 1997. 
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Av: Capul lui Apollon, văzut din profil spre dreapta, aureolat cu o cunună de lauri.  
Rv: Un trepied dispus între două ramuri de lauri, iar în stânga un spic de grâu; de o parte 
şi de alta a trepiedului legenda KAΛΛA/TIAN ΩΝ; sub trepied prescurtarea 
magistratului ΑΠΟΛ (?). 
Monetărie: Callatis; catalog: Pick 1898, nr. 227, tip general. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 51.488. 
 

Tip Apollon 14 
12. AE; 12h; 9.02 g; 23 x 22 mm. 
Av: Capul lui Apollon, văzut din profil spre dreapta, aureolat cu o cunună de lauri. 
Rv: Un trepied dispus între două ramuri de lauri, iar în stânga un spic de grâu; de o parte 
şi de alta a trepiedului legenda KAΛΛA/(TI)AN ΩΝ; sub trepied prescurtarea 
magistratului ΑΠΟΛΛΟ. 
Monetărie: Callatis; catalog: Ruzicka 1917, p. 88, nr. 229b. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 42.355. 
 

IZVOARELE (com. Izvoarele, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate) 
13. AR; 12h; 5.50 g; 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 10.38515?. 
 

JIJILA (com. Jijila, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate) 
Idem16 

14. AR; 5h; 5.60 g; 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 48.661. 
 

JURILOVCA (com. Jurilovca, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate)17 

15. AR; 6h; 5.34 g; 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla AΓ în ligatură. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 417. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 39.508. 

                                                      
14 Piesa apare într-o primă publicare la Topoleanu 1981, p. 196, nr. 53, este descoperită în cursul săpăturilor 

arheologice, în anul 1980, în zona F. O reluăm pentru a prezenta toate detaliile, inclusiv unele elemente de 
legendă. 

15 Piesă publicată anterior, vezi Oberländer-Târnoveanu 1978, p. 74, nr. 10, conform nr. inv. 10.385, doar că la 
noi altă monedă. 

16 Piesă descoperită în anul 1990. 
17 Descoperită în punctul „La pădure” în anul 1973. 
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Tip “cu roata” 
16. AE; ?; 0.87 g; 9.6 x 9 mm. 
Av: O roată cu patru spiţe, reliefată faţă de câmpul plat al monedei, spiţele acesteia unindu-
se în zona centrală într-un buton. 
Rv: legenda IΣT. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 531. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 3973418. 
 

SLAVA CERCHEZ Ă (com. Slava Rusă, jud. Tulcea) 
Tip „cu roata”  

17. AE; ?; 1.22 g; 12.5 mm. 
Av: O roată cu patru spiţe, reliefată faţă de câmpul plat al monedei, spiţele acesteia unindu-
se în zona centrală într-un buton. 
Rv: legenda IΣT. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 531. 
Obs: început de peduncul. 
Inv. MINA nr. Constanţa 77.25719. 
 

Tip Apollon (capete inversate) 
18. AR; 5h; 5.49 g, 17.3 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin o monogramă ce conţine şi litera A ; între delfin şi acvilă 
două globule. 
Monetărie: Histria; catalog: inedit?. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 54.01120. 
 

Tip Apollon (capete inversate) 
19. AR; 2h; 5.46 g; 19 x 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din stânga inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Observaţie: piesă uşor pleznită. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.211. 
 

Tip Apollon (capete inversate) 
20. AR; 9h; 4.98 g; 18.5 x 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat); imagine 
mare, acoperă toată suprafaţa câmpului monetar. 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Observaţie: prezintă o mică ruptură din corpul piesei. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.210. 
 

                                                      
18 Provine din fosta colecţie privată David Marian. 
19 Achiziţie Mihailov Irina. 
20 Achiziţie Mihailov Irina. 
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SLAVA RUSĂ (com. Slava Rusă, jud. Tulcea) 
Tip Artemis 

21. AE; 3h; 3.67 g; 15 mm. 
Av: Capul divinităţii, văzut din profil, orientat spre dreapta (părul strâns într-un coc la 
spate). 
Rv: O tolbă cu arc abia lizibile; legenda: (KAΛΛA). 
Monetărie: Callatis; catalog: Ruzicka 1913, p. 10, nr. 249 b, 251 şi 251 a. 
Inv. MINA Constanţa nr. 69.384. 
 

