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DISTRIBUŢIA MONEDELOR ROMANE  
EMISE ÎN PERIOADA 313–395 P.CHR.  

DESCOPERITE IZOLAT LA SUCIDAVA* 

DAN BĂLTEANU** 

În cadrul complexului arheologic de la Sucidava au fost cercetate mai multe 
sectoare: fortificaţia din secolele IV–VI p.Chr., pila culee a podului roman, aşezarea 
civilă şi necropola. Cele mai multe campanii de săpături s-au desfăşurat în fortificaţie şi 
în necropola de nord. Fortificaţia romană târzie a fost construită în secolul al IV-lea, pe 
locul uneia anterioare, databile din perioada Gallienus-Aurelian. În secolul al IV-lea 
garnizoana a fost formată din unităţi militare din armata Daciei Ripensis1. În decursul 
timpului, la Sucidava a fost descoperit un număr foarte mare de monede romane și 
bizantine, atât în campaniile de săpături sistematice, cât şi în mod întâmplător. 
Seria acestora începe cu monede emise în secolul I p.Chr. și continuă, cu o perioadă de 
întrerupere până la abandonarea fortificației în jurul anului 600 p.Chr. Un catalog 
general al acestor descoperiri nu s-a publicat până în prezent. În consideraţiile de 
faţă mi-am propus să prezint, pe baza unui eşantion format din loturile publicate, 
un simplu calcul privitor la contribuţia monetăriilor la constituirea masei monetare 
care a circulat la Sucidava în perioada 313–395 p.Chr. Calculele cuprind doar 
descoperirile izolate, nu şi tezaurele monetare aflate la Sucidava. Loturile din care 
a fost alcătuit eşantionul pot fi împărţite în: 

 
I. Loturi de monede descoperite în campaniile de săpături arheologice: 
A. În cetate sau în aşezarea civilă. Dumitru Tudor a publicat descoperirile 

făcute în timpul campaniilor de săpături pe care le-a condus la Sucidava între 1936 
                                                 

* Această lucrare a fost finanţată din contractul POCU380/ 6/ 13/ 123990, cofinanţat din 
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 (This work was 
supported by the grant POSDRU/ 159/ 1.5/ S/ 133255, co-financed by the European Social Fund 
within the Sectorial Operational Program Human Capital 2014–2020). 

** Arheolog dr., Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, interprexcraiova@gmail.com. 
1 Un bilanţ al rezultatelor campaniilor de săpături la Octavian Toropu, Corneliu Mărgărit-

Tătulea, Sucidava-Celei, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1987, pp. 60–95. Stadiul actual al 
cercetărilor la Petre Gherghe, Lucian Amon, Cetatea romano-bizantină Sucidava: o sinteză a celor 
mai semnificative rezultate ale cercetărilor arheologice din ultimii ani, în Marusia Cârstea, Sorin 
Damean (coord.) Stat şi societate în Europa, vol. III, Editura Universitaria, Craiova, 2011, pp. 30–41; 
Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, Noutăţi sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii 
ani, în „Muzeul Oltului”, 1, 2011, pp. 61–76. V. şi Nicolae Gudea, Mihail Zahariade, Dacia Ripensis. 
Festungen an der Nordgrenze der Provinz und ihre Truppenkörper, f. e., Amsterdam, 2016, pp. 41–42,  
nr. 41. 
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şi 19452. În perioada postbelică, un lot mai consistent a fost publicat de către 
Gheorghe Poenaru Bordea şi cuprinde monedele descoperite în cetate în timpul 
campaniilor de săpături 1966–19713. Alte loturi provenite din săpături au fost 
publicate de către Ştefan Vasiliţă, în colaborare cu membrii colectivului actual al 
şantierului Sucidava4. 

B. Monedele descoperite în necropola de nord. Au fost publicate două loturi 
de monede provenite din acest sector: 

1. Un prim lot corespunzând campaniei 1968 a fost publicat de către 
Gheorghe Poenaru Bordea5. 

2. Un al doilea lot, publicat de acelaşi cercetător în colaborare cu Gheorghe 
Popilian, cuprinde monedele descoperite în campaniile 1969–19836. 

 
II. Descoperiri izolate, fără loc precizat, intrate în diferite colecţii publice sau 

particulare. Cea mai consistentă dintre aceste colecţii a aparţinut lui Gheorghe Georgescu 
din Corabia, era constituită din descoperiri întâmplătoare făcute pe teritoriul Sucidavei, 
conţinea 608 monede identificabile şi a fost publicată de Dumitru Tudor7. 

