
UN TEZAUR DE DENARI ROMANI REPUBLICANI DESCOPERIT 
îN APROPIERE DE BUCUREŞTI. UNELE ASPECTE PRIVIND 

INCEPUTURILE PATRUNDERII MONEDEI ROMANE îN CîMPIA 
ROMANA 

RADU OCHEŞEANU 

În colecţia cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei Republicii 
Socialiste România se păstrează 20 de monede romane de argint, montate în 
două podoabe moderne, o brăţară şi o broşă 1. Brăţara este alcătuită din 
18 monede, 17 denari romani din vremea republicii şi un denar roman im
perial cu efigia Împăratului Antoninus-Pius, iar În broşă sînt prinse două 
monede, un denar roman republican şi un denar imperial, emis postum pen
tru Faustina Senior. Lotul de monede, care va fi studiat aici, este compus 
din 18 denari romani republicani şi doi denari romani imperiali din vre
mea domniei Împăratului Antoninus Pius. Starea de conservare a monede
lor a fost afectată de felul în care denarii au fost montaţ1 În ,cele două 
podoabe. 

În ceea ce priveşte condiţiile de descoperire, se păstrează o singura 
informaţie~ şi anume că "toţi au fost găsiţi prin 1905, În apropiere de 
Bucureşti" 2. Ştirea, Înregistrată de Constantin Moisil, În anul 1955, În in
ventarul coleqiilor C.N.B.A.R., permite să se considere că aceste monede 
aparţin unui tezaur descoperit În Împrejurimile Capitalei. 

Constantin Moisil sxotca că toţi denarii, inclusiv clcnarii imperiali, 
provin din aceiaşi descoperire 3. În acest caz, monedele ar trebui să consti
tuie un depozit mixt de denari republicani şi imperiali, depozit ingropat 
după mijlocul secolului II e.n. Însă acest presupus depozit monetar ar pre
zenta În structura sa unele particularităţi ca : 

- Lipsa din tezaur a denarilor emişi de Marcus Antonius pentru le
giuni, singurele monede de argint anterioare reformei monetare a împă
ratului Nero, care şi după anul 107 e.n. supravieţuiesc şi continuă să cir
cule pe pieţele monetare din imperiu 1 . 

1 Inventarul colectiei C.N.B.A.R.S.R., p. 179, nr. 1118, 5.03.1955 şi nr. 1120, 
10.03.1955. 

2 Inventarul coleqiei C.N.B.A.R.S.R., p. 117, nr. 1118, ,.Optsprezece din:ui romani 
republicani prinşi Într-o brăţară. Dintre ei trei sînt dantelati (M. Antoniu-Bala; Albinm
Hispania ; Q. Ant. Balbinus). Toţi au fost găsiţi prin 1905 În apropiere de Bucureşti. 
Cumpăraţi de la prof. Ilie Almăjanu", nr. 1120, "Broşă formată din doi dinari romani: 
unul republican de la T. Mallius questor şi celălalt imperial de la F:1ustina Senior (Ce. 
res). Dinarii fac parte din descoperir(!a din 1905 în apropiere de Bucureşti. (v. mai sus 
nr. 1118)". 

3 Vezi supra nota 2, nr. 1120. 
4 H. M.tttinglv, Coins of the Roman Emnire in the British Museum, Il!, Nerva to 

Hadrian, Londra, 1936, p. xix, ., The earlier silver coins before Nero disappered, almnst 
entirely Antony's base legionary coins are the only survivors•. 
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Planşa /. Brăţara şi broşa în care sînt prinşi denarii romani replJblicani din tezaurul Bucureşti, 1905. 
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- Un hiatus de 220 de am mtre anul de emitere al celui mai recent 
denar republican şi anul de emitere a celei mai timpuri monede imperiale 
prezente În lot. 

- O structură în care monedele republicane reprezinta 90D/o, iar 
monedele imperiale doar 1 oo;o. 

Tezaurele de monede romane din a doua jumatate a secolului II e.n., 
descoperite în Muntenia, au o cu totul altă structură 5. Analiza depozitelor 
monetare din epoca Antoninilor a demonstrat că procesul de acumulare a 
denarilor romani, imperiali începe cel mai devreme în Cîmpia Munteniei, 
În primele decenii ale veacului II e.n. 6. S-a observat, de asemenea, că, În 
structura tezaurelor imperiale din centrul şi estul Munteniei raportul din
tre emisiunile dinastiei Antoninilor şi emisiunile anterioare este favorabil 
primelor citate. Emisiunile anterioare dinastiei Antoninilor din tezaurele 
descoperite În dmpia Munteniei nu sînt mai vechi de reforma Împăratului 
Nero 7. În conse·cinţa, realităţile numismatice din Cîmpia Munteniei infirmă 
ipoteza unui depozit mixt din secolul II e.n. alcatuit cu monede republicane 
şi imperiale. 

Informaţia Înregistrată de Constantin Moisil şi structura unitară a 
lotului de denari romani republicani ne îndeamnă să considerăm că numai 
aceştia aparţin tezaurului descoperit În apropiere de Bucureşti. Deşi Con
stantin Moisil considera că şi monedele imperiale aparţin aceleiaşi desco
periri monetare, înclinăm să credem că nu exista certitudinea necesară pen
tru a le atribui unor alte descoperiri din zona Capitalei. Desigur, denarii 
romani imperiali au contaminat grupul monedelor republicane la o dată ul
terioară descoperiri 8• 

1 CATALOGUL TEZAURULUI DE DENARI ROMANI REPUBLICANI 
DESCOPERIT îN APROPIERE DE BUCUREŞTI îN ANUL 1905 

ROSTR VM TRIDENS 
1. ? Crawford 9, p. 164, nr. 62/1. 

Itali.i centrală, anii 211-208 î.e.n. 
Brăţară, nr. 17. 
ANONYMVS 

2. - Crawford, p. 223, nr. 158/1 ?. 
Roma, anii 179-170 î.e.n. 
Brăţară, nr. 15. 

3. P. SVLA 
Roma, anul 151 î.e.n. 

5 Constantin Petolescu, Probleme ale circulaţiei molletare roma/le Îll Mulltellia in 
Jecolele II-I Il e.n., în Apulum, X, 1972, p. 192-193. 

fi Ibidem, p. 201. 
7 Ibidem, p. 192-193, 2) GIURGIU: Vespasian; 3) GURA IALOMIŢEI; Vi

tellius; 7) SAHATENI: Vespa.s.i.an; 10) SLATINA: Galba; 12) VINTILEA.N'CA: 
Vespasian. 

8 Monedă de la Antoninus Pius care a contaminat un tezaur de denari Încheiat 
la Augustus, vezi Maria Chiţescu, Două tezaure romane republicatle din Dacia extracar
patică, Il, Tezaurul de la Odobeşti (sau împrejurimi, jud. Vrancea), În SCN, VI, 1975, 
p. 211, nr. 22. 

9 Crawford - Michacl H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974. 

58 

https://biblioteca-digitala.ro



4. 

7' Crawford, p. 249, nr. 205/1, marcă de control pe rv. M. 
Brăţară, nr. 7. 
NATTA 
Crawford, p. 252, nr. 208/1. 
Roma, anul 149 î.e.n. 
Brăţară, nr. 18. 
L.IVLI 

5. ~ Crawford, p. 260, nr. 224/1. 
Roma, anul 141 î.e.n., signum incusum pe av. 
Brăţară, nr. 6. 
T. CLOVLI 

6. ~ Crawford, p. 285, nr. 260/1. 
Rom&, anul 128 î.e.n., signum incusum pe av. 
Brăţară, nr. 10. 
AP. CL, T. MAL ori T. MANL, Q. VR 

7. ~ Crawford, p. 312, nr. 299/1 b. 
Roma, anul 111 ori 11 O î.e.n. 
Broşă, nr. 2. 
L. FLAMIN CILO 

8. t Crawford, p. 314, nr. 302/1. 
Roma, anul 109 ori 108 î.e.n. 
Brăţară, nr. 1. 
D. SILANVS L. F 

9. t Crawford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. A, pe rv. III. 
Roma, anul 91 î.e.n. 

10. '\ Crawford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. V, pe rv. XXVI. 
Roma, anul 91 î.e.n. 
Brăţară, nr. 3. 

11. Crwford, p. 338, nr. 337/3, mărci de control pe av. M, pe rv. ?. 
RomJ, anul 91 î.e.n. 
Brăţară, nr. 16. 
GAR,OGVL, VER 

12-13. t {. Crawford, p. 366, nr. 350N2. 

