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TEZAURUL DE DENARI ROMANI DESCOPERIT LA PÂRSCOV,  
JUDEȚUL BUZĂU 

Theodor ISVORANUa, Sebastian MATEIb

a Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, Romania; e‑mail: theodor.isvoranu@gmail.com  
b Muzeul Județean Buzău, Romania; e‑mail: sebastianmatei@yahoo.com

Keywords: Roman Republican denarii, coin hoard, Pârscov, Gorgane‑Observator, control‑marks, nummularii
Abstract: The authors present a coin hoard consisting of 62 Roman Republican denarii and a good style imitation of a denarius, which was recently 
discovered in the village of Pârscov, Buzău County, in the place called Gorgane‑Observator. The place of discovery is located in the neighbourhoods of 
the Geto‑Dacian sites from Târcov – Piatra cu Lilieci, Cârlomănești and Pietroasele – Gruiu Dării. The appearance of the coins, in different stages of wear 
and with numerous incised control‑marks, probably due to the activity of nummularii, indicates a “circulation coin hoard” that reached the north of 
the Danube in a pre‑constituted form. The denarii fall chronologically between 179–170 and 19 BC, the imitation having as prototype the denarius of P. 
Clodius from 42 BC. The core of the hoard consists of three compact groups totalling 51 denarii, each in almost uninterrupted chronological succession, 
attesting to the intervals 118–105, 91–68 and 58–40 BC. The best documented is the period of Caesar’s ascension, wars and dictatorship, until after the 
establishment of the 2nd triumvirate, the coins of the 50‑41 decade representing over 25% of the total. The deposit ends with Octavian issues, the last 
two denarii bearing the title CAESAR AVGVSTVS. It is the first hoard from the time of Augustus discovered on the territory of Buzău County, having as 
main analogies in terms of chronology and structure the hoards from Valea (Strâmba), Dâmbovița County and Sfântu Gheorghe, Covasna counties. The 
circumstances of the concealment of the coin hoard are integrated into the context generated by a series of events related by written sources, which took 
place between about 17/16 BC–10/12 AD, which culminated in the relocation of an entire Getic population from north of the Danube, archaeologically 
confirmed by the cessation of habitation in the great davae and settlements of Wallachia.

Cuvinte‑cheie: denari romani republicani, tezaur monetar, Pârscov, Gorgane‑Observator, mărci de control, nummularii
Rezumat: Autorii prezintă un tezaur monetar alcătuit din 62 de denari romani republicani și o imitație de denar de stil bun, ce a fost descoperit recent 
în satul Pârscov, jud. Buzău, în locul numit Gorgane‑Observator. Locul descoperirii este situat în vecinătatea siturilor geto‑dacice de la Târcov – Piatra 
cu Lilieci, Cârlomănești și Pietroasele – Gruiu Dării. Aspectul monedelor, în stadii diferite de uzură și cu numeroase mărci de control incizate, probabil 
datorate activității nummularii‑lor, indică un tezaur „de circulație” care a ajuns la nord de Dunăre în formă preconstituită. Denarii se încadrează 
cronologic între anii 179–170 și 19 a.Chr., iar imitația are ca prototip denarul lui P. Clodius din 42 a.Chr. Nucleul tezaurului este constituit de trei grupuri 
compacte ce însumează 51 denari, fiecare în succesiune cronologică aproape neîntreruptă, ce atestă intervalele 118–105, 91–68 și 58–40 a.Chr. Cel mai 
bine documentată este perioada ascensiunii, războaielor și dictaturii lui Caesar, până după încheierea celui de‑al doilea triumvirat, monedele deceniului 
50–41 reprezentând peste 25% din total. Depozitul se încheie cu emisiuni de la Octavianus, ultimele două monede purtând titulatura CAESAR AVGVSTVS. 
Este primul tezaur din timpul lui Augustus descoperit pe teritoriul județului Buzău, având ca principale analogii privind cronologia și structura tezaurele 
monetare de la Valea (Strâmba), județul Dâmbovița și Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Circumstanțele îngropării tezaurului se integrează contextului 
generat de o suită de evenimente relatate de izvoarele scrise, din perioada circa 17/16 a.Chr. –10/12 p.Chr., ce au culminat cu acțiunea de strămutare 
a unei întregi populații getice de la nord de Dunăre, confirmată arheologic de încetarea locuirii în marile davae și așezări din Muntenia.

În anul 2018, în colecțiile Muzeului Județean Buzău, a 
intrat un tezaur monetar alcătuit din 63 de piese din argint, 
descoperit pe teritoriul satului Pârscov, reședința comunei 
omonime din județul Buzău1, respectiv în zona deluroasă 
de la nord‑vest și vest de municipiul Buzău în care au fost 
identificate și cercetate stațiunile geto‑dacice de la Târcov, 
Cârlomănești și Pietroasele – Gruiu Dării (Pl. I/a). Punctul 
descoperirii, denumit Gorgane‑Observator, este situat la 
circa jumătate de km nord de marginea satului Pârscov și 
la circa 5 km sud de cetatea dacică de la Târcov – Piatra cu 
Lilieci, într‑o zonă cu plantații de pomi fructiferi (Pl. I/b, II/a). 
Piesele monetare, între care un exemplar rupt în momentul 
descoperirii, au fost găsite la mică adâncime (10–15 cm), 
imediat sub stratul de humus și frunze, poziție probabil 

1 Descoperirea a fost făcută în mai 2018, cu ajutorul unui detector de 
metale, de către cetățeanul C. Moraru.

datorată unei alunecări de teren. Ele fuseseră îngropate 
la baza unei movile naturale cu înălțime de aproximativ 
20 m, astăzi împădurită. Lipsa oricărui fragment ceramic 
în pământul din jur indică faptul că depozitul a fost depus 
cel mai probabil într‑un recipient de material perisabil, cum 
ar fi o pungă din piele sau țesătură, din care nu s‑a păstrat 
nicio urmă.

Tezaurul este compus din denari romani, emiși începând 
din al doilea deceniu al secolului II a.Chr. până în primii ani 
de după instaurarea Principatului, la care se adaugă o piesă 
imitativă (Pl. III–VI). Cel mai vechi denar atestă o emisiune 
„anonimă” din anii 179–170, iar cel mai recent a fost bătut 
sub Augustus, în anul 19 a.Chr. Dintre cei emiși în ultimele 
două decade ale secolului II a.Chr., respectiv anii ‘70 ai 
veacului următor, șase exemplare (9,52%) sunt serrati. 
Piesele au grade diferite de uzură și numeroase semne 
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(mărci) de control2, cel mai probabil ale nummularii‑lor (Pl. 
VII), ceea ce indică un depozit „de circulație”, practic un 
eșantion din circulația monetară din teritoriile controlate 
de statul roman care, probabil, a pătruns la nord de Dunăre 
în formă preconstituită. Valoarea sa ca izvor numismatic 
este amplificată atât de recuperarea integrală, cât și 
de faptul că documentează o perioadă puțin atestată în 
arealul reprezentat. 

CATALOG

ANONIM
Av. X în st. efigiei; capul Romei cu coif spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. ROMA, în exergă; Dioscurii spre dr.; [cerc liniar].
Cf. Crawford 1974, p. 227, nr. 164, sau p. 228, nr. 167/1, 
Roma, 179–170 a.Chr.
1. Denarius g 3,03 g; 18 mm; foarte uzată. Pe av. mărci de 
control incizate. Inv. 59828.