                                                 
2 Dumitru Tudor, Sucidava II. Seconde (1937) et troisième (1940) campagnes de fouilles et 

recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, département de Romanaţi, în „Dacia”, 7–8, 
1937–1940, [1941], pp. 393–398; Idem, Sucidava III. Quatrième (1942), cinquième (1943) et sixième 
(1945) campagnes de fouilles et de recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, département de 
Romanaţi, în „Dacia”, 11–12, 1945–1947, [1948], pp. 202–204. Determinările au fost făcute după 
catalogul lui Cohen. Pentru perioada 260–328 o redeterminare a întreprins Gheorghe Poenaru-Bordea 
(v. infra). Lipsa unei redeterminări teoretice a tuturor pieselor publicate de profesorul Tudor prin 
echivalarea cu determinatoarele moderne, care ar fi fost şi necesară, dar şi posibilă, trebuie considerată ca o 
scăpare a semnatarului rândurilor de faţă. 

3 Gheorghe Poenaru Bordea, Descoperirile monetare din cetăţuia romano-bizantină de la 
Sucidava, cu specială privire asupra perioadei 260–328. Campaniile 1966–1971, în „Studii şi 
Cercetări de Numismatică”, 6, 1975, pp. 69–106. 

4 Ştefan Vasiliţă, Câteva monede descoperite la Sucidava, în „Studii şi Cercetări de 
Numismatică”, s.n., 4 (16), 2013, pp. 195–199; Lucian Amon, Mirela Cojoc, Petre Gherghe, Ştefan 
Vasiliţă, Monede descoperite la Sucidava (Corabia, jud. Olt) în campania de cercetări arheologice 
din 2011, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, s.n., 3 (15), 2012, pp. 141–148. 

5 Gheorghe Poenaru Bordea, Monedele descoperite în necropola Sucidavei, în Campania a 
XX-a (1968), în „Materiale şi cercetări arheologice”, 10, 1973, pp. 141–146. 

6 Gheorghe Poenaru Bordea, Gheorghe Popilian The catalogue of the coins from the area of 
the necropolis, în Gheorghe Popilian, Dorel Bondoc, The Roman and Late Roman Cemetery of 
Sucidava-Celei. The Excavations from 1969–1983, The Museum of Oltenia, Craiova, 2012, pp. 226–245. 

7 Dumitru Tudor, Monete romane din Sucidava în colecţia Gh. Georgescu-Corabia, în 
„Arhivele Olteniei”, 20, 113–118, 1941, pp. 61–69; Idem, Monete romane din Sucidava în colecţia 
Gh. Georgescu-Corabia [continuare], în „Arhivele Olteniei”, 21, 119–124, 1942, pp. 39–49. Modul în 
care a fost întocmit catalogul nu permite diferenţierea monedelor pe ateliere. Comunicarea lui Ştefan 
Vasiliţă, Monede romane târzii descoperite la Sucidava-Celei. Colecţia Gh. Georgescu-Corabia, în 
vol. Rezumatele comunicărilor Societăţii Numismatice Române. Secţia Braşov, p. 53, care a avut ca 
obiect colecţia respectivă nu mi-a fost accesibilă 
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A. Colecţia Şcolii Generale din Celeiu a beneficiat de un studiu detaliat 
datorat lui Gheorghe Poenaru Bordea8. Dintre cel 286 de monede din această 
colecţie, 192 au fost emise în intervalul 313–395 (174 cu atelierul precizat) 

B. Colecţia preot Ion Ionescu-Cilieni conţinea 10 monede descoperite la 
Sucidava şi a fost publicată integral de Toma Rădulescu. Un singur exemplar se 
încadrează în intervalul 313–3959. 

C. Acelaşi neobosit cercetător a publicat integral colecţia numismatică 
Alexandru şi Aristia Aman, în care se află 140 de monede romane imperiale 
descoperite la „Sucidava şi în împrejurimi”, dintre care 111 sunt emise în perioada 
care face obiectul rândurilor de faţă (109 cu atelier precizat)10. 

În 1976, o centralizare a tuturor informaţiilor bibliografice privitoare la 
descoperirile monetare cunoscute ca provenind de la Sucidava a realizat Octavian 
Toropu în sinteza sa dedicată sudului Daciei în perioada romană târzie şi 
bizantină11. 