Roma, anul 86 î.e.n. 
Brăţară, nr. 4 şi 13. 
Q. ANTO BALB PR 

H. .J, Crawford, p. 379, nr. 364/1 c, marcă de control pe av. O ?. 
Roma, anii 83-82 î.e.n. 
Brăţară, nr. 12. 

15-16. t t Crawford, p. 379, nr. 364/1 d. 
Roma, anii 83-84 î.e.n. 
Brăţară, nr. 8 şi 14. 
A. POST A. F S. N. ALBIN 

17. t Crawford, p. 389, nr. 372/2. 
Roma, anul 81 î.e.n., signum incusum pe rv. 
Brăţad, nr. 5. 
TI. CLAVD TI. F AP. N 
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18. +-- Crawford, p. 398, nr. 383/1, marcă de control pe rv. AXVII. 
,Roma, anul 79 î.e.n. 
Brăţară, nr. 9. 

Il DENARI ROMANI IMPERIALI 

FA \'STINA SE.l\'IOR 
1. t B.M.C. 10, IV, p. 53. nr. 345. 

Roma, emisiunea a _)-a, anul 141 e.n. Şl n1a1 tîrziu. 
Broşă, nr. 1. 
J\ .... 1\ffONlNVS PIVS 

2. } rv. COS IIII, Fortuna ?. 
Roma, anii 145-161 e .n. 
Brăţară, nr. 11. 

Tezaurul, aflat în împrejurimile Capitalei, se înscrie În rîndul ace
lor depozite de monede romane republicane din prima jumătate a secolu
lUI I î.e.n. descoperite Între Carpaţi şi Dunăre. Aceste depozite ar putea 
fi atribuite celor mai vechi orizonturi de tezaure de monede romane repu
blicane din Dacia extracarpatică, dacă excludem din discuţie cele cîteva 
fragmente de tezaure, din care s-au recuperat prea puţine exemplare pen
tru ca anul de emitere al celui mai recent denar să ofere un terminus post 
quem de luat în consideraţie 11 . Dar toate depozitele monetare din Mun
tenia şi Oltenia, care se Încheie Între anii 79-64 î.e.n., dacă limităm dis
cuţia numai la acestea, sînt fragmentare ori suspecte de a fi incomplete. 
Din această cauză, chiar dacă se exclud din discuţie aspectele controversate 
ori de soluţie încă nesigură privind momentul şi locul aplicării de contra
mărci pe denarii republicani, precum şi datarea şi atribuirea etnică a celor 
cîtorva imitaţii prezente În tezaurele din această categorie, anul de emi
tere a celei mai recente monede recuperate nu poate fi apriori considerat 
drept dată de îngropare a depozitului monetar. Bineînţeles, că legea proba
listică a prezenţei în lotul recuperat, raportat la tezaur, atît a exemplare
lor din cele mai vechi emisiuni, cît şi a exemplarelor din cele mai noi emi
siuni aCţionează şi În aceste situaţii. Dar În cazul denarilor Romei repu
blicane, legea aCţionează sub influenţa a cel puţin doi parametru, acum 

10 B.M.C., IV, - H. Mattingly, Coins of the Romall Empire in the British Mu
seum, IV, Antoninus Pius to Commodus, Londra, 1940. 

11 E.g. Muntenia: BRINCENI, jud. Teleorman, circa 1968-1969, 1 denar, vezi 
Bucur Mitrea, Descopairi recente şi mai 7.:echi de monede antice şi bizantine În Republica 
Socialistă România, în SCIV, 24, 1973, 1, p. 141-142, nr. 27; FUNDENI, municipiul 
Bucureşti, 1952, 2 denari, vezi Bucur Mitrea, Legături comerciale ale geto-daci!or din 
Mumenia cu Republica Romană reflectate În descoperiri monetare, în SCN, II, 1958, 
p. 162, nr. 17; PRISEACA, jud. Olt,?, 2 denari, vezi Bucur Mitrea, Descoperiri re
cente şi mai vechi de monede aMice şi bizantine în Republica Populară Română, În SCIV, 
16, 1963, 2, p. 468, nr. 15. Oltenia: AMARAŞTI, jud. Dolj, înainte de 1906, 1 denar, 
vezi Bucur Mitrea, în SCIV, 20, 1969, 3, p. 508, nr. 9; AMARAŞTI DE JOS, jud. Dolj, 
1966, 4 denari, vezi Octavian Iliescu, în Biblioteca Academiei R.S.R., Caiet selecti-:.! de 
informare asupra creşterii colecţiilor, nr. 39-40, 1972, p. 14-15 ; BUMBEŞTI, jud. 
Gorj, 1942, 3 denari, vezi Gh. Poenaru Bordea, Gr. M. V!ădescu, Dmari romani repu
blicani descoperiţi la Bumbeşti, jud. Gorj, în R.M., 8, 1971, 3, p. 259-260. BUGIULEŞTI, 
jud. Gorj, 2 denari, vezi Bucur M.itrea, În Dacia, NS, 8, 1964, p. 376, nr. 26. 
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<:unoscuţi şi anume : Yolumul variabil al emisiunilor şi reducerea sensibilă 
a cantităţii de denari emişi În deceniile trei, patru şi cinci din secolul 1 
î.e.n. în raport cu cantitatea de denari emisă În deceniul doi al aceluiaşi 
Yeac. 

Descoperirea unui număr însemnat de tezaure de monede romane re
publicane pe teritoriul Daciei, în raport cu descoperirile similare din Pe
ninsula Balcanică 12, a condus, În Încercarea de a se explica principalele as
pecte ale fenomenului, la a\~ansarea unor interpretări mult diferite În 
esenta lor. 

Reluind, cu date substanţial îmbogăţite, o ipoteză mai veche În is
rori•Jgrafia română 13, Bucur Mitrea a oferit pe baza analizei statistice o 
primă explicare a fenomenului 14• Au fost comparate histogramele de dis
tributie a frecvenţelor relative pentru cîteva tezaure din Bulgaria şi Dacia 
extracarpatică. Rezultatele obţinute au impus o interpretare În care aflui
!"ea masivă a denarului republican la nord de Dunăre a Început În preajma 
anului 100 î.e.n., cu un maxim de penetrare În deceniul al doilea al se
colului I î.e.n. 15. Dar interpretarea statistică a condus la o estimare greşită 
a debutului fenomenului în Dacia extracarpatică, deoarece funcţia faţă de 
care variază structura numerarului este volumul inconstant al emisiunilor. 
însă, În acel stadiu al cercetării, volumul emisiunilor nu era ;::!că estimat. 

Propunerea unei date timpurii pentru penetrarea masivă a monedei 
republicane la nord de Dunare a fost influenţată şi de părerea că tezaurele 
se formează aici, În primul rînd, prin acumularea treptată a denarilor În 
circulaţie pe piaţa monetară locală 16. Dar, În funcţie de gradul de dezvol
tare a societăţii getilor nord-dunăreni la care pe piaţă primeaza fenomenele 
de schimb caracteristice economiei naturale, ipoteza propusă nu poate con
stitui modul corect de abordare a problemei. Dacă ea ar fi fost exactă, 
ar fi trebuit să se presupună pentru piaţa monetară locală, dJ.t fiind nu
mărul mare de tezaure semnalate, o intensă circulaţie monetară cu para
metrii caracteristici al tor moduri de producţie. Realităţile numismatice din 
Dacia ~ecolelor II şi I î.e.n. nu confirmă ipoteza unei intense circulaţii mo
netare pe piaţa locală. În acest sens şi raportul dintre numărul descoperi
rilor izolate certe şi al tezaurelor de monede romane confirmă ipoteza, în 
care denarul roman republican, ca şi predecesorii săi la nord de Dunăre au 
~0!1stituit, În primul rînd, mijloace de plată şi tezaurizare şi doar Într-o 
mica măsură, corespunzătoare gradului de dezYoltare econ<·trtică a societăţii 
geţil<'r nord-dunăreni, mijloace de circulaţie. 