NAT
Av. X în st. efigiei; capul Romei cu coif spre dreapta; [cerc 
punctat]. 
Rv. NAT, sub efigie; ROMA, în exergă; Victoria în biga spre 
dr., ținând bici în mâna dr. și hățuri în mâna st.; [cerc liniar].
Crawford 1974, p. 246, nr. 200/1, [? Pinarius Natta], Roma, 
155 a.Chr.
2. Denarius h 3,61 g; 18 mm; foarte uzată. Pe av. marcă de 
control incizată. Inv. 59840.

P.SVLA
Av. X în st. efigiei; capul Romei cu coif spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. P·SVL[A] (VL în ligatură), sub efigie; [R]OM[A], în exergă; 
Victoria în biga spre dr., ținând bici în mâna dr. și hățuri în 
mâna st.; [cerc liniar].
Crawford 1974, p. 249, nr. 205/1, [P. Cornelius Sulla], Roma, 
151 a.Chr.
3. Denarius k 3,60 g; 17 mm; uzată. Inv. 59795.

M.IVNI
Av. X în dr. efigiei; capul Romei cu coif spre dr.; în st. efigiei, 
cap de măgar spre st.; [cerc punctat].
Rv. M·IVNI, sub efigie; ROMA, în exergă; Dioscurii spre dr.; 
[cerc liniar].

2 Trebuie aici făcută distincția între mărcile de monetărie gravate, cu 
rolul de diferențiere și control al ștanțelor, care erau realizate înainte de 
batere (Crawford 1974, p. 582–589), și sistemul de marcare prin incizii 
mai mult sau mai puțin profunde, aplicate post‑batere prin intermediul 
unor poansoane de forme diferite, uneori mai multe pe aceeași 
monedă. Acestea din urmă se datorau eventual activității periodice a 
celor împuterniciți cu controlul masei monetare în circulație, un scop 
plauzibil fiind cel de reconfirmare a titlului și standardului ponderal al 
pieselor monetare, prin urmare a rentabilității menținerii în uz. Unele 
piese erau marcate (și) prin graffiti, ca alternativă la poansonare; 
referitor la nummularii: Herzog 1937; Winkler 1971, p. 298; Thirion 
1972, p. 62–69. 

Crawford 1974, p. 259, nr. 220, [M. Iunius (Silanus ?)], 
Roma, 145 a.Chr.
4. Denarius k 3,51 g; 18 mm; foarte uzată. Inv. 59796.
5. Denarius j  3,34 g; 19 mm; uzată. Pe rv. incizie 
(accidentală ?). Inv. 59801.

C.RENI
Av. X în st. efigiei; capul Romei cu coif spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. C·RE[NI], sub efigie; R[O]M[A], în exergă; Junona, 
purtând diademă, în biga trasă de capre spre dr., ținând 
bici în mâna dr. iar sceptru și hățuri în mâna st.; [cerc liniar].
Crawford 1974, p. 264, nr. 231/1, [C. Renius], Roma,  
138 a.Chr.
6. Denarius j 3,40 g; 15 mm; foarte uzată. Inv. 59839.

M.PORC LAECA
Av. [L]AECA (i), în st. efigiei; [Ӿ] în dr. efigiei; capul Romei 
cu coif spre dr.; [cerc punctat].
Rv. [M·PORC], sub efigie; [ROMA], în exergă; Libertas în 
quadriga spre dr., încoronată de Victoria (în zbor spre st.), 
ținând hățuri și ramură (vindicta) în mâna st. și pileus în 
mâna dr.; [cerc liniar].
Crawford 1974, p. 293, nr. 270, [M. Porcius Laeca], Roma, 
125 a.Chr.
7. Denarius f  3,26 g; 16 mm; extrem de uzată; flan 
necircular. Inv. 59826.

Q.FABI LABEO
Av. ROMA (i) respectiv LABEO (h), încadrând efigia; X în dr. 
efigiei; capul Romei cu coif spre dr.; cerc punctat.
Rv. Q·FABI, în exergă; Jupiter în quadriga spre dr., ținând 
sceptru și hățuri în mâna st., aruncând fulger cu mâna dr.; 
dedesubt, rostrum; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 294, nr. 273/1, [Q. Fabius Labeo], Roma, 
124 a.Chr.
8. Denarius l 3,67 g; 19 mm; uzată. Pe av. mai multe mărci 
de control incizate. Inv. 59787.

L.LIC, CN.DOM et alii
Av. Q L·POMPONI·CNF (O și M „răsturnate” spre dr., NF în 
ligatură); X în st. efigiei; capul Romei cu coif attic spre dr.; 
[cerc punctat].
Rv. L·LIC·CN DOM, în exergă (D redat „în oglindă”); luptător 
cu barbă, nud, în biga spre dr., ținând scut, carnyx și hățuri 
în mâna st. și aruncând sulița cu mâna dr.; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 298, nr. 282/4, [L. Licinius Crassus, Cn. 
Domitius Ahenobarbus și L. Pomponius], Narbo, 118 a.Chr.
9. Denarius serratus h 3,60 g; 20 mm; uzată. Inv. 59783.
10. Denarius serratus i 3,57 g; 21 mm; uzată. Inv. 59832.

M.SERGI SILVS Q
Av. ROMA Ӿ (i), în st. efigiei; [E]X·SC (h), în dr. efigiei; capul 
Romei cu coif spre dr.; [cerc punctat].
Rv. Q în câmp st.; M·SERGI, sub efigie; SILVS, în exergă; 
călăreț la galop spre st., ținând în mâna st. sabie și un cap 
tăiat; [cerc punctat].
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Crawford 1974, p. 302, nr. 286, [M. Sergius Silus], Roma, 
116 sau 115 a.Chr.
11. Denarius k  3,57 g; 17 mm; uzată. Pe av. mărci de 
control incizate. Inv. 59836.

MN.AEMILIO LEP
Av. Ӿ în st. efigiei; [R]OMA (h), în dr. efigiei (MA în ligatură); 
bust feminin (Roma ?), drapat, cu diademă, spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. P[MN·AEMILIO·]; [L] – E – P, sub efigie; trei arcade 
pe care este situată o statuie ecvestră – călăreț cuirasat 
purtând cunună și ținând suliță în mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 305, nr. 291, [Mn. Aemilius Lepidus], 
Roma, 114 sau 113 a.Chr.
12. Denarius f 3,73 g; 19 mm; foarte uzată. Inv. 59806.

P.NERVA
Av. Ӿ în st. efigiei; [ROMA] (h), în dr. efigiei; bustul Romei cu 
coif cu dublu panaș spre st., ținând scut cu mâna st. și suliță 
peste umăr cu mâna dr.; deasupra, semilună; [cerc punctat].
Rv. NERVA (g; NE în ligatură); scenă electorală: un cetățean 
(st.) primește buletinul de vot de la un însoțitor (jos), un 
altul introduce votul în cista (dr.); deasupra legendei, bară 
pe care se află o placă purtând litera P; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 306, nr. 292, [P. Licinius Nerva], Roma, 
113 sau 112 a.Chr.
13. Denarius h 3,86 g; 18 mm; uzată, mai accentuat pe av. 
Inv. 59814.

C.PVLCHER
Av. Anepigraf; capul Romei cu coif (cu ornamente circulare) 
spre dr.; cerc punctat.
Rv. [C·PVLCHER], în exergă; Victoria în biga spre dr., ținând 
hățuri în ambele mâini; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 313, nr. 300, [C. Claudius Pulcher], Roma, 
110 sau 109 a.Chr.
14. Denarius l 3,61 g; 18 mm; uzată. Pe av. și rv., mărci de 
control incizate. Inv. 59809.