TULCEA (Tulcea, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate)21 

22. AR; 12h; 5.91 g; 18 x 17.5 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 11.768. 
 

VALEA TEILOR (com. Valea Teilor, jud. Tulcea) 
Tip Apollon (capete inversate) 

23. AR; 12h; 5.51 g; 18 x 17.5 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.462. 
 

Idem 
24. AR; 7h; 5.06 g; 17 x 16.5 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din stânga inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH (cu greşeli în execuţia literelor, toate globulate în partea lor 
superioară); sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416 (dar trimitere pentru exemplar original, la 
noi fiind o imitaţie). 
Observaţie: exemplar produs în mediu local (imitaţie). 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.461. 
 

Idem 
25. AR; 9h; 3.84 g; 19 x 18 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.463. 
 

Idem 
26. AR; 3h; 1.32 g; 11 x 10.5 mm. 

                                                      
21 Piesa a fost descoperită în zona oraşului, fără a se specifica un loc anume. 
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Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; între delfin şi acvilă sigla I .  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 429. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.458. 
 

Idem 
27. AR; 9h; 1.03 g; 11 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din stânga inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla A.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 416. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.459. 
 

Idem 
28. AR; 9h; 0.55 g; 8.5 x 7.5 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat). 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre stânga; în partea de sus a câmpului monetar 
legenda IΣTPI ; între cozile acvilei sigla Y.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 411. 
Inv. MINA Constanţa nr. 77.460. 
 

DOBROGEA DE NORD 
Tip Apollon (capete inversate) 

29. AR; 1h; 4.14 g; 17.5 mm. 
Av: Capetele adolescentine ale lui Apollon inversate (cel din dreapta inversat); 
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi în mişcare spre dreapta; în partea de sus a câmpului 
monetar legenda IΣTPIH ; sub delfin sigla ∆Ι. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 439.  
Inv. ICEM Tulcea nr. 10.200. 
 

Tip „cu roata” 
30. AE; ?; 0.90 g; 12 mm. 
Av: O roată cu patru spiţe, reliefată faţă de câmpul plat al monedei, spiţele acesteia unindu-
se în zona centrală într-un buton. 
Rv: legenda ΙΣT. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 531. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 10.000/76. 
 

Idem 
31. AE; 1.09 g; 13.5 x 12 mm. 
Av: O roată cu patru spiţe, reliefată faţă de câmpul plat al monedei, spiţele acesteia unindu-
se în zona centrală într-un buton. 
Rv: legenda ΙΣT. 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 531. 
Observaţie: are un mic rest de peducul. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 15.521. 
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Tip Istros22 
32. AE; 5h; 3.04 g; 15 x 14 mm. 
Av: Chipul cu barbă şi coarne al zeului fluvial, văzut din profil. 
Rv: Acvila pe delfin, orientaţi spre stânga; în partea superioară a câmpului monetar 
legenda (IΣT)PI . 
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 468. 
Inv. ICEM Tulcea ?. 
 

Idem23 
33. AE; 7h; 2.63 g; 13 x 11 mm. 
Av: Chipul cu barbă şi coarne al zeului fluvial văzut din faţă. 
Rv: Acvila pe delfin, orientaţi spre stânga; legenda (IΣTP)I.  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 468. 
Inv. ICEM ?. 
 

Idem24 
34. AE; 5h; 2.61 g; 14.5 x 13.5 mm. 
Av: Chipul cu barbă şi coarne al zeului fluvial văzut din faţă. 
Rv: Acvila pe delfin, orientaţi spre stânga; în partea superioară a câmpului monetar 
legenda (IΣTPI).  
Monetărie: Histria; catalog: Pick 1898, nr. 468. 
Inv. ICEM Tulcea?. 
 

Tip Apollon 
35. AE; 12h; 3.75 g; 18 x 17.5 mm. 
Av: Capul lui Apollon, cu cunună de lauri, orientat spre dreapta. 
Rv: Acvila ţine în gheare delfinul, orientarea fiind spre stânga; în partea superioară a 
câmpului monetar legenda IΣTPIH ; sub delfin litera A. 
Monetărie: Histria; catalog: Stancomb 2000, pl. IX, nr. 187. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 11.746. 
 

Tip Apollon  
36. AE; 1h; 9.78 g; 24.5 x 24 mm. 
Av: Capul lui Apollon, văzut din profil spre dreapta, aureolat cu o cunună de lauri. 
Rv: Un trepied dispus între două ramuri de lauri, iar în stânga un spic de grâu; de o parte 
şi de alta a trepiedului legenda KAΛΛA/T(IA)N ΩΝ; sub trepied prescurtarea 
magistratului ΑΠΟΛΛΟ. 
Monetărie: Callatis; catalog: Ruzicka 1917, p. 88, nr. 227. 
Inv. ICEM Tulcea nr. 11.763. 