Într-o altă viziune a fenomenului prezenţei denar,,lui republican la 
nordul Dunării, procesul afluirii masive a monedelor romane În Dacia este 
explicat prin introducerea lor În loturi constituite de către negustorii din 

12 :V1ichae! H. Crawford, Republican denarii in Romania: The suppressirm of thl' 
prr.1ry ,wd the sla7.·e-trade, in The Journal of Roman Studies, LXVTI, 1977, p. 117. 

n Bucur Mitrca, regături ... , p. 175. 
14 Bucur Mitrea, Un JZOU tezaur de denari rom,mi din timpul republicii descoperit 

.în 0/t~~:ia, În SCIV, 21, 1970, \ p. ·D3 şi urm. 
1:; Ibidem, p. 435-436, Idem, Leg,~turi ... , p. 180-181. 
16 !dem, Legături ... , p. 183 ; acdaşi mod de a privi fenomenul dar pentru monedele 

thasiene la Constanţa Stirbu şi Carmen Petolescu, Un tezaur de monede thasiene descoperit 
la Bclrigatele (jud. !lfo7.:), În SCN, VI, 1975, p. 191). 
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teritoriile romane, ori din cele învecinate Republicii 17. Mecanismul de for
mare a depozitelor monetare nord-dunărene ar funcţiona prin distribuirea 
şi concentrarea loturilor În tezaure, care la rîndul lor se pot redistribui şi 
forma noi depozite monetare locale, ori alimenta piaţa monetară cu can
titatea de denari necesară satisfacerii volumului redus de monedă În cir
culaţie. În funcţie de fenomenul astfel interpretat, precum şi de indicaţia 
relativă pe care o oferă anul de emitere a ultimei monede păstrate, s-a pro
pus fixarea momentului de primă afluire masivă a denarilor În spaţiul Da
ciei extracarpatice În jurul anilor 80--75 î.e.n. iar ca dată de îngropare a 
primului grup de tezaure din Oltenia, un moment aproximativ spre sfîr
şitul primului sfert al veacului I î.e.n. şi În anii imediat urmatori 18• 

Maria Chiţescu, socotind mulţimea tezaurelor romane republicane din 
prima jumatate a secolului I î.e.n. suficient de reprezentativă pentru a se 
înlătura riscul unor concluzii eronate din cauza recuperării fragmentare a 
depozitelor, consideră că se pot structura trei orizonturi de tezaurizare 1!:1. 

Astfel În primul orizont sînt cuprinse tezaurele Încheiate cu monede din 
anii 78-7 3 Î.e.n., În cel de al doilea orizont, tezaurele din anii 69-62 
" . " 1 . 1 1 d. . . 60 5 5 " 20 1.e.n., 1ar 1n u tlmu , tezaure e 1n ann - I.e.n. . 

M. Crawford consideră că prima penetrare masivă a denarului În 
spaţiul dacic ar fi de corelat În primul rînd cu cererea de sela vi pentru pie
ţele Peninsulei Italice din deceniul al patrulea al secolului I î.e.n., atunci 
cînd alte surse tradiţionale dispar 21 . În funcţie de această interpretare, aflui
rea masivă a denarului ar fi posibilă de-abia În jurul anului 65 î.e.n ., cu 
o limită de siguranţa acceptabilă cel mai devreme în anul 72 î.e.n. 22 . Dar 
acest mod de a privi cauzele şi momentul patrunderii monedelor romane 
în Dacia este unilateral. Ipoteza nu ţine seama de alte aspecte ale fenome
nului, care rămîn de luat În considerare pentru a se încerca o explicare 
corectă a acestui proces istoric. Unul din aceste aspecte este orientarea co
merţului geţilor din Muntenia şi Într-o oarecare măsură şi a celor din 
Oltenia şi În primele decenii ale secolului I î.e.n., către sudul Peninsulei 
Balcanice. îndreptarea comerţului getic În această direcţie e dovedită cu 
prisosinţă de numărul mare de tezaure de tetradrahme thasiene ascunse 
între Balcani şi Carpaţi 23• Ori, după ÎP..cetarea monetizării tetradrahmci de 
Thasos şi epuizarea numerarului pentru export, În cazul acceptarii ipotezei 
formulate de M. Crawford, am fi nevoiţi să deducem dispariţia acestei axe 

17 Gh. Poenaru Bordea şi Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta. Şl dte descope
riri de denari romani republicani din Olteuia, în SCN, VII, 1980, p. 80. 

18 Ibidem, p. 79; Gh. Poenaru Bordea şi Ştefan Chi\LI, Tezaurul de dmari rom.llli 
republicani de la Lunea, oraşul Owele Mari (jud. Vîlcea), În SCN, VII, 19SO, p. 152. 

19 Maria Chiţescu, Les debuts de la formati o Il hatique de Bure/Jista d' a pres ln 
donnees numismatiques, în Dacia, NS, XIX, 1975, p. 249. 

2° Ibidem, p. 249-250. 
21 Michael H. Crawford, Republica11 de1i'arii in Romm1ia; The suppres~ion of ptucy 

and sla'LY-trade, În The Journal of Roman Studies, LXVII, 1977, p. 121. 
22 Ibidem, 121-122. 
23 Bucur Mitrea, Legături ... , p. 185-186, pentru axa comercială Thasos; şi lo;lnJ. 

Bogd.m Cătăniciu, Tezaurul monetar de la Poiana (jud. Teleorman), Unele aspecte ale 
circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima şi ale ora~ului Thasos Îll lumea traco-d,r
cică, În SCN, VI, 1975, p. 182, harta descoperirilor de monede thasiene în Bulgari:t şi 
România. 
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comerciale. În cazul în care axa comercială Carpaţi-Egee continuă să fiin
ţeze alături de axa Carpaţi-Illiricum-Italia, este normal ca şi negustorii im
plicaţi pe această direcţie să fie nevoiţi să caute un alt măsurător al va
lorii. Ori singura monedă disponibilă să îndeplinească acest rol În lumea 
mediteraneeană rămînea doar denarul emis de Republica Romană. 

Chiar şi în acest stadiu al cercetărilor, tezaurele de monede romane 
republicane din Dacia extracarpatică, ascunse În prima jumătate ~ seco
lului I î.e.n., deşi fragmentare, constituie o populaţie statistică ce poate fi 
reprezentativă pentru a Încerca analiza pătrunderii acestei categorii de nu
merar. Analiza statistică a structurii tezaurelor grupate pe criterii terito
riale şi de timp, iar în a doua etapă a cercetării după modul de exprimare 
a caracteristicilor de grupare, va putea contribui În bună măsură la lămu
rirea unor aspecte ale fenomenului, care nu pot fi surprinse prin interpre
tarea clasică a materialului numismatic. Pe baza studierii distribuţiilor em
pirice a tezaurelor În discuţie se vor pune În evidenţa anumite legităţi 
obiective ale grupului, potrivit cărora se produc variaţii omogene ŞI se vor 
stabili astfel distribuţiile teoretice ale tezaurelor Înrudite prin caracteristici 
comune. 

La baza analizei statistice a structurii depozitelor de monede romane 
republicane din Muntenia şi Oltenia au fost aşezate urmatoarele idei care 
se pot considera demonstrate : 

- Gradul de dezvoltare economică atins de geţii nord-dunăreni nu a 
permis o circulaţie monetară atît de intensă, încît să fie posibilă alcătuirea 
rezaurelor prin acumularea treptată piesă cu piesă pe piaţa monetară 
locală. 

- Tezaurele de denari romani se formează prin concentrarea ~i re
distribuirea loturilor de monede constituite pe pieţele monetare din lu
mea greco-romană. 

- Structura tezaurelor din Dacia reflectă structura numerarului aflat 
În circulaţie pc acele pieţe monetare din lumea greco-romană, unde are loc 
procesul de constituire a ioturilor, ce vor patrunde apoi la nordul Dunării. 

Analiza statistică a structurii tezaurelor din Muntenia şi Oltenia va 
confirma una din următoarele situaţii : 

- Aceiaşi structură pentru toate grupele de tezaure din ambele zone 
va !ndica patrunderea denarilor republicani de pe pieţe monetare cu o 
structură omogenă, În cadrul unui interval scurt de timp, care nu permite 
restructurarea numerarului În circulaţie pe pieţele de origină. 

- Structura deosebită a grupelor de tezaure Împărţite pe criterii te
ritoriale, dar omogenă pentru tezaurele din Muntenia, ar indica patrunderi 
de pe pieţe monetare cu o structură a numerarului diferită, dar În cazul 
unui interval scurt de timp. 

- Structura deosebită a grupelor de tezaure va indica pătrunderea 
monedelor de pe pieţe monetare diferite, dar În cadrul unui interval de 
timp mai îndelungat, care să permită restructurarea numerarului În circu
laţie pe pieţele de origine. 