Observaţiile de faţă se referă la monedele emise în intervalul 313–395 p.Chr., 
corespunzând aproximativ secolului al IV-lea. În loturile publicate există un număr 
de 535 de monede cu atelierul precizat, dintre care 425 de monede sunt cuprinse în 
loturile numerotate mai sus I.A, I.B.1, I.B.2 şi II. A şi 110 exemplare în loturile II. 
B şi II. C. Imaginea obţinută pe baza acestui eşantion eterogen, alcătuit din loturi 
de provenienţă cu totul diferită, nu poate fi decât una relativă. Loturile care alcătuiesc 
eşantionul de faţă provin atât din cercetări sistematice, cât şi din descoperiri 
întâmplătoare. În plus, ele cuprind monede descoperite în fortificaţie, în aşezarea 
civilă dezvoltată în jurul acesteia, dar şi în necropolă. Fiecare dintre aceste tipuri de 
situri arheologice dezvoltă o circulaţie monetară specifică, astfel încât ar trebui 
analizate în primul rând individual şi abia apoi în mod centralizat. Am apelat la 
prezentarea unui eşantion general nu doar din comoditate, dar mai ales din motivul 
că mai mult de jumătate dintre monedele eşantionului (284 de exemplare) provin 
din colecţii. La formarea acestora nu s-a făcut o diferenţiere în funcţie de locul 

                                                 
8 Gheorghe Poenaru Bordea, Monede din vremea Imperiului Roman din colecţia şcolii din 

cartierul Celeiu al oraşului Corabia, jud. Olt, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, 12, 1997 
[1998], pp. 41–81. 

9 Toma Rădulescu, Pr. prof. dr. Ion Popescu-Cilieni, donator la Muzeul Olteniei a unei 
importante colecţii de numismatică antică, medievală şimodernă – catalog, în „Mitropolia Olteniei”, 
LXVI, nr. 5–8, 2014, pp. 203–228. 

10 Toma Rădulescu, Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecţia 
Alexandru şi Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) şiîmprejurimi, în „Litua. Studii şi 
cercetări”, 19, 2017, pp. 289–324. 

11 Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi stră-românii în Dacia Traiană sud-carpatică, 
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976, pp. 206–208, nr. 26 şi anexele 6–10. Informaţiile mai 
vechi, colectate de profesorul Toropu, nu permit precizări mai exacte, monedele fiind prezentate pe 
emitenţi. Dintre acestea, 27 au atelierul precizat. Patru provin din săpăturile arheologice din 
campaniile 1968–1969, restul din colecţii particulare. Distribuţia pe ateliere este următoarea: Thessalonica 
şi Heraclea – câte 6 ex., 22,22%; Siscia – 5 ex., 18,52%; Nicomedia şi Cyzicus – câte 3 ex., 11,11%; 
Sirmium şi Constantinopolis – câte 1 ex., 3,7%; Antiochia – 2 ex., 7,41%; 
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exact al descoperirii. Desigur, se poate presupune că majoritatea pieselor din 
colecţia şcolii generale provine din aşezarea civilă, dar cu siguranţă unele dintre 
acestea au fost descoperite şi pe cetate12. Aceeaşi observaţie se poate face şi despre 
cele descoperite în timpul excursiilor arheologice organizate de profesorul Ştefan 
Ciuceanu (într-o epocă istorică mai relaxată şi care permitea asemenea activităţi 
benefice atât disciplinei arheologiei, cât şi procesului de instruire didactică), sau 
donate acestuia de către elevii din zonă şi care au intrat în colecţia Aman. 

La rândul său necropola de nord a oferit un număr mare de piese cu atelierul 
precizat (141). Introducerea acestor monede în eşantion deformează cu siguranţă 
rezultatele calculelor, dar nu într-un mod fundamental. Aceasta se întâmplă din 
cauza faptului că necropola a funcţionat cu intermitenţe13 pe durata intervalului luat 
aici în discuţie (313–395), cea mai târzie monedă fiind emisă în perioada 348–354. 
Aşadar, pentru ultima parte a intervalului necropola nu mai furnizează exemplare 
în eşantion, ceea ce va influenţa procentele generale ale atelierelor monetare. Pe de 
altă parte, aceste discontinuităţi vor influenţa şi procentele perioadelor care 
corespund celor de maximă folosire a necropolei, care au fost, judecând după seria 
monedelor, 324–330 şi 330–336/ 7. 