L. FLAMINI CILO
Av. [ROMA] (i), în st. efigiei; [X] în dr. efigiei; capul Romei 
cu coif spre dr.; cerc punctat.
Rv. L·FLAMIN[I], sub efigie; [CILO], în exergă; Victoria în 
biga spre dr., ținând hățuri în mâna st. și bici în mâna dr.; 
[cerc punctat].
Crawford 1974, p. 314, nr. 302, [L. Flaminius Chilo], Roma, 
109 sau 108 a.Chr.
15. Denarius i 3,80 g; 18 mm; ușor uzată; av. descentrat. 
Pe av. două mărci de control incizate, identice. Inv. 59794.

MN.FONTEI
Av. Ӿ și [P – P] (h ), în dr. efigiei; capetele Dioscurilor, 
laureate, spre dr; cerc punctat.
Rv. MN·FONTEI (MN și NTE în ligatură), deasupra efigiei; 
marca de control (gravată) X, sub efigie; corabie spre dr., 
cu vâslele răsfirate radial; cerc punctat. 

Crawford 1974, p. 316, nr. 307/1a, [Mn. Fonteius], Roma, 
108 sau 107 a.Chr.
16. Denarius g  3,65 g; 20 mm; uzată. Pe av. mărci de 
control incizate. Inv. 59827.

M.HERENNI
Av. PIETAS (i; TA în ligatură), în st. efigiei; marca de control 
(gravată) F (orientată m), în dr. efigiei; capul zeiței Pietas, 
purtând diademă, spre dr.; cerc punctat.
Rv. M·HERENNI (HE în ligatură), în st. efigiei; unul dintre frații 
cataneeni purtându‑și tatăl pe umeri, spre dr.; [cerc punctat]. 
Crawford 1974, p. 317, nr. 308/1a, [M. Herennius], Roma, 
108 sau 107 a.Chr.
17. Denarius h 3,69 g; 18 mm; ușor uzată. Pe av. mărci de 
control incizate, dar și unele zgârieturi. Inv. 59816.

C.SVLPICI C.F
Av. D· P·P (i), în st. efigiei; capetele alăturate ale zeilor 
Penati, spre st.; cerc punctat.
Rv. C·SVLPICI·C·F (LP în ligatură), în exergă; marca de control 
(gravată) N, deasupra efigiei; doi bărbați ținând sulițe în 
mâna st., încadrând o scroafă culcată pe pământ, spre care 
arată fiecare cu mâna dr.; cerc punctat. 
Crawford 1974, p. 320, nr. 312/1, [C. Sulpicius], Roma, 
106 a.Chr.
18. Denarius serratus k 3,66 g; 19 mm; uzată. Pe av. și rv., 
mărci de control incizate. Inv. 59821.

L.THORIVS BALBVS
Av. I·S·M·R (i), în st. efigiei; capul Junonei Sospita, purtând 
piele de capră, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. L·THORIVS, sub efigie; BALBVS, în exergă; marca de 
control (gravată) C, deasupra efigiei; taur atacând, spre 
dr.; [cerc punctat]. 
Crawford 1974, p. 323, nr. 316/1, [L. Thorius Balbus], Roma, 
105 a.Chr.
19. Denarius k 3,37 g; 18 mm; uzată. Inv. 59820.

D.SILANVS L.F
Av. Capul Romei cu coif spre dr.; în st. efigiei, marcă de 
control (gravată); cerc punctat.
Rv. D·SILANVS·L·F / ROMA, în exergă; Victoria în biga spre 
dr., ținând hățuri în ambele mâini; deasupra, marcă de 
control (gravată); cerc punctat.
Crawford 1974, p. 338, nr. 337/3, [D. Iunius Silanus], Roma, 
91 a.Chr. 
20. Denarius k  3,83 g; 18 mm; uzată; pe av. litera L și 
mărci de control incizate; pe rv. D·SILANV[S·L·F / ROMA] 
iar deasupra XIIII. Inv. 59781.
21. Denarius i 3,70 g; 18 mm; uzată; pe av. litera H; pe rv. 
[D·]SILANVS[·L·F] / ROMA iar deasupra IIII. Inv. 59810.

C.VIBIVS C.F PANSA
Av. PANSA (i), în st. efigiei; capul lui Apollo, laureat, spre 
dr.; cerc punctat.
Rv. C·VIBIVS·C·F, în exergă; Minerva în quadriga spre dr., 
ținând suliță și hățurile în mâna dr.; cerc punctat.
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Crawford 1974, p. 347, nr. 342/5b, [C. Vibius Pansa], Roma, 
90 a.Chr. 
22. Denarius i 3,70 g; 18 mm; ușor uzată; pe rv. CVIBIV[S·C·F]. 
Inv. 59811.
23. Denarius l 3,51 g; 21 mm; uzată; pe av. zgârieturi; pe 
rv. C·VIB[IVS·C·F] iar deasupra XIIII. Inv. 59793.

L.TITVRI L.F SABINVS
Av. SABIN (i), în st. efigiei; AT (monogramate) și frunză de 
palmier, în dr. efigiei; capul regelui Tatius, purtând barbă, 
spre dr.; cerc punctat.
Rv. L·TITVRI, în exergă; scena răpirii Sabinelor; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 352, nr. 344/1b, [L. Titurius Sabinus], 
Roma, 89 a.Chr. 
24. Denarius i 3,69 g; 19 mm; uzată. Pe av. și rv., mărci de 
control incizate. Inv. 59803.
25. Denarius h 3,60 g; 18 mm; foarte uzată; pe rv. [L]·TITVRI. 
Pe av. urme ale unor mărci de control incizate. Inv. 59813.

C.CENSORIN 
Av. Capetele alăturate, spre dr., ale regilor Numa Pompilius 
(purtând barbă) și Ancus Martius; în câmp, marcă de 
control gravată ?; [cerc punctat].
Rv. [C·CENSO], în exergă; desultor la galop spre dr., purtând 
tichie conică și bici în mâna dr.; în câmp, marcă de control 
gravată ?; [cerc punctat].
Cf. Crawford 1974, p. 357, nr. 346/1, [C. Marcius Censorinus], 
Roma, 88 a.Chr. 
26. Denarius h 3,62 g; 18 mm; extrem de uzată. Pe av. mărci 
de control incizate, unele vizibile doar parțial. Inv. 59837.

L.RVBRI DOSSENI
Av. DOS (i), în st. efigiei; capul Junonei cu diademă și văl, 
ținând sceptru pe umăr, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. [L·RVBRI], în exergă; quadriga triumfală, cu partea 
laterală decorată cu vultur stând pe fulger, spre dr.; 
deasupra, Victoria ținând cunună; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 362, nr. 348/2, [L. Rubrius Dossenus], 
Roma, 87 a.Chr. 
27. Denarius l 3,49 g; 17 mm; foarte uzată. Pe av. mărci de 
control incizate; pe rv. urme de ardere? Inv. 59819.

GAR, OGVL, VER
Av. Anepigraf; capul lui Apollo spre dr., purtând cunună de 
stejar; dedesubt, [fulger]; cerc punctat.
Rv. Anepigraf; Jupiter în quadriga spre dr., ținând hățuri 
în mâna st. și aruncând fulger cu mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 366, nr. 350 A/2, [C. Gargonius și 
asociații], Roma, 86 a.Chr.
28. Denarius i 3,28 g; 18 mm; uzată. Pe av. mărci de control 
incizate și zgârieturi. Inv. 59815.

MN.FONTEI C.F
Av. [MN]·FONTEI (i; MN și NT în ligatură), în st. efigiei; 
C·F (h), în dr. efigiei; capul lui Apollo, laureat, spre dr.; 
dedesubt, fulger; [cerc punctat].