-- Structura asemănătoare În cazul tezaurelor din Muntenia şi OI
tema aparţinînd aceleiaşi perioade, dar diferită faţă de tezaurele din a 
doua grupă din Muntenia, va indica pătrunderea monedelor ÎR cadrul unui 

6') 
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interYal de timp care să permită restructurarea numerarului În circulaţie pe 
pieţele monetare unde se alea tuiesc laturile. 

Pentru lămurirea acelor aspecte încă controversate privind prezenţa 
monedei romane republicane în Dacia extracarpatică s-a considerat, în acest 
stadiu, ca fiind suficientă analiza statistică a distribuţiei frecvenţelor relative 
a 15 depozite monetare din Muntenia şi Oltenia, care se încheie cu munede 
emise În deceniile trei şi patru din secolul I î.e.n. 24 Nu s-a putut prlKeda 
Ia analiza structurii tezaurelor din anii 50, deoarece numărul tezaurelor pu
blicate cu date numismatice suficiente, nu reprezintă pentru moment o pl)pu
laţie statistică suficientă pentru a fi prelucrată În mod corespunzător. 

Ţinînd seama de primele două orizonturi propuse şi datate Între anii 
78-7 3 î.e.n. şi 69-62 î.e.n., au fost alcătuite, după criterii teritoriale şi 
de timp, trei grupe de tezaure. În prima grupă - Muntenia I - au fost 
incluse un număr de şase tezaure cu ultima monedă din anii 79-75 î.e.n. 
(Gliganu de Jos, Suhaia, Bucureşti, Bălăneşti, Mihai Bravu şi Alexandria). 
A doua grupă - Oltenia - este alcătuită din cinci tezaure, cu cel mai 
recent denar din anii 79-74 î.e.n. (Nedeia, Zătreni, Căpreni, Hotărani, 
Lunea). Celei de a treia grupe i-au fost atribuite patru tezaure, cu ultima 
monedă emisă între anii 71-64 î.e.n. (Sfinţeşti, Nicolae Bălcescu, Gradiş
tea, Curtea de Argeş). 

Din compararea histogramelor reprezentînd frecvenţa absolută a de
narilor romani republicani din tezaurele analizate, se evidenţiază următoa
rele caracteristici ale distribuţiei empirice : 

- Toate tezaurele (inclusiv Segarcea), au punctul de maxim al dis
tribuţiilor frecvenţelor absolute sau vîrful grafic al histogramelor În in
terYalul 90-81 Î.e.n. 

- Cu o singură excepţie (Bucureşti), în graficele a 14 tezaure se ob
serYa o tendinţa de scădere a frecvenţei absolute la monedele emise în pe-

24 Deo.1rece tezaurele au fost publicate conform cronologiilor propuse de Grueber 
~i Sydenham, pentru a dispune de un termen unitar de comparaţie, atît pentru structura 
rezaurelor, cît ~i pentru a cerceta structura acestora în funcţie de curbele f recvenţel,)r re
lative a volumului de ştanţe estimare. ..t fost necesară rearanjarea tezaurelor analizati! con
form cronologiei recent propuse de M. Crawford. Tezaurele analizate sînt următo.lrele : 
Gliganu de Jos = V. Teodorescu, 1. Rizea, V. Dupoi, Un tezaur de podoabe dacice de 
argint descoperit in Muntenia. (Tezaurul de la Rociu, jud Argeş), În St. şi Corn. Pite~ti, 
II, 1969, p. 101-108. Suhaia = Maria Chiţescu, Notă despre două tezaure romul/~ re
publicane descoperite în cîmpia munteană, (corn. Suhaia, jud. Teleorman), În SCN., IV, 
1968, p. 453-454, II ; Maria Chiţescu, Moneda romană republicnă, În mss. Bălănl!~ti = 
Bucur Mitrea, Legături ... , p. 154-156, nr. 4. Mihai Bravu = Bucur Mitrea, D(VO!Je
rirea monetar{'"i romană republicanc'"i din comuna Mihai Bravu, (jud. Ilfov), În SCN., IV, 
1968, p. 373-379. Alexandria = Bucur Mitrea, Legături ... , p. 151-152, nr. 2. Nedi!i.t = 
Virginia Cristu, Monede din timpul Republicii Romane, descoperite la Nedeia, ( Re1,. Cra
io<.·a), în SCN., I, 1956, p. 467-468. Zătreni = Bucur Mitrea, Dou,'"i tezaure d"' mo
llede romane republicane descoperite În Oltenia, în SCIV, 22, 1971, 4, p. 579-591. Ci
preni = Octavian Iliescu Date noi privitoare la tezaurul monetar de la Căprmi, (rq. Cru
iova), în SCN., II, 1960, p. 477-486. Hotărani = Bucur Mitrea, op. cit., în SCI\", 21, 
1971, 4, 579-591. Lunea = Gheorghe Poenaru Bordea şi Ştefan Chiţu, Tezaurul de dmc!ri ro
mani republicani de la Lunea, oraşul Omele Mari (jud. Vîlcea), În SCN., \'Il, t 980, 
p. 149-153. Sfinţeşti = Bucur Mitrea, Descoperirea monetară de la Sfinţeşti, (T deormull), 
în Materiale, voi, I, 1953, p. 507-522. Nicolae Bălcescu = Bucur Mitrea, f_l'g.icuri ... , 
p. 164-166, nr. 21. Grădiştea = Constantin Preda, Alte descoperiri monetare, în SCN, 
II, 1958, p. 466-467. Curte.t de Argeş = Bucur ~1itrea, Legături .... , p. 159-160, nr. 10. 
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rioada 100-91 î.e.n. Astfel şase tezaure (Gliganu de Jos, Suhaia, Nedeia, 
Zătreni, Grădiştea, Curtea de Argeş), reprezentînd 400j0 dintr-un lot de 15 
tezaure studiate, nu au monede emise în această perioadă. Intervalul 100-
91 î.e.n. constituie un astfel de prag, care face ca materialul monetar să se 
repartizeze vizual În două aglomerări distincte. 

-- La 15 tezaure, în curba de distribuţie a monedelor emise În se
colul II î.e.n. se constată următoarele situaţii : 

1. În două tezaure (Bucureşti şi Bălăneşti), reprezentînd 13,130/0, mo
nedele din secolul II î.e.n. sînt atît de dispersate, încît nu pot alcătui un 
pachet compact de frecvenţe absolute. 

2. În trei tezaure (Gliganu de Jos, Nedeia, Grădiştea), reprezentînd 
200/o, se formează un pachet compact de frecvenţe absolute pentru secolul 
II î.e.n., dar fără a se contura un punct de maxim propriu-zis. 

3. În 1 O tezaure (Suhaia, Mihai Bravu, Alexandria, Zătreni, Căpreni, 
Hotărani, Lunea, Sfinţeşti, Nicolae Bălcescu, Curtea de Argeş), reprezen
tînd 66,660/o, pentru monedele emise În secolul II Î.e.n. se formează pache
tul compact al frecvenţelor absolute, În cadrul căruia se evidenţiază un punct 
propriu de maxim. 

4. În şase tezaure (Suhaia, Alexandria, Mihai Bravu, Zătreni, Căpreni, 
Sfinţeşti) vîrful grafic al pachetului frecvenţelor absolute a denarilor ro
mani republicani din secolul II Î.e.n. se găseşte aşezat În intervalul 120-
111 î.e.n 

5. În patru tezaure (Hotărani, Lunea, Nicolae Bălcescu, Curtea de 
Argeş) vîrful grafic al pachetului frecvenţelor absolute a denarilor din se
colul II Î.e.n. se găseşte aşezat În intervalul 110-101 î.e.n. 

Din distribuţiile empirice se desprind următoarele variaţii omogene 
ale distribuţiilor teoretice : 

O aşezare constantă a punctului de maxim În intervalul 90-81 
A 

1.e.n. 
O tendinţă de scădere a frecvenţelor absolute În intervalul 100-

91 î.e.n. 

Variaţia punctului de maxim al pachetului frecvenţelor absolute din 
secolul II î.e.n. sau vîrful grafic al aglomerării denarilor emişi În seco
lul II Î.e.n. Între anii 120-111 î.e.n. şi 110-101 î.e.n. 