Am raportat rezultatele calculelor la situaţia atestată în alte staţiuni aflate într-o 
poziţie similară cu cea a Sucidavei, adică fortificaţii romane din secolul al IV-lea p.Chr. 
construite pe malul drept al Dunării şi care făceau parte din sistemul defensiv al 
proviciilor sud-dunărene. Siturile din această categorie care au furnizat un număr 
semnificativ de monede sunt Drobeta, Hinova, Dierna şi Gornea. Cu excepţia 
Hinovei, în toate aceste staţiuni au funcţionat în secolul al IV-lea fortificaţii 
romane în jurul cărora s-au dezvoltat şi aşezări civile. În cazul tuturor celor cinci 
situri se poate considera că principala sursă (dar nu exclusivă) de pătrundere a 
monedei au fost câştigurile dobândite de către militarii aflaţi în garnizoană14. Cu 
excepţia fortificaţiei de la Gornea, care face parte din limes-ul Moesiei Prima, toate 
celelalte patru au aparţinut sistemului defensiv al provinciei Dacia Ripensis15. 
Loturile de monede de la Drobeta şi Gornea cuprind descoperirile făcute în 
fortificaţii şi aşezările civile, cele de la Hinova şi Dierna doar pe cele provenite din 
săpăturile din fortificaţii. La acestea am adăugat spre comparaţie şi lotul de monede 
provenit din aşezarea civilă de la Orlea, aflată în imediata apropiere a Sucidavei. 

În perioada 313–324 peste jumătate din cantitatea de monedă care a circulat 
la Sucidava (55,04%) provenea din atelierele localizate în Balcani şi Propontida. 
Dintre acestea, prima poziţie o deţine Cyzicus, cu 16,85% din totalul perioadei, 
                                                 

12 Gheorghe Poenaru Bordea, op.cit., p. 41. 
13 Gheorghe Popilian, Dorel Bondoc, op. cit., pp. 261–264. 
14 Pentru sursele de pătrundere a monedei romane la mord de Dunăre în secolul al IV-lea v. 

Delia Moisil, Moneda romană târzie în Barbaricum. Romania – studiu de caz, în Ovidiu Ţeanea, Ioan 
C. Opriş (ed.) Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a colloquim held in Târgovişte, 
16–17 october 2008, Bucureşti, 2009, p. 259. Pentru sistemul de retribuire al armatei în secolul al IV-lea  
p.Chr.: Pat Southern, Karen R. Dixon, The Late Roman Army, Editura Routledge, London-New York, 
2014 [retipărită], pp. 77–79. 

15 Nicolae Gudea, Mihail Zahariade, op. cit., pp. 56–59. 
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urmată la mici diferenţe procentuale de Heraclea (14,60%), Thessalonica (12,36%) 
şi Nicomedia (11,23%). Se observă participarea Sisciei într-un procent semnificativ 
(16,85%), egal cu cel înregistrat pentru Cyzcus. Atelierele vestice participă în această 
perioadă într-o proporţie aproape egală cu aproximativ o treime (26,97%), dintre acestea 
procentele cele mai ridicate fiind deţinute de Ticinum (7,87%), Roma (6,74%) şi 
Treveri (5,62%). Se remarcă participarea importantă a atelierelor monetare aflate în 
zona controlată de Constantin cel Mare la formarea masei monetare din Balcani, 
regiune controlată de Licinius, fapt observat şi în cazul circulaţiei din provincia 
Moesia I16. La Dierna în această perioadă atelierul de la Siscia deţine ponderea cea mai 
importantă (37,50%). Ca şi în cazul Sucidavei, atelierele din vest sunt bine reprezentate 
numeric (5) şi furnizează împreună un procent mult mai ridicat: 43,75%17. 

Situaţia se schimbă în perioada următoare, 324–330. Monedele emise de atelierele 
vestice devin cu totul sporadice, Arelate, Ticinum şi Roma furnizând fiecare doar un 
procent de 0, 93%. Siscia ocupă prima poziţie cu 27, 78% şi este de remarcat 
prezenţa unei monede de la Sirmium, emisă în intervalul scurt (324–325 p.Chr.) în 
care atelierul a funcţionat în această etapă cronologică18. Procentul total al atelierelor 
din Balcani şi Asia Mică a crescut însă faţă de perioada precedentă (65,72%). 
Thessalonica şi Cyzicus, furnizează câte 19,44% fiecare şi chiar dacă prin aceste 
procente se află semnificativ sub cel al Sisciei, ponderea lor calculată ca procente 
din total a crescut faţă de perioada precedentă. Heraclea se menţine la un procent 
constant (14,81%), în timp ce Nicomedia înregistrează o scădere de circa trei procente 
(8, 33%). Deschiderea atelierului de la Constantinopolis se reflectă şi în eşantionul 
de la Sucidava, chiar dacă ponderea acestuia este încă redusă (3,70%) în această 
perioadă. Antiochia îşi menţine prezenţa consemnată şi în perioada precedentă, în 
procente foarte reduse, obişnuite pentru această monetărie în zona balcanică. 