 
* 

În Dobrogea contactele greco-autohtone au cunoscut o amplitudine variabilă în secolele 
V-I a.Chr., caracterul lor întâmplător fiind de timpuriu depăşit, apoi fiind permanentizate şi 
intensificate, conducând la transformări relevante pentru viaţa economică şi politică a 
populaţiei locale din punct de vedere financiar şi monetar. Aceste procese complexe s-au 

                                                      
22 Găsită de Ţifu Florin. 
23 Găsită de Ţifu Florin. 
24 Găsită de Ţifu Florin. 
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derulat prin influenţe directe25, în primul rând, în interiorul chorelor26 şi apoi spre exterior. 
Un rol important în menţinerea unor contacte strânse între comunităţile locale şi cele 
greceşti l-au avut drumurile ce urmau cursurile apelor mai mari sau mai mici (mai ales 
linia Dunării), dar şi cele situate de-a lungul litoralului sau de-a lungul zonei central-dobro-
gene. Toate cele trei colonii au fost creatoarele şi utilizatoarele unui sistem de drumuri, 
principale şi secundare, adevărate căi de comunicaţie, ce asigurau pătrunderea consistentă 
a produselor şi monedelor greceşti către receptori, prin persoane aflate într-o continuă 
mişcare. Cea mai clară imagine o avem la Histria, unde existau drumuri care plecau spre 
interiorul teritoriului rural şi spre ţărmul Mării Negre, spre nord şi vest, de-a lungul coas-
tei, până în zona Olbiei27. 

A existat, fără îndoială, o legătură puternică între monedă şi ceea ce denumim mediul 
local, fie ca instrument de schimb cu atribuţii monetare, fie sub imaginea de „bun 
deosebit”, respectiv cu o adâncă semnificaţie simbolică magică (rareori), cu o multitudine 
de aplicabilităţi, „religiozitatea” ei fiind de acceptat punctual. Cantitativ se pare că moneda 
de bronz a atras în primul rând interesul autohtonilor, deşi, în mod normal, acest lucru pare 
a fi greu de acceptat, având în vedere scopul emiterii sale. Moneda de argint, deşi prezentă 
în descoperiri, pare a fi minoritară raportându-ne la întregul lot monetar „local”. Moneda 
(în general) a apropiat cele două lumi, uşurând colaborarea prin măsurarea valorii. Evident, 
că, din când în când, şi în special în secolele III-I a.Chr., s-au manifestat în relaţiile greco-
autohtone evoluţii divergente ce au afect relaţiile construite în secolele anterioare, dar 
aceste situaţii au fost doar etape episodice, revenindu-se la reluarea şi intensificarea 
contactelor comerciale de pe poziţii în care „importul/exportul” erau dorite de cele două 
părţi. Pe acest fond moneda se manifestă ca un instrument privilegiat al comerţului, uneori 
valoarea emisiunii asigurând şi supremaţia comercială a cetăţii 28. 

Moneda histriană şi-a găsit locul, până în secolul IV a.Chr., în Dobrogea şi în partea de 
nord-vest a Pontului Euxin (este atestată şi o puternică activitate comercială cu acest spaţiu 
nord-vestic29), pentru ca apoi să ajungă masiv şi în nordul Dunării, dar şi în interiorul 
Thraciei, alăturându-se unor emisiuni folosite în mod tradiţional pentru schimburi. În afară 
de emisiunile de argint, pentru perioada de început a atelierului monetar, de o reală 
apreciere pare a se fi bucurat şi moneda de bronz, cunoscută ca tipul „cu roata”, cu 
precădere în nord-vestul bazinului pontic. După cum se cunoaşte, moneda divizionară de 
bronz ar fi trebuit să aibă un curs limitat la piaţa internă şi în imediata apropiere, de obicei 
în teritoriul de influenţă30. Se pare că această monedă de bronz ar fi avut o valoare 
circulatorie pe o rază maximă a relaţiilor comerciale ale cetăţii 31. Dar, tot atât de bine, s-ar 
putea ca eventualele monede identificate în spaţiul respectiv să fi ajuns ca rest prin 
buzunarele celor ce s-au întors de la Histria, şi, cum nu au mai putut fi folosite, spre 
exemplu la Olbia sau în alte puncte, au fost depozitate şi uitate în timp. În acest sens, 
trebuie luat în considerare şi faptul că s-a observat o slăbire accentuată a calităţii argintului 