Variaţia vîrfului pachetului de frecvenţe reprezentînd denarii em1ş1 
în secolul II Î.e.n. Între intervalele 120-111 î.e.n. şi 110-101 Î.e.n. ar 
patea constitui acea trasatură caractenst1ca a distribuţiei teoretice, de con
siderat ca legitatea obiectivă prin care se manifestă momentul diferit de 
alcă ttllire a loturilor de denari pe pieţele monetare din lumea greco-ro
mană şi a tezaurelor în Dacia, datorită restructurării numerarului pe pie
tele de formare a loturilor. Astfel 750j0 din tezaurele, care aparţin grupului 
de opt tezaure Încheiate În anii 70 î.e.n., au al doilea punct de maxim 
aşezat În intervalul 120-111 î.e.n., În timp ce la cele două tezaure din anii 
60 î.e.n. acesta se plasează În intervalul 110-101 î.e.n. 

Interpretarea histogramelor de distribuţie a frecvenţelor absolute sau 
relative oferă doar o imagine statică a fenomenului prezenţei denarului ro
man republican În spaţiul dacic. Pentru cunoaşterea acestui fenomen e\te 
necesar să se analizeze structurile depozitelor monetare cu ajutorul unui 
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Tabelul 1 

Distribuţia principalelor caracteristici în tezaurele din anii 70 şi 60 i.e.n. 

Punctul de Tendinţa de Punct de Punct de 
i\r. 

Tezaurul maxim scădere între 
maxim secun- maxim SCCUII-: 

crt. 
90-81 100-91 

dar in dar în ! 

120- III 110-101 

----~~- --------~----

2 3 4 5 (j 

:'vltw t c n ia I 

1 Gliganu de Jos .L 

') Suhaia -t-_, 

3 Bucureşti 1 -, 

4 B{tlăncşti + -

5 :;\li hai Bra'lu 1 ---j-

(j Alexandria -L - ~ . 
' 

Oltenia 

7 Xedeia -+-

8 Z{ttreni 1 
1 -'-

9 Căpreni _j_ 
-~-

1 

10 Hotiua11i -1-

11 Lu11ca __;_ 

l\lu!Jtcnia II 

12 Sfinţeşti 1 ,-

1.) Kico1ae B{tlccscu + 
14 Gdtdiştea f-

15 Curtea de Argeş + -- 1 

termen unitar de comparare, reprezentat de indicii obţinuţi din calcularea 
frecvenţelor relative a denarilor romani din tezaurele studiate. Relaţiile di
namice dintre structurile tezaurelor şi grupelor de tezaure vor fi mai clar 
evidenţiate prin utilizarea unor noi instrumente de analiză şi anume : 

- Diagrama tezaurului-tip, care reprezintă curba oferită de mediile 
aritmetice ale frecvenţelor relative a unui grup de tezaure cu caracteristici 
comune. 

- Diagrama cuprinzînd indicii frecvenţelor relative a numărului de 
·ştanţe estimate din perioada analizată. 
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Astfel, prin compararea curbelor depozitelor monetare cu diagrama 
tezaurului-tip al seriei, se evidenţiază variaţiile omogene care caracteri
zează seria şi indică dacă un tezaur Încadrat aici pe baza ultimei monede 
recuperate aparţine sau nu seriei respective. Compararea curbelor depozite
lor monetare şi a tezaurelor-tip cu diagramele reprezentînd volumul emi
siunilor sugerează modul în care volumul emisiunilor a influenţat de la 
caz la caz amplitudinea oscilaţiilor acestor curbe. 

Indicii frecvenţelor relative pentru depozitele monetare studiate, pen
tru cele trei tezaure-tip şi pentru volumul emisiunilor pornind de la nu
mărul ştanţelor de avers estimat de M. Crawford sînt prezentaţi în tabe
lele II şi III. 

Xr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

u 

14 

15 

Tabelul II 
Frecvenţa relativă a numărului de ştanţe estimate pentru perioadele 

211 î. e. n.-71 i. e. n. şi 211 i. e. n.-61 i. e. n. 

Frecvenţa Frec,renţa 

Xr. ştanţc rclati·lă relativă 

estima te ;t ~tanţelor a ştanţelor 

Anii 
Nr. cat. 

freC'Fenţa estima te cstimate 
Cra"·fonl 

absolută 211-71 î. e. n. 21 1 -61 Î. C. Il. 

(f) f f 
(fr) - (fr) -

Sf Sf 

2 3 4 5 6 
----· 

211-195 44- lJ 1 1262 -1,44 -1' 19 

194- 190 132- 138 191 

) 
O, 7G O, 71 

1 

189- 180 139- 154 170 ;_ 801 O,fi.') O,G4 

i79- 17\) 155- 168 3.13 1,26 1, 18 

169- 158 173-1% 140 O, 4 9 0,46 

157-151 197-205 667 2,35 2,21 

150-141 206-226 1025 3,61 .),40 

140-131 227-2.'54 2157 7,60 7, 17 

130- 121 255--279 2362 8,.'2 7,85 

12G-111 280-- 2<)8 3092 10,89 10,27 

110-101 299-326 4787 16)\6 15,91 

100- 91 327- .1.l7 160.1 5,64 5,32 

90- 8 l 340- 378 8 14 l 28,68 27' ()(J 

80- 7 l 379-401 2368 S,.H 7,85 

70- 6 l 402-419 1700 5,65 

-----------

67 

https://biblioteca-digitala.ro



O') 
00 

1 

Tabelul III-A 

Frecvenţa relativă a denarilor romani republicani în tezaurele şi în tezaurul-tip Muntenia 1 

Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 1 

Anii 

2 

211-195 

194- 190 

1R9- 180 

179- 170 

169- 158 

157-151 

150- 141 

140-131 

lJO- 121 

1120-111 

110-101 

100- 91 

1\{\ o 1 

--

Gliganu de Jos 

1 

( f) 1 (fr) 

1 

3 

- o 

- o 

- () 

- o 1 

- o 

1 9,09 

- l) 

1 9,09 

') 18, 18 1 

2 18, 18 

2 18, 18 

- () 

2 18, 1S 

Suhaia 

(l) 
1 

(fr) 
1 

"1 

-

1 

o 1 

- o 

- o 

- o 

- o 

1 4, 16 

2 8,33 

1 4, 16 

2 8,33 

4 16, 16 1 

~ 12,50 .l 

- o 

<) .17,50 

1 

.1.1 4 1 80 - 7 1 1 1 1 9' 09 1 2 1 8. 

TOTAL 11 1 1 24 1 

Bucureşti 

(f) (fr) 

5 

1 5,55 

- o 

- o 

1 5,55 

- o 

1 5,55 

2 11, 11 

- o 

1 5,55 

1 5,55 

1 5,55 

J 16,16 

6 .1.1, 33 

1 5,55 

18 

Bă.lăneşti Mihai Bravu 

1 (f) (fr) ( f) (fr) 
1 

1 

6 7 

1 10 2 3,57 

-
1 

o 1 1,78 

- o 1 1, 78 

- o - o 

- o - o 

- o - o 

- o 2 3,57 

1 lO 6 10,71 

- o 7 12,50 

- o 10 17,85 

1 10 4 7,14 

1 10 3 5,35 

5 50 1.) 26,78 

1 1 10 5 8,92 

10 1 1 56 1 

Alexandria 

(f) (fr) 

8 

- o 

- o 

- o 

- o 

- o 

- o 

- o 

2 9,37 

2 6,25 

5 15,62 

2 6,25 

2 6,25 

14 4.1, 75 

4. ll,50 

Tezaur-ti pl 
S fr 
-=X 

1 

il 
11 

1 

9 

3,18 

0,29 

0,29 

0,92 

o 

3, 13 

3,83 

7,22 

8,46 

12, .11 

9,93 

6,37 

34,92 

9,06 

1 .1
2 

1 - ---J - -

w 
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1 

Nr. 
crt. 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 1 

Tabelul III-B 
"j::o. 