Aceeaşi ierarhie a primelor două ateliere monetare s-a înregistrat în această 
perioadă şi în Moesia Prima19. Dacă în această provincie învecinată aşa stau lucrurile la 
nivelul mediei generale, cazurile particulare pot oferi situaţii diferite. Piesele din 
perioada 324–330 din tezaurul Boljetin, descoperit pe teritoriul provinciei, cu 
maxim al acumulării între anii 348–354, oferă următoarea imagine asupra ponderii 
principalelor ateliere: Thessalonica: 31,82%, Siscia: 22,72% şi Heraclea: 18,18%20. 
Se poate presupune că piesele din perioada 324–330 în acest tezaur au circulat tot 

                                                 
16 Miloje Vasić, Trouvaille des monnaies de bronze de IVéme et Véme siècle en municipe 

Horreum Margi (Ćuprija), Institute Archéologique de Beograd, Monographies, volume 22, Beograd, 
1990, p. 65. 

17 Contributii la istoria Diernei în lumina descoperirilor monetare din săpăturile arheologice 
din 1967, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, 75–76, 129–130, 1981–1982, p. 194–195, 
Tabelul II. 

18 Patrick M. Bruun, The Roman Imperial Coinage. Vol. VII. Constatine and Licinius A.D 313–
337, Editura Spink & Son Ltd., London, 1966, p. 87, Appendix II. 

19 Miloje Vasić, Horreum Margi..., p. 69, diagrama 4. 
20 Procente calculate după Miloje R. Vasić, Le trésor de Boljetin (IVe siècle), în Sirmium VIII. 

Etudes de numismatique danubienne. Trésors, lingots, imitations, monnaies de fouilles. IVe au XIIe 
siècle, Publications de l'École française de Rome, 29, Rome, 1978, pp. 134–177. 
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pe teritoriul Moesiei Prima, dar selecţia lor aleatorie a făcut ca distribuţia atelierelor să 
nu reflecte structura generală existentă pe piaţa provinciei. În cazul fortificaţiilor 
nord-dunărene, Dierna oferă o imagine diferită faţă de cea a Sucidavei (v. tabelul III), 
dar trebuie ţinut cont de faptul că doar trei monede descoperite la Dierna se datează 
în acest interval21. 

Ponderea atelierelor din Balcani şi Propontida continuă să crească în perioada 
330–337, ajungând la un procent total de 84,51%. Dintre acestea, Thessalonica se 
situează pe prima poziţie, cu 28,87%, urmat de Cyzicus cu 22,54%. Heraclea îşi 
menţine procentul aproape constant, cu o uşoară creştere (15,49%), în timp ce 
monetăria noii capitale înregistrează o creştere semnificativă, până la 13,38%. 
Dintre monetăriile din alte regiuni ale imperiului, Siscia deţine ponderea cea mai 
mare, chiar dacă procentul său a scăzut la jumătate (14,08%) faţă de perioada 
anterioară, în timp ce monedele emise în atelierele vestice sunt prezenţe cu totul 
sporadice. Spre comparaţie, situaţia de la Sucidava este în linii generale aceeaşi cu 
cea înregistrată în modelul Moesia I, unde monetăriile din Balcani şi Aisa Mică 
furnizează majoritatea monedelor, iar Thessalonica deţine prima poziţie22. La 
Drobeta (Tabelul III), pentru intervalul 306–337, pe primele poziţii printre monetăriile 
care au aprovizionat piaţa locală se situează Siscia şi Thessalonica cu procente 
apropare egale şi de asemenea, peste jumătate dintre monede sunt furnizate de 
monetăriile balcanice sau din Propontida23. 

Situaţia nu se schimbă semnificativ după moartea lui Constantin cel Mare şi 
divizarea imperiului între urmaşii acestuia (Tabelele I şi II). Pentru perioada 337–341 
Thessalonica înregistrează un procent maxim (40,63%) pentru intregul interval 
prezentat în lucrarea de faţă, pe poziţia a doua situându-se Constantinopolis, cu 
25%. Procentul Sisciei se menţine ridicat (18,785%), în creştere faţă de perioada 
precedentă. O scădere semnificativă de până la 6,25% se observă în cazul Heracleei, o 
uşoară creştere înregistrează Nicomedia şi este de semnalat reapariţia, într-un 
procent redus, a monedelor Antiochiei. De notat şi lipsa pieselor de la Cyzicus emise în 
această perioadă. Faţă de modelul Moesia I se observă primele diferenţe semnificative. 
Acolo, pe prima poziţie se situează monetăria Constaninopolis, cu un procent dublu 
faţă de Thessalonica, aflată pe locul al doilea. De asemena, procentul Sisciei (8,93%) 
este mult sub cel de la Sucidava, chiar dacă aceasta din urmă se află la o distanţă 
mult mai mare faţă de atelierul emitent decât siturile din Moesia I24. La Dierna, 
Siscia furnizează jumătate din monedele perioadei, urmată de Constantinopolis şi 
Thessalonica25. 