                                                      
25 Pippidi 1967, p. 153. 
26 Wasowicz 1983, p. 922-924. 
27 Doruţiu-Boilă, 1971, p. 37; Alexandrescu 1971, p. 28. 
28 Faugère 2000, p. 44. 
29 Mitrea 1971, p. 115. 
30 Caccamo Caltabiano 1982, p. 89. 
31 Mitrea 1982, p. 97. 
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şi o reanimare a producţiei monedei de bronz, probabil din secolul IV a.Chr.32, dar amplă 
în secolele III-II a.Chr. Totuşi, puţine monede din lumea coloniilor din bazinul Pontului 
Euxin au fost atât de apreciate de populaţia locală ca didrahmele şi drahmele histriene, 
fiind acceptate voluntar pe baza prestigiului pe care şi l-a creat cetatea33 şi pe baza unei 
aspiraţii a localnicilor către un model cu valoare de status symbol. Acestea sunt răspândite 
în mod generalizat începând cu secolul al IV-lea şi chiar cu prima parte a secolului al III-
lea în Dobrogea34. 

Piesele monetare emise de către Callatis apar în aşezări greco-autohtone mai mult în 
jumătatea sudică, spre colţul de sud-vest al Dobrogei, în zona bulgară a Cadrilaterului (în 
apropierea Silistrei, ceea ce ar sugera o eventuală direcţie comercială şi economică de 
interes aparte pentru polisul callatian în perioada secolelor IV-I a.Chr.)35 şi, apoi, în 
general, linia Dunării sunt şi ele bine evidenţiate faţă de centrul teritoriului moesic. 
Remarcabil, în cazul descoperirilor izolate, este predilecţia pentru monedele de bronz ale 
cetăţii, ce au o proporţie covârşitoare. În general, contextul arheologic al monedelor 
callatiene corespunde secolelor II-I a.Chr., atunci când Histria nu mai juca un rol important 
în schimburile cu populaţia locală36. Conform unor statistici mai vechi, pentru Callatis 14% 
de exemplare din totalul descoperirilor (de monedă de bronz) sunt apărute în aşezări greco-
autohtone şi în jur de 11% în polisuri37. Pentru prezenţa monedelor emise de Tomis în 
epocă autonomă, în aşezări autohtone şi greco-autohtone din chora şi din exteriorul ei, 
datele sunt destul de puţin relevante. Cunoaştem un procent de aproximativ 14 % de 
exemplare din totalul descoperirilor monetare de bronz din aşezările greco-autohtone intra 
şi extra chora38, destul de timid pentru un emporium şi apoi un polis aflat în plină 
dezvoltare.  

Un aspect extrem de sensibil este cel ce priveşte circulaţia monetară. Aceasta reprezintă 
cel mai fin şi exact indicator al dezvoltării economice. După cum se cunoaşte ea poate fi 
surprinsă fie la distanţă de sursă, fie în regiunea apropiată, pe piaţa oraşului şi în zona 
controlată de către polis. Dacă în ceea ce priveşte prezenţa monedelor oraşelor vest-pontice 
în Dobrogea am tinde să acceptăm existenţa unei circulaţii monetare (dar doar ca un 
concept, ea neîntrunind toate componentele definitorii şi aceasta mai ales în zona centrală 
şi vestică, pe malul fluviului), pentru zona din nordul Dunării sau în alte direcţii am fi 
tentaţi să vorbim, aşa cum s-a considerat şi pentru alte regiuni39, de o penetrare, şi nu 
neapărat de o circulaţie, nefiind vorba de o corespondenţă absolută între cei doi termeni.  

Revenind la descoperirile prezente în catalogul de faţă avem de consemnat câteva 
observaţii. Catalogul cuprinde un total de 36 de monede, provenind din 11 localităţi, plus 
poziţia Dobrogea de Nord (notată astfel pentru piese despre care se ştie că provin din 
jumătatea nordică a teritoriului dobrogean, dar fără a se cunoaşte exact punctul respectiv). 
Cel mai bogat punct în descoperiri este Isaccea (cu nouă monede), urmat de Valea Teilor 