Rv. Anepigraf; Cupidon călare pe o capră, încadrat de pilei, 
spre dr.; în exergă, thyrsus; de jur împrejur, cunună de lauri; 
[cerc punctat].
Crawford 1974, p. 369, nr. 353/1d, [Mn. Fonteius], Roma, 
85 a.Chr.
29. Denarius f 3,54 g; 17 mm; uzată. Pe av. urmele unor 
mărci de control incizate. Inv. 59817.

L.SVLLA IMPE, L.MANLI PROQ
Av. PROQ (i), în st. efigiei; [L·]MANLI (h), în dr. efigiei; capul 
Romei cu coif, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. [L·SVLLA·IMP], în exergă; Sulla în quadriga triumfală 
spre dr., încununat de Victoria, ținând hățurile în mâna st. 
și caduceu în mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 386, nr. 367/5, [L. Cornelius Sulla 
(L. Manlius Torquatus)], atelier monetar mobil, în deplasare 
cu Sulla, 82 a.Chr.
30. Denarius f 3,76 g; 17 mm; uzată. Pe av. și rv., mărci de 
control incizate. Inv. 59784.

C.NAE BALB
Av. S·C (i), în st. efigiei; capul zeiței Venus, purtând diademă, 
spre dr.; cerc punctat.
Rv. C·NAE·B[ALB] (AE și AL în ligatură), în exergă; marca de 
control (gravată) CLXII, deasupra efigiei; Victoria în triga 
spre dr., ținând hățuri în ambele mâini; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 397, nr. 382/1b, [C. Naevius Balbus], 
Roma, 79 a.Chr.
31. Denarius serratus i 3,51 g; 18 mm; ușor uzată. Pe av. 
marcă de control incizată. Inv. 59830.

TI.CLAVD TI.F AP.N
Av. S·C (h), în dr. efigiei; bustul drapat al Dianei, cu arc și 
tolbă peste umăr, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. [TI·]CLAVD·TI·F / AP·N (VD și AP în ligatură), în exergă; 
marca de control (gravată) XXXXII, sub efigie; Victoria în 
biga spre dr., ținând ramură de palmier și hățuri în mâna 
st. și cunună în mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 398, nr. 383, [Ti. Claudius Nero], Roma, 
79 a.Chr.
32. Denarius serratus l 3,24 g; 17 mm; uzată, urme de 
ardere (?). Pe av. marcă de control incizată. Inv. 59797.

M.VOLTEI M.F
Av. Anepigraf; capul lui Hercule purtând blana de leu, spre 
dr.; [cerc punctat].
Rv. M·VOLTEI·M·F, în exergă; mistrețul din Erymanth, spre 
dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 399, nr. 385/2, [M. Volteius], Roma,  
78 a.Chr.
33. Denarius m 3,60 g; 17 mm; foarte uzată. Pe av. mărci de 
control incizate. Inv. 59824.

CN.LEN Q
Av. [G·P·R], deasupra efigiei; bust de bărbat (Genius Populi 
Romani) drapat, cu părul legat cu o bandă și sceptru peste 
umăr, spre dr.; [cerc punctat].
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Rv. EX, în câmp st.; S·C, în câmp dr.; [C]N LEN·Q, în câmp jos; 
sceptru cu cunună, glob și cârmă; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 407, nr. 393/1a, [Cn. Lentulus], Hispania 
(?), 76–75 a.Chr.
34. Denarius k 3,75 g; 18 mm; ușor uzată. Inv. 59807.

L.FARSVLEI MENSOR
Av. S[·C] (g) respectiv [MENSOR] (h), în dr. efigiei; bustul 
drapat al Libertății, purtând diademă, spre dr.; pileus și 
marcă de control neprecizată, în st. efigiei [cerc de perle 
înșiruite]. 
Rv. L·FARSVLEI, în exergă; luptător cu suliță spre dr., oprind 
biga și ajutând să urce un bărbat cu toga; dedesubt, 
scorpion spre dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 406, nr. 392/1a, [L. Farsuleius Mensor], 
Roma, 75 a.Chr.
35. Denarius i  3,16 g; 19 mm; flan fracturat, urme de 
ardere, depuneri pe flan. Inv. 59843.

MN.AQVIL MN.F MN.N
Av. IIIVIR (i), în st. efigiei; [VI]RTVS (h), în dr. efigiei; bustul 
Virtuții cu coif, spre dr.; cerc punctat.
Rv. MN·F·MN·N, (i; MN în ligatură), în st. efigiei; MN·AQVIL 
(h; MN în ligatură), în dr. efigiei; SICIL, în exergă; luptător 
spre dr., ținând scut în mâna st. și ridicând cu mâna dr. un 
om căzut; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 412, nr. 401, [Mn. Aquillius], Roma, 71 
a.Chr.
36. Denarius serratus l 3,76 g; 20 mm; uzată. Pe av. marcă 
de control incizată. Inv. 59792.

P.GALB AED. CVR
Av. [S·C] (i), în st. efigiei; bustul Vestei cu văl, spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. [A]ED, (g; AE în ligatură), în câmp st.; C[VR] (g), în 
câmp dr.; P·GALB, în exergă; cuțit, vas culullus și secure; 
[cerc punctat].
Crawford 1974, p. 418, nr. 406, [P. Sulpicius Galba], Roma, 
69 a.Chr.
37. Denarius m 3,60 g; 16 mm; av. foarte uzat. Pe rv. marcă 
de control incizată. Inv. 59835.

C.HOSIDI C.F GETA III VIR
Av. [IIIVIR] (i), în st. efigiei; GETA (i), în dr. efigiei; bustul 
drapat al Dianei, cu arc și tolbă peste umăr, spre dr.; [cerc 
punctat].
Rv. [C·]HOSIDI[·C·F], în exergă; mistreț rănit de suliță și 
atacat de câine, spre dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 419, nr. 407/2, [C. Hosidius Geta], Roma, 
68 a.Chr.
38. Denarius i  3,65 g; 17 mm; uzată. Pe rv. marcă de 
control incizată. Inv. 59838.

M.SCAVR, P.HVPSAEVS AED. CVR
Av. M·SCAVR / AED·CVR, deasupra efigiei; EX – S·C, 
încadrând efigia; REX ARETAS, în exergă; cămilă spre dr., în 

fața căreia un om îngenuncheat ține hățurile în mâna st. și 
ramură de măslin legată cu panglici; [cerc punctat].
Rv. P·HVPSAE / AED·CVR, deasupra efigiei; CAPTV (h), în 
dr. efigiei; C·HVPSAE·COS / PREIVE, în exergă; Jupiter în 
quadriga spre st., ținând hățurile în mâna st. și aruncând 
fulger cu mâna dr.; în fața cailor, scorpion; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 446, nr. 422/1b, [M. Aemilius Scaurus, P. 
Hypsaeus], Roma, 58 a.Chr.
39. Denarius i 3,73 g; 17 mm; uzată, pe rv. urmă de lovitură 
și zgârieturi (recente); pe av. [M]·SCAVR / AED·CVR, [E]
X – S·C și [REX A]RET[AS]; pe rv., [P·HVPSAE] / AED·CVR, 
[CAPTV] și C·HVPSAE·CO[S] / PREIVE. Pe av. marcă de 
control incizată. Inv. 59841.
40. Denarius f 3,41 g; 17 mm; uzată; pe av. [M·]SCAVR / 
AED·CVR, [EX] – S·C și [REX ARETAS]; pe rv., [P·HV]PSAE / 
AED·CVR, CAPTV și [C·H]VPSAE·COS / PREIVE. Inv. 59812.