                                                 
21 Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit., p. 194–195, Tabelul II. 
22 Miloje Vasić, op. cit., 69, diagrama 4. Se observă analogia cu situaţia Sucidavei, chiar dacă 

Miloje Vasić a operat cu două sub-perioade: 330–335 şi 335–337. 
23 Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, Drobeta. The never 

Abandoned City of Roma Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 91, graficul 11. 
24 Miloje Vasić, op. cit., p. 69, diagrama 4. 
25 Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit.., pp. 194–195, Tabelul II. 
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Perioada 341 (sau 346) – 348, cunoaşte o schimbare a situaţiei structurii 
monetarului de la Sucidava în ceea ce priveşte atelierele emitente. Monetăriile din 
Balcani şi Propontida furnizează împreună 50%, în timp ce cealaltă jumătate din 
masa monetară a fost emisă în ateliere din zona centrală sau de vest a imperiului. 
Siscia cunoaşte o creştere cu totul spectaculoasă, până la 43,75%, ocupând în mod 
detaşat prima poziţie. Roma furnizează un procent de 6,25%, comparabil cu cel pe 
care îl înregistrase în perioada 313–324. Thessalonica înregistrează 35,70%, în timp 
ce Constantinopolis scade la 6,25%, un procent egal cu cel al atelierului din Cyzicus, 
care reapare după absenţa din perioada precedentă. Pentru această perioadă este 
semnificativă comparaţia cu situaţia înregistrată în cele trei tezaure de la Răcăşdia. 
Acestea nu provin dintr-o aşezare aflată pe limes, ci din Barbaricum, dar sunt 
tezaure cu structură compactă, formate într-o perioadă scurtă de timp şi pierdute 
imediat după aceasta. În plus, indiferent de apartenenţa etnică a posesorilor, 
aceastea au fost formate din sume de bani provenite din imperiu şi reflectă situaţia 
existentă în masa monetară care circula în zona cea mai apropiată din provinciile 
sud-dunărene. O medie totală calculată pentru toate cele trei tezaure arată pe 
primele poziţii atelierele Siscia (cu 35,56%) şi Thessalonica (28,57)26. 

Perioada cuprinsă între reformele monetare din 348 şi, probabil, 354 oferă o 
imagine schimbată faţă de perioada anterioară. Pe prima poziţie se situează acum 
monetăria din Constantinopolis cu 30,77%. Cele două monetării din Pannonia, 
Siscia (19,23%) şi Sirmium (11,54%) furnizează împreună un procent egal cu cel al 
atelierului capitalei. Thessalonica înregistrează o scădere semnificativă până la 
7,69%, cel mai scăzut procent al său din intervalul 313–395. De notat prezenţa într-
un procent important a emisiunilor Heracleei (15,38%), după absenţa din perioada 
precedentă. 

Pentru perioada 354–358 se observă din nou un aflux important de monedă 
emisă la Siscia (28,57%). Thessalonica revine la un procent obişnuit pentru această 
monetărie, 25%, egal cu cel al Constantinopolis-ului. Heraclea, Nicomedia şi 
Cyzicus sunt toate trei reprezentate în această perioadă, chiar dacă prin procente 
mai reduse. Micul tezaur descoperit la Sucidava în campania 2011, format din 11 
monede toate emise în perioada 351–358, arată pentru această perioadă următoarea 
distribuţie pe ateliere: Thessalonic: 45,45%, Sirmium: 18,18%, Siscia, Constantinopol 
şi Cyzic câte 9,09%. Fiind vorba despre o sumă de bani pe care posesorul o avea 
asupra sa la momentul pierderii, această distribuţie reflectă „structura masei 
monetare aflate în circulaţie la mijlocul secolului al IV-lea, cu piese de tip Fel 
Temp Reparatio provenite din monetăriile din zonă”27. Ori se observă că această 
distribuţie este diferită de cea înregistrată în eşantionul general al monedelor de la 
                                                 

26 Media calculată pe baza cataloagelor publicate de Nicolae Gudea, Tezaurul monetar de la 
Răcăşdia, în „Acta Musei Napocensis”, 12, 1975, pp. 183–190; Idem, Tezaurul monetar de la Răcăşdia 
(II) din secolul IV e.n., în „Acta Musei Napocensis”, 18, 1981, pp. 484–485; Dana Bălănescu, Nicolae 
Gudea, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III), în „Acta Musei Napocensis”, 20, 1983, pp. 485–488; 
Viorica Suciu, Un nou lot de monede din tezaurul de la Răcăşdia, în „Apulum”, 35, 1998, pp. 181–186. 