Frecvenţa relativă a denarilor romani republicani in tezaurele şi in tezaurul tip Oltenia 
---

Nedeia Zătreni 1 Căpreni Hotărani Lunea Tezaur-tip 

Anii -

(f) (fr) 

2 
1 

3 
1 

(f) 
1 

(fr) l ( f) 
1 

(fr) (f) ( f r) (f) (fr) x, 

4 1 5 
1 

6 _)__ 7 ---~--8 
--

211-195 - o o 
1 

2 
1 

1,57 1 4 - o 1' 11 

194- 190 - o o - o - o o 

189- 180 - o 

179- 170 - o 

o -

1 

o - o - o o 

1 1 2,43 - o - o - o 0,48 
1 
1 

169- 158 - o o - o - o - o o 

157- 151 - o o 3 2,36 1 4 - o 1,27 

150-- 141 J 15,7'8 

140- 131 J 15,78 

o 4 

1 

J, 14 o o o 3,78 

2,43 14 11,02 1 4 1 o 8,64 
1 

130-121 -- o 5 1 l2,-1 1J 10 7,87 1 4 - o 4,81 

120- 111 1 5,26- 9 1 21,95 21 16,53 4 16 - o -11,92 

110-101 

1 

3 15,78 

100- 91 - o 

6 1 14,63 16 12,59 5 -20 3 30 18,60 

o 4_ 3,14 1 4 1 w- - 3,42 

90- 81 8 42,10 14 1 34,14 44 34,64 8 32 4 40 36,67-
- ' 

80- 71 1 l s.-~6 5 1 12,19 9 7,08 3 12 1 lO 9.20 

TOTAL 19 '1127 
. ~ 

1 . 25 
1 ·t 1' 41 1 

1 

10 
----
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Kr. 
Cit. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Frecvenţa relativă a denarilor romani republicani in tezaurele şi in tezaurul-tip Muntenia II 
-

1 

i 
Sfinţeşti Nicolae Bălcescu Grădiştea. Curtea de Argeş 

Anii 
1 

( f) 
1 

(fr) (f) 
1 

(fr) 
1 

(f) 
1 

(fr) (f) 
1 

(fr) 

1 2 
1 

1 1 1 1 1 1 
3 i 5 6 

211-195 
1 

1 1 1,08 - o - o - o 
1 

1 

194--190 -

1 

o - o -- o - o 

189-- 1YO -
1 

o - o - o - o 

179- 170 - 1 o - o - o - o 

169- 158 - o - o - o - o 

157- 151 1 1,08 - o - o 
1 

- o 

150- 141 2 2, 17 1 7,69 - o 1 11' 11 

140- 131 10 10,86 - o - o - o 

130- 121 6 6,52 - o - o - o 
' 

120- 111 15 16,30 2 15,38 2 9,52 1 11' 11 

110-101 8 8,69 3 23,07 2 9,52 3 33,33 

100- 91 8 8,69 1 7,69 - o - o 

90 -81 31 33,69 4 30,76 9 -12,85 3 33,33 

80- 71 10 10,86 1 7,69 7 33,33 - o 

70- 61 - () 1 1 7,69 1 4,76 1 11' ll 

TOT:\L 1 92 1 1 13 1 1 21 1 1 9 1 1 

Tabelul I JI.C 
c.n 

Tezaur-tip 

xi 
7 

0,27 

o 

o 

o 

o 

0,27 

5,24 

2, 71 

1,63 

13,07 

18,65 

4,09 

35,15 

12,97 

5,15 
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Din c_ompararea diagramelor tezaurelor cu diagrama tezaurului-tip al 
fiecărei grupe şi cu curba volumului emisiunilor se constată : 

- În interiorul fiecărei grupe, doar la o parte din curbele tezaurelor 
se observă variaţiile caracteristice tezaurului-tip. Explicaţia constă în fap
tul că în cadrul selecţiei primare, pentru a atribui tezaurul respectiv unei 
anumite serii, s-a folosit drept reper de timp doar data oferită de cea mai 
recentă monedă recuperată. Pentru fiecare grupă sînt de consemnat urmă
toarele situaţii : 

1. soo;0 din tezaurele aparţinînd grupei Muntenia I (Gliganu de Jos, 
Bucureşti, Bălăneşti) sînt mult prea fragmentare pentru ca diagramele lor 
să aibă o comportare normală. Tezaurul Bucureşti prezinta şi o altă parti
cularitate şi anume creşterea frecvenţei absolute şi relative În intervalul 
100-91 î.e.n., particularitate care nu se mai Întîlneşte la nici unul din 
tezaurele studiate aici şi pe care În acest stadiu al cercetării nu o putem 
explica. 

2. Tezaurele Nedeia, Hotărani şi Lunea din grupa Oltenia prezintă 
curbe cu unele variaţii specifice diagramei tezaurului-tip Muntenia II. 

3. Curba tezaurului Sfinţeşti, tezaur atribuit grupei Muntenia II, pre
zinta trasă turile caracteristice tezaurului-tip Muntenia I. 

Ca şi în histograme, punctul de maxim al tuturor tezaurelor şi im
plicit şi al tezaurelor-tip se află În intervalul 90-81 Î.e.n., amplitudinea 
sa fiind influenţată În mare măsură de creşterea ,·olumului de monedă 
emisă În anii 80 î.e.n. 

-- În diagramele construite pe baza indicilor frecvenţei relative se 
observă formarea unui punct de maxim pentru aglomerarea din secolul 
al II-lea î.e.n., a cărui amplasare oscilează Între anii 120-111 î.e.n. şi 
110-101 î.e.n., aşa cum s-a constatat şi pentru histograme. 

1. Vîrful pachetului frecvenţelor din secolul II Î.e.n. pentru tezau
rul-tip Muntenia I se află în intervalul 120-111 î.e.n. În acelaşi interval se 
află şi punctul de maxim al tezaurelor Suhaia, Mihai Bra vu, Alexandria. 

2. Punctul de maxim al tezaurului-tip Oltenia se găseşte în intervalul 
110-1 O 1 î.e.n., deoarece curba tezaurului-tip este influenţată de oscila
ţiile curbelor tezaurelor Nedeia, Hotărani şi Lunea, care au unele trăsături 
specifice diagramei tezaurului-tip Muntenia II. Însă, punctul de maxim al 
tezaurelor Zătreni şi Căpreni se află În intervalul 120-111 î.e.n., ca şi la 
tezaurul-tip Muntenia I. 

3. Punctul de maxim al tezaurului-tip Muntenia II se află aşezat 
în intervalul 110-101 î.e.n. În acest interval se găsesc şi punctele de ma
xim ale tezaurelor Nicolae Bălcescu şi Curtea de Argeş. Dar, punctul de 
maxim al tezaurului Sfinţeşti se plasează În intervalul 120-111 î.e.n., ca 
şi la tezaurul-tip Muntenia I. 

- Amplitudinea vîrfului, care aparţine pachetului de monede din se
colul II î.e.n. din tezaurele studiate aici, este influenţată de tendinţa de 
creştere a volumului de monedă emisă începînd cu deceniul cinci al seco
lului II î.e.n. 

- Atît la tezaurul-tip Muntenia II, cît şi la tezaurele Nicolae Băl
cescu şi Curtea de Argeş, care sînt atribuite acestei serii, se observă o con-
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ca\·itate a curbelor de distribuţie a frecvenţei relative În intervalele 140-
131 î.e.n. şi 130-121 î.e.n. 

Interpretarea diagramelor de distribuţie a frecvenţei re la ti ve confirmă 
existenţa distribuţiilor teoretice deja observate în cursul studierii caracte
risticilor histogramelor de distribuţie a frecvenţei absolute şi, În parte, ex
plică natura variaţiilor omogene constatate. În această fază a analizei sta
tistice, se pune În evidenţă o nouă trăsătură care deosebeşte distribuţiile 
teoretice ale grupelor Muntenia I şi Muntenia II. Această trăsătură poate 
fi considerată ca un al doilea aspect caracteristic de timp, prin care se re
flectă restructurarea numerarului roman republican pe pieţele monetare gre
co-romane. 

Analiza statistică a dovedit că variaţiile omogene specifice definesc 
deosebirile de structură a distribuţiilor teoretice, datorită alcătuirii depo
zitelor monetare din grupele Muntenia I şi Muntenia II cu loturi de monede 
constituite În perioade de timp diferite. iîn cadrul variaţiilor omogene, cele 
două aspecte aie caracteristicii de timp se manifestă concomitent. Astfel 
prin îmbinarea celor două aspecte ale caracteristicii de timp, evidenţiate 
de grafice, se formează două perechi de indicatori şi anume : 

- Perechea de indicatori specifică diagramelor tezaurelor contempo
rane grupei Muntenia I cu lipsa concavităţii curbei de frecvenţă În interva
lele de la 140-130 î.e.n. şi 130-121 î.e.n. şi cu plasarea punctului de 
maxim al pachetului frecvenţelor din secolul II î.e.n. În intervalul 120-
111 î.e.n. 