C.SERVEIL C.F
Av. FLORAL·PRIMVS (i; AL și MV în ligatură), în dr. efigiei; 
capul Florei spre dr.; în câmp st. lituus; cerc punctat.
Rv. C·F (h), în câmp dr; C·SERVEIL (RVE în ligatură), în exergă; 
doi soldați cu săbiile în mâini, față în față; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 447, nr. 423, [C. Servilius], Roma, 57 
a.Chr.
41. Denarius j  3,57 g; 17 mm; ușor uzată, batere 
descentrată. Pe rv. mărci de control incizate. Inv. 59788.

P.FONTEIVS P.F CAPITO
Av. P [P·F]ONTEIVS·CAPITO·III·VIR·CONCORD[IA] (NT în 
ligatură); capul Concordiei, cu diademă și văl, spre dr.; cerc 
punctat.
Rv. T·DIDI (i), în câmp st.; VIL·PVB (h), în câmp dr.; IMP, 
dedesubt; Villa Publica, cu porți între coloane; [cerc 
punctat].
Crawford 1974, p. 453, nr. 429/2b, [P. Fonteius Capito], 
Roma, 55 a.Chr.
42. Denarius i 3,22 g; 18 mm; uzată, av. descentrat. Inv. 
59790.

MN.ACILIVS IIIVIR
Av. SALVTIS (h), în st. efigiei; capul zeiței Salus laureat, spre 
dr.; [cerc punctat].
Rv. P MN·ACILIVS – III·VIR·VALETV (MN și TV în ligatură); 
Valetudo (Hygieia) în profil spre st., rezemându‑și mâna st. 
pe o coloană și ținând un șarpe în mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 461, nr. 442/1a, [Mn. Acilius Glabrio], 
Roma, 49 a.Chr.
43. Denarius f 3,81 g; 18 mm; pe av. zgârieturi. Inv. 59808.

Q.SICINIVS IIIVIR, C.COPONIVS PR
Av. P Q·SICINIVS –  – IIIVIR; capul lui Apollo, purtând 
părul legat cu o bandă, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. PR·S·C (h), în câmp st.; [C·C]OPONIVS (i), în câmp dr.; 
măciuca lui Hercules cu vârful în jos, susținând blana leului 
(cu capul frontal), încadrată de săgeată (st.) și arc (dr.); 
[cerc punctat].
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Crawford 1974, p. 462, nr. 444/1b, [Q. Sicinius, C. Coponius], 
atelier monetar mobil, în deplasare cu Cn. Pompeius,  
49 a.Chr.
44. Denarius m 3,82 g; 17 mm; rv. ușor uzat. Inv. 59842.

CAESAR
Av. Anepigraf; simboluri pontificale: cullulus, aspergillum, 
secure și apex; cerc punctat.
Rv. CAESAR, în exergă; elefant spre dr., călcând în picioare 
un dragon; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 461, nr. 443, [C. Iulius Caesar], atelier 
monetar mobil, în deplasare cu Caesar, 49‑48 a.Chr.
45. Denarius i 3,72 g; 18 mm; urme de ardere. Pe av., urme 
parțiale de incizii (mărci de control?). Pe rv. două mărci de 
control incizate, realizate cu poanson triunghiular. Inv. 59791.

L.PLAVTIVS PLANCVS
Av. L·PLAVTIVS; sub efigie; capul Meduzei, frontal, în lateral 
cu șerpi încolăciți; [cerc punctat].
Rv. PLANCVS; sub efigie; Victoria frontal, ținând ramură de 
palmier în mâna st. și conducând patru cai; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 468, nr. 453/1a, [L. Plautius Plancus], 
Roma, 47 a.Chr.
46. Denarius l 3,71 g; 17 mm; rv. descentrat; urme de 
ardere. Inv. 59805.
47. Denarius m 3,59 g; 20 mm; batere descentrată, urme de 
ardere. Pe av., urme parțiale de incizii (mărci de control?) 
și [L·PLAVTIVS]. Inv. 59786.

A.LICINIVS NERVA IIIVIR
Av. [N]ERVA (i), în st. efigiei; FIDES (i), în dr. efigiei; capul 
zeiței Fides laureat, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. III – VIR, încadrând efigia; A·LICINIV, sub efigie; călăreț 
în galop spre dr., târând un războinic nud, care ține scut în 
mâna st. și sabie în mâna dr.; [cerc punctat].
Crawford 1974, p. 469, nr. 454/1, [A. Licinius Nerva], Roma, 
47 a.Chr.
48. Denarius m 3,47 g; 18 mm; uzată, urme de ardere (?). 
Inv. 59800.

MN.CORDIVS RVFVS IIIVIR
Av. N RVFVS[·IIIVIR]; capetele Dioscurilor spre dr., purtând 
bonete (pilei) decorate cu panglică; [cerc punctat].
Rv. MN·CORDI (i; MN în ligatură), în câmp dr.; Venus spre 
st., cu Cupidon pe umăr, ținând balanță în mâna dr. și 
sceptru în mâna st.; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 473, nr. 463/1b, [Mn. Cordius Rufus], 
Roma, 46 a.Chr.
49. Denarius k  3,52 g; 17 mm; batere descentrată, av. 
foarte uzat. Pe av. [RVFVSIIIVIR], mărci de control și alte 
urme de incizii. Inv. 59825.
50. Denarius l 3,41 g; 17 mm; batere descentrată. Pe av. 
RVFVS[·IIIVIR] și marcă de control incizată; pe rv., urmă de 
lovitură (recentă). Inv. 59804.

COS.TERT.DICT.ITER AVGVR PONT.MAX 
Av. COS·TERT (i), în st. efigiei; [D]ICT·ITER (h), în dr. efigiei.; 
capul zeiței Ceres spre dr.; [cerc punctat].

Rv. AVGVR, deasupra efigiei; PONT·MAX, sub efigie; [D] sau 
[M] în câmp dr.; simboluri pontificale: cullulus, aspergillum, 
ulcior și lituus; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 478, nr. 467, [C. Iulius Caesar], atelier 
monetar incert, 46 a.Chr.
51. Denarius i 3,67 g; 18 mm; ușor uzată. Pe av. mărci de 
control incizate. Inv. 59823.

L.AEMILIVS BVCA IIIVIR, M.METTIVS, P.SEPVLLIVS MACER, 
C.COSSVTIVS MARIDIANVS AAAFF 
Av. L·BVCA (i), în st. efigiei; capul zeiței Venus, purtând 
diademă, spre dr.; cerc punctat.
Rv. Anepigraf; Sulla așezat pe spate, spre dr.; în câmp dr., 
Luna personificată spre st.; deasupra, Victoria frontal, cu aripi 
desfăcute, ținând toiag în mâna dr. ridicată; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 487, nr. 480/1, [L. Aemilius Buca], Roma, 
44 a.Chr.
52. Denarius h 3,47 g; 18 mm; urme de ardere, batere 
accentuat descentrată, av. uzat,. Pe rv. marcă de control 
incizată, de forma literei F. Inv. 59831.

L.AEMILIVS BVCA IIIVIR, M.METTIVS, P.SEPVLLIVS MACER, 
C.COSSVTIVS MARIDIANVS AAAFF
Av. DI[CT·PE]RPETVO (h), în st. efigiei; CAESAR (i), în dr. 
efigiei; capul lui Caesar, cu cunună, spre dr.; cerc punctat.
Rv. MACER (i), în st. efigiei; [P]·SE[PVLLIVS] (i), în dr. 
efigiei.; Venus spre st., ținând Victoria în mâna dr. și sceptru 
în mâna st.; sub sceptru, stea; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 490, nr. 480/11, [C. Iulius Caesar  
(P. Sepullius Macer)], Roma, 44 a.Chr.
53. Denarius l 3,57 g; 20 mm; uzată, afectată de ardere (?), 
porțiuni de legendă aplatizate. Inv. 59833.