27 Lucian Amon, Mirela Cojoc, Petre Gherghe, Ştefan Vasiliţă, op. cit., p. 147. 
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Sucidava stabilit pe baza loturilor însumate în lucrarea de faţă. Această diferenţă se 
poate explica desigur prin numărul redus de monede atât în eşantion, cât şi în 
tezaur. Pe de altă parte, pentru perioada 348–358, un punct de reper în ceea ce 
priveşte structura masei monetare în circulaţie pe limesul dunărean îl constituie tezaurele 
cu maxim de acumulare situat în această perioadă. În tabelul IV am prezentat 
comparativ structura pe ateliere monetare a perioadei 348–358 în tezaurele 
Tibiscum, Dierna I, Dierna II (toate cu maxim de acumulare în intervalul 351–358) 
şi pe cel al tezaurului Boljetin, format în perioada imediat anterioară (348–354)28. 
Aceste tezaure, deşi prezintă structuri cu totul asemănătoare, în ceea ce priveşte 
distribuţia pe monetării înregistrează ponderi care diferă uneori în mod semnificativ. 
Deşi toate provin cel mai probabil de pe piaţa monetară a diocezei Daciilor, fiecare 
dintre ele reprezintă o sumă de bani intrată la un anumit moment în posesia 
proprietarului, iar distribuţia acestor sume a fost făcută aleatoriu, rezultând 
diferenţele înregistrate. O astfel de situaţie particulară poate reprezenta şi mica 
sumă de bani pierdută la Sucidava. 

Cele două monede din eşantionul Sucidava emise după noua reformă a lui 
Constantius II din 358 au fost bătute câte una la Sirmium şi Cyzicus. Situaţia revine la 
o distribuţie regulată, cel puţin din punctul de vedere al reprezentări atelierelor 
monetare, în timpul domniilor lui Iulian şi Iovian. Constantinopolis furnizează o 
treime dintre monedele cu atelier precizat ale perioadei, în timp ce Sirmium depăşeşte 
ca pondere Siscia (Tabelele I şi II). 

Pentru domnia lui Valentinian I şi Valens principalele ateliere furnizoare ale 
monedelor de la Sucidava sunt Siscia (40,48%) şi Thessalonica (38,10%), în 
procente sensibil apropiate. Situaţia de la Sucidava îşi găseşte din nou analogii în 
modelul Moesia Prima29, dar pare diferită de cea de la Drobeta, unde pentru un 
interval, este adevărat, uşor diferit, (364–388) Siscia a înregistrat un procent dublu faţă 
de Thessalonica30. Dintre celelalte ateliere din regiune sunt prezente Constantinopolis 
şi Cyzicus, cu procente egale (4,76%). Mai trebuie observată şi prezenţa 
Antiochiei, cu un procent de 2,38%. 

Ierarhia se modifică din nou în perioada 378–395. Pe primul loc găsim atelierul 
din Constantinopolis, cu 36,32%, urmat de Siscia (28,95%) şi Thessalonica (21,05%), 
între care se menţine diferenţa de câteva procente din perioada anterioară. 

Pe ansamblul intervalului 313–395, atelierele vestice înregistrează o pondere 
totală de 6,35%. Monedele acestora au circulat la Sucidava în special în prima 
jumătate a secolului al IV-lea, în a doua jumătate prezenţa acestor monede fiind cu 
                                                 

28 Tabel întocmit pe baza datelor din următoarele publicaţii: Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, 
Ioan Stratan, Trei tezaure monetare din Banat din secolul IV, Lugoj, 1974; Miloje R. Vasić, Le trésor 
de Boljetin (IVe siècle), în Sirmium VIII. Etudes de numismatique danubienne. Trésors, lingots, 
imitations, monnaies de fouilles. IVe au XIIe siècle, Publications de l'École française de Rome, 29, 
Rome, 1978, pp. 134 – 177; Nicolae Gudea, Radu Ardevan, Nicoleta Toma, Tezaurul monetar de la 
Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), în „Analele Banatului”, Serie nouă, 5, pp. 83 – 106. 

29 Miloje Vasić, op. cit., p. 69, diagrama 4. 
30 Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, op. cit., p. 91, 

graficul 11. 
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totul sporadică. Thessalonica este atelierul care a furnizat Sucidavei cea mai mare 
cantitate de monedă (23,55%). Siscia a contribuit într-o proporţie comparabilă 
(22,43%). La Cyzicus au fost emise 14,39% dintre monede, în timp ce Heraclea 
(11,59%) şi Constantonopolis (11,78%) sunt prezente cu procente apropiate. 
Nicomedia (6,54%) şi Antiochia (1,12%) au alimentat piaţa locală în procente mai 
mici, dar constituie totuşi prezenţe constante. 