- Perechea de indicatori specifică diagramelor tezaurelor contempo
rane grupei Muntenia II cu prezenţa În curba frecvenţelor a concavităţii 
din intervalele 140-131 î.e.n. şi 130-121 î.e.n. şi cu plasarea punctului 
de maxim al pachetului frecvenţelor din secolul II î.e.n. În intervalul 110--
101 î.e.n. 

Deasemenea, tendinţa frecvenţelor de a migra spre dreapta diagramei, 
în cazul tezaurelor contemporane grupei Muntenia II, şi care este marcată 
pe grafice prin formarea concavităţii curbei În intervalele 140-131 î.e.n. 
şi 130-121 î.e.n. precum şi prin schimbarea vîrfului din intervalul 120-
111 î.e.n. În intervalul 110-101 Î.e.n., reflectă atît momentele succesive 
de restructurare a numerarului pe pieţele de origină, prin micşorarea dis
ponibilului de monedă din emisiunile mai vechi, precum şi succesiunea gru
pelor Muntenia I şi Muntenia II. 

Pentru tezaurele romane republicane din Dacia, prezenţa uneia din 
combinările de indicatori ai caracteristicii de timp În diagrama unui tezaur, 
cu un număr suficient de monede recuperate, pentru Întocmirea unei curbe 
interpretabile, trebuie considerată ca arătînd momentul de formare pe pie
ţele de origină şi apoi de penetrare În Dacia a acelor loturi de denari, a 
căror structură, prin ponderea specifică mai ridicată În raport cu pon
derea loturilor penetrate aici În alte perioade, influenţează variatiile omo
gene specifice din curba de structură a depozitului monetar Într-un anumit 
sens şi nu ca reflectînd momentul de Îngropare a tezaurului, ori grupului 
de tezaure, căruia acesta îi corespunde ca structură. Oricum un tezaur pre
zentînd caracteristicile unei faze mai tîrzi, indiferent de data ultimei mo
nede recuperate, nu se va mai putea interpreta ca Îngropat într-o fază an-
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:terioară. Dacă se consideră că afluirea denarului roman republican în spa
ţiu) dacic a fost pentru mai bine de jumătate de veac un proces continuu, 
dar nu de intensitate constantă, cum indicatorii caracteristicii de timp care 
au fost observaţi În distribuţiile teoretice a grupelor din anii 70 î.e.n. şi 
60 î.e.n. arată, prin restructurarea numerarului pe pieţele de origină, exis
tenţa a două faze la Începuturile procesului de penetrare a monedei romane 
republicane de argint la nordul Dunarii, atunci prin analiza statistică a 
structurii tezaurelor de denari se va putea studia În viitor mai circumstan
ţiat dinamica patrunderii şi intensitatea fluxului de monedă romană repu
blicană din deceniul trei pînă În vremea lui Augustus. 

Abordarea statistică a fenomenului prezenţei monedei republicane în 
Dacia, pune în evidenţa şi alte aspecte, a caror interpretare ajuta la o mai 
bună cunoaştere a acestui proces istoric. Astfel În funcţie de curba frec
venţelor relative a volumului de monedă emisă, amplitudinile pozitive şi 
negative înregistrate pentru frecvenţele relati\·e ale denarilor din tezaurele 
dcsl~)peritc În spaţiul dacic oferă urmatoarele elemente : 

- Explicarea variaţiilor curbei de frecvenţă relativă a denarilor prin 
ponderea volumului de monedă emisă În fiecare perioadă. 

Interpretarea structurii pieţei monetare În momentul formării lo
tului de denari, prin compararea acesteia cu structura ideală a numerarului, 
care este identică cu diagrama de frecvenţă relativă a volumului emisiu
nilor. 

- Indicarea ponderii relative a emisiunilor din fiecare perioadă - in
terval - şi aportul lor la formarea lotului. 

Felul În care se manifesta acest aspect al fenomenului În Dacia ex
tracarpatică pentru anii 70 şi 60 î.e.n. este prezentat mai jos În tabelele IV 
A, B şi C, precum şi grafic în diagramele aferente tabelelor. 

Pentru reprezentarea grafică a aspectului s-au utilizat cadranele 1 şi 
IV, iar curba volumului emisiunilor a fost considerata ca dreapta de refe
rinţă faţă de care variază curbele de frecvenţa relativă a tezaurelor din 
Dacia extracarpatică şi a tezaurelor-tip Muntenia I, Oltenia şi Mun
tenia II. 

Prin compararea distribuţiilor teoretice şi implicit a structurii nume
rarului de pe pieţele de origină a loturilor penetrate În Dacia, în cele două 
faze observate pînă În prezent, se pun În evidenţă şi cantitativ deosebirile 
acelor indicatori de structură care definesc distribuţiile teoretice ale ·celor 
trei grupe de tezaure din Dacia extracarpatică, care au fost analizate aici. 
În acelaşi timp se poate constata şi modul în care evoluează dinamica pieţei 
monetare prin restructurările succesive impuse de scăderea ponderii rela
tive a emisiunilor mai vechi şi de pătrunderea noilor emisiuni. 

Pentru elaborarea instrumentelor statistai.ce necesare acestei analize au 
fost parţial restructurare grupele de tezaure, conform modului de ex-pri
mare a indicatorilor caracteristicii de timp. Astfel grupului Muntenia 1 i 
s-a adăugat tezaurul Sfinţeşti, care la Începutul cercetării a fost atribuit, 
conform propunerilor Mariei Chiţescu privind orizonturile de tezaure ro
mane republicane din Dacia, grupei Muntenia Il. Din grupa Oltenia a fost 
înlăturat tezaurul Lunea_, deoarece curba acestuia este foarte asemănătoare 
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~ Tabelul 1 V-A 

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani în tezaurele din Muntenia în anii 79-75 î.e.n. şi a tezaurului-tip 
în funcţie de frecvenţa relativă a volumului de monedă emisă. 

Frecvenţa 
Gliganu Nr. relativă 

crt. Anii 
a ştanţelor 

de Suhaia Bucure~ti Bălăneşti Mihai Dravu Alexandria Tezaur-tip 

estima te Jos 

k fr-k fr-k fr-k fr-k fr-k fr-k X1 -k 

1 1 1 

--
1 2 3 4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

1 
10 

1 211-195 4,44 -4,44 -4,44 1' 11 5,56 -0,87 -4,44 -1,26 

2 194- 190 0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 1,02 -0,76 -0,47 

3 189- 180 0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 1, 10 -0,68 -0,39 

4 179- 170 1,26 -1,26 -1,26 4,25 -1,26 -1,26 -1,26 -0,34 

5 169- 158 0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

6 157-151 2,35 6,74 1,81 3,20 -2,35 -2,35 -2,35 0,78 

7 150- 141 3,61 -3,61 4,72 7,50 -3,61 0,04 -3,61 0,22 

8 140- 131 7,60 1,49 -3,44 -7,60 2,40 3, 11 1,77 -0,38 

9 130- 121 8,32 9,86 0,01 -2,77 -8,32 4,18 -2,07 O, 14 

10 120- 111 10,89 7,29 5,77 -5,34 - 10,89 6,96 4,73 1,42 

11 110- 101 16,86 1,32 -4,36 -11,31 -6,86 -9,72 -10,61 -6,93 

12 100- 91 5,64 -5,64 -5,64 10,52 4,36 -0,29 0,61 0,73 

13 90- 81 28,68 -10,50 8,82 4,65 21,32 -1,90 15,07 6,24 

14 80- 71 8,34 0,75 0,01 -2,79 1,66 0,58 4,16 0,72 

<.0 
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Tabelul IV-B 

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani in tez.aurele din Oltenia in anii 79-74 i.e.n. şi a tezaurelor-tip 
in funcţie de frecvenţa relativA a volumului de monedă emisă. 