L.LIVINEIVS REGVLVS IIIVIR A.P.F, P.CLODIVS M.F IIIVIR 
A.P.F, L.MVSSIDIVS T.F LONGVS IIIVIR A.P.F, C.V(E)IBIVS 
V(A)ARVS
Av. Anepigraf; capul lui Apollo laureat, spre dr.; în câmp st., 
liră; cerc punctat.
Rv. M·F (i), în st. efigiei; P·CLODIVS (i), în dr. efigiei.; Diana 
frontal, privind spre dr., cu arc și tolbă peste umăr, ținând 
câte o torță aprinsă în fiecare mână; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 506, nr. 494/23, [P. Clodius], Roma,  
42 a.Chr.
54. Denarius m 3,73 g; 18 mm; ușoare urme de ardere, rv. 
descentrat. Pe av. incizii (mărci de control?). Inv. 59802.
55. Denarius m 3,68 g; 18 mm; uzată, batere descentrată; 
ușoare urme de ardere. Pe av. marcă de control incizată, pe 
rv. [P·CLODIVS]. Inv. 59834.

L.LIVINEIVS REGVLVS IIIVIR A.P.F, P.CLODIVS M.F IIIVIR 
A.P.F, L.MVSSIDIVS T.F LONGVS IIIVIR A.P.F, C.V(E)IBIVS 
V(A)ARVS
Av. Anepigraf; capul lui Caesar laureat, spre dr.; cerc 
punctat.
Rv. ; L·MVSSIDI[VS·LONGVS]; cornucopiae pe glob, încadrată 
de cârmă (st.), respectiv caduceu și apex (dr.); cerc punctat.
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Crawford 1974, p. 508, nr. 494/39a, [L. Mussidius Longus], 
Roma, 42 a.Chr.
56. Denarius k 3,49 g; 18 mm; rv. descentrat, cu urme de 
ardere. Pe av. mărci de control incizate3 și urme ale altor 
incizii și zgârieturi. Inv. 59785.

M.ANTONIVS IMP.IIIVIR R.P.C 
Av. M·ANTONI (i), în st. efigiei; IMP (h), în dr. efigiei.; capul 
lui Antonius, cu barbă, spre dr.; [cerc punctat].
Rv. III (i), în st. efigiei; [VIR] (g), sub efigie; [R]·P·C (h), 
în dr. efigiei.; templu distil, în interior cu un medalion 
cu reprezentarea frontală a bustului drapat al lui Sol; 
cerc punctat.
Crawford 1974, p. 512, nr. 496/1, [M. Antonius], atelier 
monetar mobil, 42 a.Chr.
57. Denarius m 3,06 g; 18 mm; uzată, batere descentrată; 
urme de ardere. Inv. 59822.

Q.VOCONIVS VITVLVS Q.DESIGN
Av. DIV[I·IVLI] (i), în dr. efigiei.; capul lui Caesar, laureat, 
spre dr.; în câmp st. lituus; cerc punctat.
Rv. Q·VOCONIVS, deasupra efigiei; [VIT]VLVS, sub efigie; 
vițel spre st.; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 530, nr. 526/2, [Octavianus (Q. Voconius 
Vitulus)], Roma, ? 40 a.Chr. sau mai târziu.
58. Denarius h 3,72 g; 20 mm; ușor uzată; urme de ardere. 
Pe av. mărci de control incizate. Inv. 59818.

IMP.CAESAR DIVI F IIIVIR ITER.R.P.C.COS.ITER.ET TER.
DESIG
Av. [IMP·CAES]AR·DIVI·F·III·ITER·R·P·C; capul lui Octavianus, 
cu barbă, spre dr.; cerc punctat.
Rv. COS·ITER·ET·TER·D[ESIGN]; DIVO·IVL, pe arhitrava 
templului; templu tetrastil, în interior cu un personaj cu 
văl, ce ține un lituus în mâna dr.; în cadrul frontonului, stea; 
în câmp st., altar aprins; cerc punctat.
Crawford 1974, p. 538, nr. 540/2, [Octavianus], Roma, 
atelier monetar mobil, 36 a.Chr.
59. Denarius i 3,72 g; 19 mm; urme de ardere, flan poros, 
rv. parțial aplatizat. Inv. 59829.

Octavianus 
Av. CAESAR (h), în st. efigiei; COS VI (i), în dr. efigiei.; capul 
lui Octavianus spre dr.; în câmp st. lituus; cerc liniar.
Rv. AEGVPTO, deasupra efigiei; CAPTA, în exergă; crocodil 
spre dr.; cerc liniar.
RIC I2, p. 61, nr. 275a, Italia (Brundisium și Roma ?), 28 a.Chr.
http://www.ancientcoins.ca/RIC/AR denarius ‑ RIC I, 275a, 
Efes, circa 29–27 a.Chr.
60. Denarius h 3,69 g; 21 mm; ușoare urme de ardere (?). 
Inv. 59782.

Augustus (P. Carisius)
Av. O IMP.CAESAR – AVGVSTVS; capul lui Octavianus spre 
dr.; cerc liniar.

3 În spatele efigiei, una dintre acestea pare a reda prescurtarea TR P  
(vezi Pl. V).

Rv. Q P·CARISI – VSLEG· – PRO PR; panorama unui oraș 
înconjurat de ziduri și turnuri, cu două porți în față, 
deasupra cărora este plasată inscripția EMERITA; cerc liniar.
RIC I2, p. 41, nr. 10, Emerita, 25–23 a.Chr.
61. Denarius g 3,66 g; 20 mm; ușoare urme de ardere 
(?). Pe av. graffito de forma literei L (marcă de control ?).  
Inv. 59798.

Augustus (M. Durmius)
Av. P M·DVRMIVS – IIIVIR HONORI; capul lui Octavianus 
(„Honos”) spre dr.; cerc punctat.
Rv. P CAESAR·AVGVSTVS; S·C în exergă; quadriga spre dr., 
trăgând un (? car în formă de) modius din care ies trei spice; 
cerc punctat.
RIC I2, p. 64, nr. 313, Roma, 19 a.Chr.
62. Denarius h 3,96 g; 19 mm. Inv. 59789.

IMITAȚIE
Prototip: P.CLODIVS M.F IIIVIR A.P.F
Av. Anepigraf; capul lui Apollo laureat, spre dr.; cerc 
punctat.
Rv. IMΓT (i), în st. efigiei; ΛIDϽ (i), în dr. efigiei.; personaj 
feminin (Diana ?) frontal, privind spre st., ținând câte o 
torță aprinsă în fiecare mână; cerc punctat.
Cf. Crawford 1974, p. 506, nr. 494/23, [P. Clodius], Roma, 42 
a.Chr., dar pe av. fără liră în st. efigiei lui Apollo, respectiv 
pe rv. legendă indescifrabilă și „Diana” cu capul întors spre 
st., fără arc și tolbă de săgeți. 
63. Denarius h 2,98 g; 19 mm; ușoare urme de ardere, rv. 
descentrat. Inv. 59899.