În final, pe baza comparaţiei cu celelalte situri de pe malul de nord al Dunării 
(Orlea, Hinova, Drobeta, Dierna şi Gornea) se pot face următoarele observaţii: 

1. În toate cele şase staţiuni marea majoritate a monedelor a fost emisă de 
atelierele Siscia şi Thessalonica. Acestea furnizează împreună, la nivelul mediei 
generale, peste jumătate din cantitatea de monedă descoperită în cele şase situri 
(Tabelul III)31. 

2. În cazul fortificaţiilor se observă ponderea mai crescută a Sisciei în cele 
două fortificaţii din Banat (Dierna şi Hinova). Procentele Sisciei scad treptat în 
fortificaţiile mai îndepărtate spre est, Drobeta, Hinova şi Sucidava. Cea mai facilă 
explicaţie ar fi desigur aceea că situaţia este generată de apropierea geografică 
dintre atelierul din Pannonia şi staţiunile respective. Monedele care au circulat în 
fortificaţiile nord-dunărene proveneau probabil în cea mai mare parte, de pe pieţele 
provinciilor Dacia Ripensis, respectiv Moesia Prima. Iar ambele provincii, după 
reforma administrativă a lui Constantin cel Mare făceau parte din dioceza Daciilor, 
pe teritoriul căreia nu funcţiona un atelier monetar, astfel încât aprovizionarea cu 
monedă a acesteia se făcea de către atelierele cele mai apropiate32. Dar trebuie avut 
în vedere şi faptul că numărul de monede descoperit la Gornea şi Dierna este 
semnificativ mai mic decât cel care provine de la Drobeta sau Sucidava, iar în 
cazul unui eşantion mai redus ca număr, format din monede pierdute aleatoriu, 
există o probabilitate mai mare să fie descoperite monede aparţinând categoriei mai 
bine reprezentate, în cazul de faţă piesele emise la Siscia. 

3. Există o diferenţă semnificativă între structura pe monetării a numerarului 
care a circulat în aşezarea civilă de la Orlea şi celelalte cinci staţiuni în care au 
funcţionat fortificaţii aparţinând limes-ului dunărean. La Orlea, atelierul din 
Thessalonic a furnizat 30,71% din cantitatea de monedă, în timp ce Siscia, aflată pe 
locul al doilea ca pondere, doar 19,01%. Pe baza acestor diferenţe nu se poate însă 
formula vreo concluzie cu privire la un model diferit de aprovizionare cu monedă 
între fortificaţii şi aşezările civile, deoarece Orlea constituie singura astfel de 
aşezare care a furnizat un număr semnificativ de monede. Pentru o asemenea afirmaţie 
ar trebui să avem la dispoziţie eşantioane mai numeroase provenite din mai multe 
situri din aceeaşi categorie cu Orlea. Altfel, Orlea poate reprezenta doar un caz izolat. 
                                                 

31 În Tabelul III au fost prezentate doar atelierele atestate la Sucidava. În celelate situri mai 
sunt atestate: la Drobeta – Londinium și Serdica; la Hinova, Dierna și Gornea – Alexandria; la Orlea – 
Mediolanum, în procente foarte reduse. 

32 Michael F. Hendy, Aspects of Coin Production and Fiscal Administration in the Late Roman 
and Early Byzantine Period, în „The Numismatic Chronicle”, Seventh Series, 12, 1972, p. 118. 
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THE DISTRIBUTION OF SINGLE FINDS OF LATE ROMAN 
BRONZE COIN ISSUED AD 313–396 FORM SUCIDAVA 

(Abstract) 

The sample presented here was made on the basis of single finds of late Roman coins 
from Sucidava (Corabia-Celei Olt county). It contains finds from archaelogical excavations, 
carried in the late Roman fortification, and in the northern necropolis, but also stray finds 
from modern collections. On the basis of this sample was calculated the distribution of 
coins by mints for the period between 313–395 AD. This time span was divided into 
several subperiods, corresponding to the main late Roman monetary reforms and issues. 
The mints of Thessalonica (23,55%) and Siscia (22,43%) have provided the majority of the 
coins found at Sucidava, followed by the mints of Cyzicus (14,39%), Constantinopolis 
(11,78%) and Heraclea (11,59%). 

 
Keywords: Sucidava, Danubian limes, Late Roman Coins, Distribution of Late Roman 

Mints. 
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