                                                      
32 Amandry 1993, p. 5. 
33 Mitrea 1983, p. 129. 
34 Mitrea 1965, p. 149. 
35 Talmaţchi  2002-2003 b, p. 396. 
36 Oberländer-Târnoveanu 1978, p. 66. 
37 Talmaţchi 2006, p. 39. 
38 Talmaţchi 2006, p. 41. 
39 Gorini 1998, p. 71. 
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(şase descoperiri) şi Slava Cercheză (cu patru monede). Dintre cele 36 de piese, un număr 
de 28 sunt emise de monetăria histriană (plus un exemplar ce imită o drahmă), şase sunt 
bătute la Callatis şi una la Tomis. Cele de la Histria corespund tipurilor Apollon (cu 
capetele inversate), „cu roata”, Istros, Helios, Aploon (de bronz de modul mare) şi 
Demetra (contramarcate de mai multe ori în cazul nostru). De la Callatis amintim tipurile 
Dionysos, Apollon şi Artemis. Singurul exemplar tomitan aparţine tipului „Marele Zeu” 
care s-a bucurat în epocă de o bună circulaţie, cea mai mare parte din aceste piese fiind 
contramarcate des în ultimul secol al mileniului I a.Chr. Piesele de argint histriene prezintă 
un număr 11 drahme, trei diviziuni ponderale şi o piesă imitaţie, lucrată probabil în mediu 
local (nr. 24)40.  

Atragem atenţia asupra exemplarului nr. 9 descoperit la Isaccea care prezintă pe una din 
feţe, în câmp monetar, imprimată o contramarcă cu capul Athenei cu coif corintian, văzut 
din profil şi orientat spre dreapta. Câteva exemplare cunoscute anterior sunt descoperite la 
Histria, sugerând atât ca loc de descoperire, cât şi din detaliile iconografice, o paternitatea 
a cetăţii milesiene în producerea lor. Deşi circulaţia lor ar fi trebuit, probabil, să se 
oprească la polis şi, eventual, chora, descoperirea de faţă se constituie probabil într-o 
excepţie (totuşi se află în apropierea probabil celui mai important vad de trecere din 
Dobrogea peste Dunăre). 

Chiar dacă descoperirile prezentate oferă o imagine extrem de sumară asupra realităţilor 
din Dobrogea în ultimele secole ale erei vechi, coroborarea cu cercetările arheologice 
sistematice şi cu alte descoperiri mai vechi vor permite conturarea mai clară a cel puţin 
două zone distincte în întreaga regiune: cea litorală,  cu teritoriile rurale ale oraşelor 
greceşti sau cu aşezările aflate în vecinătatea lor imediată şi cea dunăreană, în care 
amprenta autohtonă este mai evidentă, fără a lipsi însă de aici numeroasele importuri 
greceşti. 

Publicarea întregului lot monetar completează, într-o anumită măsură, lista bogată a 
descoperirilor de acest gen din spaţiul analizat, oferind informaţii relevante privind prezenţa şi 
circulaţia documentului monetar, situaţia pieţei locale şi eventualele legături manifestate cu 
lumea greco-elenistică şi autohtone în ultimele secole ale mileniului I a. Chr.  

 
 

                                                      
40 Despre imitaţiile lucrate în mediu local după monede de argint emise de monetăria histriană vezi şi 

Talmaţchi 2010, p. 575-586. 
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Explicaţia planşelor: 

 
Planşa I: Harta distribuţiei noilor monede preromane emise în atelierele vest 

pontice din Dobrogea (nr.1 Băltenii de Jos, nr. 2 Cataloi, nr. 3 Cerbu, nr. 4 
Isaccea, nr. 5 Izvoarele, nr. 6 Jijila, nr. 7 Jurilovca, nr.. 8 Slava Cercheză, nr. 9 
Slava Rusă, nr. 10 Tulcea, nr. 11 Valea Teilor).  

Planşa II : Noi descoperiri de monede preromane din Dobrogea. 
Planşa III : Noi descoperiri de monede preromane din Dobrogea. 

 
Explanation of plates: 
 

Plate I: The map of the new pre-Roman coin discoveries issued by the west-
Pontic Dobrujan workshops (no.1 Băltenii de Jos, no. 2 Cataloi, no. 3 Cerbu, 
no. 4 Isaccea, no. 5 Izvoarele, no. 6 Jijila, no. 7 Jurilovca, no. 8 Slava 
Cercheză, no. 9 Slava Rusă, no. 10 Tulcea, no. 11 Valea Teilor). 

Plate II: New coin pre-Roman discoveries in Dobruja.  
Plate III : New coin pre-Roman discoveries in Dobruja. 

 
 



Gabriel TALMAŢCHI 
 
 

 

24 

 



Date noi privind realităţile monetare din Dobrogea preromană 
 
 

 

25

 



Gabriel TALMAŢCHI 
 
 

 

26 

 