Structura lotului monetar tezaurizat este omogenă, 
emisiunile succedându‑se cronologic fără pauze 
semnificative (cea mai mare fiind de 13 ani), formând câteva 
grupuri distincte. Cel mai vechi, mai rarefiat, datat după 
Crawford între 179/170–124 a.Chr., conține opt monede 
succedate la intervale de 5–7 ani; urmează trei grupuri 
compacte de 11, 19 și 21 denari, fiecare în succesiune 
cronologică aproape neîntreruptă, documentând intervalele 
118–105, 91–68 și 58–40 a.Chr., cele 51 de monede 
însumate constituind nucleul tezaurului. Partea finală este 
reprezentată de patru monede din intervalul 36–19 a.Chr., 
evident cu uzură mai puțin pronunțată și, cu o excepție, 
fără semne de nummularii. Repartiția cronologică pe 
decenii arată astfel: 180–171, 1,58%; 170–161, –; 160–151, 
3,17%; 150–141, 3,17%; 140–131, 1,58%; 130–121, 3,17%; 
120–111, 7,93%; 110–101, 9,52%; 100–91, 3,17%; 90–81, 
14,28%; 80–71, 9,52%; 70–61, 3,17%; 60–51, 6,34%; 50–
414, 25,39%; 40–31, 3,17%; 30–21, 3,17%; 20–11, 1,58%. 
Raportat la „structura standard” a tezaurelor cunoscute din 
Dacia preromană5, observăm obișnuitul „vârf” din deceniul 

4 Incluzând aici și imitația de stil bun după denarul lui P. Clodius (nr. 63), 
cu prototip reprezentat în tezaur de alte două piese (nr. 54–55), care, 
cel mai probabil, a ajuns în zonă împreună cu ceilalți denari, fără a 
reprezenta o imitație locală (a se vedea și Pl. VIII).

5 Care înregistrează în general buna documentare a emisiunilor din a doua 
jumătate a secolului II a.Chr. și din primele două decenii ale veacului 
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90–81 urmat de o scădere, ușoară pentru cel următor și 
mai accentuată pentru anii 70–61, sensibila redresare 
din intervalul 60–51 fiind însă urmată de o „explozie” a 
procentajului denarilor din deceniul 50–41, reprezentând 
peste un sfert din tezaur și aproape dublul perioadei 90–
81. Cu alte cuvinte, cel mai bine documentată, marcând 
evenimente majore din istoria Romei republicane, este 
perioada care debutează cu ultimele două decenii ale 
secolului II a.Chr. (nr. 9–19), din care avem atestată prima 
emisiune din alt centru emitent decât Roma (nr. 9–10), 
cuprinde seriile abundente ale deceniului ce se încheie 
cu dictatura și proscripțiile lui Sulla (nr. 22–30), emisiuni 
din anii ultimului război mithridatic (nr. 34–38), apogeul 
constituindu‑l evenimentele din vremea ascensiunii, 
războaielor și dictaturii lui Caesar (nr. 39–53), iar finalul – 
anii confruntărilor militare de după dispariția acestuia. 
Monedele nr. 54–59 constituie emisiuni ale celui de‑al doilea 
triumvirat, noua formă de dictatură ce a subminat decisiv 
autoritatea consulară6. Depozitul se încheie cu emisiuni de 
la Octavianus (nr. 58–62), ultimele două monede – bătute 
după anul 27 a.Chr. care tradițional reprezintă începutul 
Imperiului7 – purtând titulatura CAESAR AVGVSTVS. 

În mod firesc, cei mai mulți denari provin din 
monetăria de la Roma (peste 82%), alături de care mai 
sunt atestate ateliere din Gallia Narbonensis (L. Licinius 
Crassus et alii, anul 118), Hispania (Cn. Lentulus, anii 
76–75; Augustus, anii 25–23), Italia sau Asia (Brundisium, 
Roma sau Efes; Octavianus, anii 29–27), precum și cel puțin 
cinci ateliere mobile, ce însoțeau trupele lui Sulla (anul 
82), Pompeius (anul 49), Caesar (anul 49–48), Antonius 
(anul 42), Octavianus (anul 36). Cu începere din anii ’80 
ai secolului I a.Chr., războaiele civile și implicit sistemul 
de alianțe au generat mai multe centre de putere care 
și‑au legitimat autoritatea inclusiv prin batere de monedă, 
controlul asupra monetizării metalului prețios asigurând 
fidelitatea armatelor. Imitația de denar (nr. 63; pl. 8), cu 
iconografie bine realizată, dar legendă indescifrabilă, ar fi 
putut fi realizată pe teritoriul unei provincii balcanice, unde 
denarii aveau o circulație propriu‑zisă și erau vehiculați 
frecvent de populații autohtone care nu cunoșteau scrierea 
latină, dar din rândul cărora erau recrutați soldați pentru 
trupele auxiliare romane. 

În sprijinul ipotezei pătrunderii tezaurului în Dacia 
într‑o formă deja constituită sub autoritate romană, 
adăugăm că acesta conține piese de calitate echivalentă 
a aliajului monetizat, din structura sa lipsind denarii lui 
M. Antonius pentru legiuni din anii 32–31, produși în 
mari cantități din argint cu titlu sensibil inferior față de 
emisiunile triumvirului din perioada precedentă8. 

Tezaurul de la Pârscov completează un repertoriu de 
peste 30 de tezaure terminate la Augustus descoperite pe 

următor, raritatea denarilor emiși în anii ‘70–‘60 ai secolului I a.Chr. și 
din nou o bună reprezentare spre sfârșitul Republicii; Chițescu 1981; 
Poenaru Bordea, Cojocărescu 1984; Preda 1998, p. 281–318; Moisil, 
Depeyrot 2003.

6 Syme 2010, p. 143.
7 Syme 2010, p. 238–250.
8 Crawford 1974, p. 569–573.

teritoriul României9, dintre care însă niciunul nu fusese 
descoperit pe teritoriul județului Buzău. Nu lipsesc însă 
atestările de monede republicane în zonele învecinate 
punctului descoperirii prezentate. Din împrejurimile 
orașului Buzău provine un tezaur compus din 77 de denari 
și o monedă imitativă (geto‑dacică?)10, dar și piese izolate 
din descoperiri fortuite11. Un tezaur încheiat cu un denar 
din 41 a.Chr., de la triumvirii Antonius și Octavianus, a fost 
recent descoperit la Cândești, com. Vernești12. Cercetările din 
fortificația de la Pietroasele – Gruiu Dării au scos la lumină 
un mic depozit de trei monede, între care un denar din 
anul 67 a.Chr. și două piese imitative, ultima având drept 
prototip un denar de la Marcus Antonius pentru legiuni, din 
anii 32–3113. Un alt grup de trei denari, posibil fragment de 
tezaur (din intervalul 89–77 a.Chr.), provine de la Mierea, 
com. Vernești14. Din cercetările de la Târcov – Piatra cu 
Lilieci provine un denar bătut la Roma în anul 89 a.Chr. de 
monetarul L. Titurius Sabinus15, reprezentat de două monede 
din tezaurul de la Pârscov. Descoperiri izolate de denari 
republicani din a doua jumătate a secolului II – primul sfert 
al secolului I a.Chr. se cunosc de la Beciu, com. Scorțoasa16, 
Merei17 și Izvoru Dulce (Sărățeanca)18, com. Merei. Alte 
câteva (între care un denar de la Augustus) au fost semnalate 
în zona deluroasă mai îndepărtată, la Cătina19. 

Ca analogii, cunoaștem până în prezent trei tezaure 
de pe teritoriul României care se încheie cu monedă din 
anul 19 a.Chr.20, niciunul însă recuperat integral. Pe de altă 
parte, multe dintre cele peste 25 încheiate între anul 27 și 
sfârșitul secolului I a.Chr. conțin piese imitative21. Pentru 
zona est‑carpatică învecinată, termina post quem apropiate 
au tezaurele descoperite la Bordeștii de sus, jud. Vrancea 
(anul 16 a.Chr.)22 și Sfântu Gheorghe, jud. Covasna (anul 
13 a.Chr.)23.

9 Moisil, Depeyrot 2003, p. 148–176, cu bibliografia.
10 Din care a fost recuperat un lot mai redus (48 sau 46 ex.), cu cea mai 

târzie piesă din 54 a.Chr.; Mitrea 1958, p. 157–158; Chițescu 1981, 
p. 126–127, nr. 36 (48 ex. și o piesă geto‑dacică); Moisil, Depeyrot 2003, 
p. 74, nr. 73 (46 ex. și o imitație tip Thasos).

11 Bobi 1999, p. 218, nr. 5a. 
12 Tezaurul asociază piese de podoabă și denari republicani; Matei, 

Isvoranu 2020.
13 Mitrea 1958, p. 166, nr. 23; Preda, Dupoi 1980, p. 145–147; Moisil, 

Depeyrot 2003, p. 140, nr. 140.
14 Mitrea 1958, p. 163–164; Bobi 1999, p. 221, nr. 18.
15 Piesă inedită, colecția Muzeului Județean Buzău; informație S. Matei.
16 Mihailescu‑Bîrliba, Butnariu 1993, p. 289, nr. 9.
17 Mitrea 1958, p. 164, nr. 20; Bobi 1999, p. 221, nr. 14.
18 Mitrea 1958, p. 170, nr. 31.
19 Bobi 1999, p. 218–219, nr. 7.
20 Tezaurele de la Dăești, jud. Vâlcea, Plopșor, jud. Dolj și Valea (fost 

Strâmba), jud. Dâmbovița; Moisil, Depeyrot 2003, p. 148–152, nr. 
149–151. Acesta din urmă oferă cea mai relevantă comparație întrucât, 
deși de dimensiuni mult mai mari, se apropie ca structură de tezaurul  
de la Pârscov, monedele încadrându‑se, de asemenea, în intervalul 
179/170–19 a.Chr. 

21 Moisil, Depeyrot 2003, p. 148–175.
22 Moisil, Depeyrot 2003, p. 153–154, nr. 153.
23 Moisil, Depeyrot 2003, p. 159–160, nr. 159 (61 ex. datate între 169/158 

și 13 a.Chr.).
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Stabilirea momentului sau circumstanțelor îngropării 
tezaurului nu este lesne de realizat, însă integrarea 
acestora într‑un important „orizont” de tezaurizare 
corespunzând primei părți a domniei lui Augustus face 
plauzibilă corelarea cu suita de evenimente consemnate 
în izvoarele scrise relative cu deosebire la perioada dintre 
anii 17/16 a.Chr. și primii ani ai erei noastre, în care s‑au 
succedat24: respingerea unei invazii a sarmaților peste 
Dunăre și campania lui Tiberius împotriva scordiscilor; 
războiul panonic (cca 14–10), atacurile dacilor asupra 
nou‑constituitei provincii Illyricum și acțiunile militare ale 
guvernatorului M. Vinicius; campania lui Cn. Cornelius 
Lentulus împotriva dacilor și sarmaților (Florus, II, 28–29)25; 
marea revoltă a coaliției triburilor din Dalmatia și Pannonia 
sub conducerea celor doi Bato26, înfrântă de viitorul împărat 
Tiberius (Velleius Paterculus, II, 110–113; Cassius Dio, LIV, 
20; LV, 29–34; LVI, 11–16; Suetonius, Tiberius, XVI, 1–2); 
acțiunea de strămutare a unei întregi populații din zona 
sud‑carpatică de către Sextus Aelius Catus (Strabon, VII, 
3, 10), confirmată, de altfel, și arheologic prin încetarea 
locuirii în marile davae și așezări din Muntenia27 – de la 
Popești, Piscu Crăsani, Pietroasa Mică – Gruiu Dării și altele, 
cândva la cumpăna celor două milenii28.

MULȚUMIRI
Cercetare realizată în cadrul proiectului HiLands. Peisaje ascunse: 
explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și 
câmpurilor de luptă din Carpații de Sud‑Est, CNCS‑UEFISCDI 90/2016, 
PN‑III‑P4‑ID‑PCCF‑2016‑0090.

24 Syme 2010, p. 327; Petolescu 2010a, p. 702; Petolescu 2010b, p. 73–74; 
Vulpe 2013, p. 115–118.

25 Probabil ca guvernator în Illyricum, eventual în intervalul 1–4 p.Chr.; 
Petolescu 2010b, p. 73.

26 Bellum Batonianum, din anii 6–9 p.Chr., comparat ca dificultate de 
Suetonius cu războaiele punice.

27 Vulpe 2013, p. 116–117.
28 Poate contemporan acțiunilor lui Lentulus, dacă nu cumva ulterior 

reprimării revoltelor din Pannonia și Dalmatia; Petolescu 2010b, p. 73; 
Vulpe 2013, p. 115.
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Planșa I. Imagini din satelit cu locul descoperirii tezaurului, raportat la întreaga zonă înconjurătoare din cadrul văii Buzăului (a), respectiv la localitatea 
Pârscov pe raza căreia este situat (b) / Satellite images of the place where the coin hoard was found, reported to the entire surrounding area within the 
Buzău valley (a) and to the village of Pârscov on whose territory it is located (b).
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Planșa	  II.	  a.	  Punctul	  descoperirii	  tezaurului	  pe	  harta	  zonei	  cu	  cote	  de	  nivel;	  b.	  Imagini	  din	  cursul	  recuperării	  monedelor	  /	  a.	  The	  finding	  place	  of	  the	  
coin	  hoard,	  on	  the	  map	  of	  the	  area	  with	  level	  elevations;	  b.	  Images	  from	  the	  coins’	  recovery.	  
	   	  

Gorgane-‐
Observator	  

Planșa II. a. Punctul descoperirii tezaurului pe harta zonei cu cote de nivel; b. Imagini din cursul recuperării monedelor / a. The 
finding place of the coin hoard, on the map of the area with level elevations; b. Images from the coins’ recovery.
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Planșa	  III.	  Monede	  din	  tezaurul	  descoperit	  la	  Pârscov	  /	  Coins	  from	  the	  hoard	  discovered	  at	  Pârscov.	  
	   	  Planșa III. Monede din tezaurul descoperit la Pârscov / Coins from the hoard discovered at Pârscov.
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Planșa	  V.	  Monede	  din	  tezaurul	  descoperit	  la	  Pârscov	  /	  Coins	  from	  the	  hoard	  discovered	  at	  Pârscov.	  
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Planșa	  VII.	  Mărci	  de	  control	  și	  alte	  semne	  incizate	  pe	  denarii	  din	  tezaurul	  de	  la	  Pârscov	  /	  Control-‐marks	  and	  other	  incised	  signs	  on	  the	  denarii	  from	  
the	  hoard	  discovered	  at	  Pârscov.	  
	   	  

Planșa VII. Mărci de control și alte semne incizate pe denarii din tezaurul de la Pârscov / Control‑marks and other incised signs on the 
denarii from the hoard discovered at Pârscov.
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b	  

Planșa	  VIII.	  a.	  Denar	  roman	  republican	  purtând	  numele	  magistratului	  P.	  Clodius	  (nr.	  54	  în	  catalog);	  b.	  Imitație	  după	  acest	  prototip	  (nr.	  63	  în	  catalog);	  
(mărite	   c.	   3	   :	   1)	   /	  a.	  Roman	  Republican	  denarius	  bearing	   the	  name	  of	  magistrate	  P.	  Clodius	   (catalogue	  no.	   54);	   b.	   Imitation	  after	   this	  prototype	  
(catalogue	  no.	  63);	  (enlarged	  c.	  3:	  1).	  

Planșa VIII. a. Denar roman republican purtând numele magistratului P. Clodius (nr. 54 în catalog); b. Imitație după 
acest prototip (nr. 63 în catalog); (mărite cca 3:1) / a. Roman Republican denarius bearing the name of magistrate 
P. Clodius (catalogue no. 54); b. Imitation after this prototype (catalogue no. 63); (enlarged ca. 3:1).
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