Nr. 1 • . Frecvenţa relativă 1 Nedeia 1 Zătreni 1 Căpreni 1 Hotărani 
crt. 1 Anu a şta.nţelor estimate 

---
1 

k [ fr-k 1 fr-k 1 fr-k 1 fr-k 

---- --- 2 1 - -- -- 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

Lunea l Tezaur-tip 
Oltenia 

-
fr-k 

1 
.1\-k 

-
8 

1 
9 

1 -

2 11- 195 4,44 -4,44 -4,H -2,87 --0,44 -4,44 -J,:n 

2 94- 190 0,76 -0,76 -0,76 -,076 0,76 -0,76 -0,76 

3 89- 180 0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -,068 -0,68 -0,68 

4 79- 170 1,26 -1,26 1,17 -1,26 - 1,26 -1,26 -0,78 

5 

6 

69- 158 0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

57- 151 2,35 -2,35 -2,35 0,01 1,65 

-0,49 
1 

-0,49 

-2,35 1 -1,08 

7 1 50- 141 3,61 12,17 -3,61 -0,47 -3,61 -1,61 
1 

O. 17 

8 1 40- 131 7,60 8,18 -5,17 3,42 -3,60 2,40 1,04 

o 30- 121 8,32 -8,32 3,87 -0,45 -4,32 -8,32 -3,51 

10 20- 111 10,89 -5,36 11,06 5,67 5,14 -10,89 1,08 

11 10- 101 16,86 -1,08 -2,23 -4,27 3,14 13, 14 1, 74 

12 00-91 5,64 -5,64 -5,6-1 -2,50 -1,64 4,36 -2,22 

13 90-81 28,68 13,42 5,46 .5,96 3,32 11,32 7,89 

1 14 81-71 8,34 -3,08 3,85 -1,26 3,66 1,66 0,96 

·-- ---

t.j 
o 
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O'> Tabelul 1v:c 

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani in tezaurele din Muntenia in anii 71-64 i.e.n. şi a tezaurului-tip 
Muntenia II in funcţie de frecvenţa relativă a volumului de monedă emisă 

Nr. 
crt. Anii Frecvenţa relativă 

a ştanţelor estimate 

k 

Sfinţeşti 

fr-k 

Nicolae Bălcescu Grădiştea 

- 1-----
fr-k fr-k 

Curtea de Argeş 

fr-k 

Tezaur-tip 
Muntenia II 

Xi- k 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 ! 6 1 7 ~,---8--

211- 195 

2 194- 190 

3 189- 180 

4 179- 170 

5 169- 158 

G 157- 151 

7 150- 141 

8 140-131 

9 130- 121 

10 120-111 

11 110-101 

12 100- 91 

13 90- 81 

14 80- 71 

15 70- 61 

4,19 

0,71 

0,64 

1,18 

0,46 

2,21 

3,40 

7, 17 

7,85 

10,27 

15,91 

5,32 

27,06 

7,85 

5,65 

-3,11 

-0,71 

-0,64 

- 1,18 

-0,46 

- 1,13 

- 1,2J 

J,(J9 

- 1,33 

6,03 

-7,22 

3,37 

6,63 

3,01 

-4,19 

-0,71 

-·0,64 

-- 1, 18 

-0,46 

- 2,21 

4,2<J 

-7,17 

-7,85 

5,11 

7, 1fi 

2,37 

3, 7() 

- 0,16 

2,04 

-4,19 1 

-0,71 

-0,64 

- 1, IR 

---o. 4fi 

. 2,21 

- 3,40 

-7,17 

- 7,b.) 

--0,75 

--(>,J<J 

-5,.>2 

15, 79 .. 

25,4X 

-0,89 

-4,19 

- O, 71 

--0,64 

-- 1' 18 

·- 0,46 

··- 2,21 

7, 7 1 

-7,17 

·- 7,85 

0,8·1 

17,42 

-5,32 

6,27 

-7,85 

5,46 

·- 3,92 

-0.71 

--0,64 

-· 1' 18 

-0,46 

- 1, <J4 

1,1H 

--4,46 

-6,22 

2,80 

2,74 

- l,2J 

8,01) 

5,12 

-0,50 
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cu curba distribuţiei teoretice Muntenia II, care indică o dată mai tîrzie 
de formare a lotului decît curba de distribuţie a grupei Oltenia. 

Astfel restructurate, noile distribuţii teoretice ale celor trei grupe au 
fost calculate ca medii pătratice = Xp {tabelul V). Pentru compararea dis
tribuţiilor teoretice a celor trei grupe, s-a considerat axă de referinţă te
zaurul-tip Muntenia 1, căruia i s-au calculat abaterea standard dx şi am
plitudinile maxime şi minime pentru fiecare interval în parte. 

Tabelul V 

Tezaurele tip Muntenia 1, Oltenia şi Muntenia li, obţinute pe baza mediilor pătraticc 

IT . 

1 

Tezaur-tip : ezaur-tlp 
~r. 

Anii Tezaur-tip Muntenia I inclusi·r Sfinţeşti 
OltPnia Muntenia I 

crt. exclusiv 

1 

exclusiv 
Lunea Sfinţe~ti 

-

1 1 

1 

Xp dx 1 Am ax Amin Xp 1 Xp 
' 

1 
-

2 3 4 5 7 8 

211-195 4,55 8,06 1,04 2, 15 o 

2 194- 190 0,67 =~= 0,62 1,29 0,05 o () 

3 189-- 180 0,67 :::::o.o2 1,29 0,05 () o 

179- 170 2,10 = 1,95 4,05 O, 15 1,2 1 o 

5 169-- 158 o o o () o o 

6 157-151 4,14 7,62 1,06 ? ~, 

-, -'- o 

7 150- 14 1 5,48 8,04 

140- u 1 8,62 ~= .1, 79 12,41 4,81 9,07 1 o 

9 130- 121 9,77 15,10 4,44 - -' /,).) 1 o 

10 120--111 14,40 :. (i. 57 20,97 7,8.\ ' 16. Il 12,26 

11 110-101 10,23 1.1,29 7,17 1() 24,04 

12 100- 91 8,6J ·:· 5,42 H,05 : 3,21 2,54 4,44 

90- 81 3o. os .: 9, 7.1 45,81 2o, .15 .1(J,02 

80-- 7l 9,5J :.:_ 2,01 11,54 7,52 <J. o2 1 CJ, 74 

15 70- 61 'tl,27 

În tabelul VI şi graficul aferent sînt prezentate amplitudinile frec
venţelor relative a tezaurelor din grupa Muntenia I, a tezaurelor-tip Ol
tenia şi Muntenia II, precum Şl a volumului esttmat de monedă emisă în 
funcţie de tezaurul-tip Muntenia 1. 
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00 Tabelul VI 

Amplitudinea frecvenţelor relative a denarilor romani republicani în tezaurele din grupa Muntenh 1, în tezaurele tip pentru Oltenia 

şi Muntenia Il, şi a frecvenţei-relative a matriţelor estimate în funcţie de tezaurul-tip Muntenia 1 

Nr. Tezaur-tip Gliganu 
Mihai Alexan- Tezaur-tip Tezaur-tip 

Fr. 
Anii Muntenia de Suhaia Bucureşti Bălăneşti Sfinţeşti a ştanţelor crt. Bravu dria Oltenia MII I Jos estimare 

--
Xp = k fr-k fr- k fr- k fr- k fr- k fr- k fr- le Xp 0- k[XpMII-k fr- k 

1 1 1 211- 195 4,55 -4,55 -~,55 1,00 5,45 -0,98 -4,55 -3,47 -2,40 -4,55 -0,11 

2 194- 190 0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 1' 11 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,09 

3 189- 1~0 0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 1, 11 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,01 

4 179- 170 2,10 -2,10 -2,10 1 3,45 -2,10 -2,10 -2,10 -2,10 -0,89 -2,10 -0,84 

5 169- 158 o o o o o o o o o o 0,49 

6 157-151 4,34 4,75 -0,18 1,21 -4,34 -4,34 -4,34 -3,26 -2,02 -4,34 -1,99 

7 150- 141 5,48 -5,48 2,85 5,63 -5,48 -1,91 -5,48 -3,31 2,56 2,32 -1,87 

8 140- 131 8,62 0,47 -4,46 -8,62 1,38 2,09 0,75 2,24 0,45 -8,62 -1,02 ' 

<) 130- 121 9, 77 8,41 -1,44 -4,22 -9,77 2,73 -3,52 6,53 -2,24 -9,77 - 1,45 

10 120- 111 14,40 3,78 2,26 -8,85 -14,40 3,45 1,22 1,90 1, 71 -2,14 -3,51 

11 110-101 10,23 7,95 2,27 -4,68 -0,23 -3,09 -3,98 -1,54 5,77 13,81 6,63 

i 
-6,09 -4,19 -2,99 12 100- 91 8,63 -8,63 -8,63 7,53 1,37 -3,28 -2,38 +0,06 

13 90- 81 36,08 - 17,90 1,42 -2,75 13,92 -9,30 7,67 -2,39 O, 16 -0,06 -7,40 

14 80- 71 9,35 -0,44 -1,20 -3,98 0,47 -0,61 2,97 1,33 0,09 10,21 - 1,19 

l 1 

0'..) 
c;...:l 
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Inregistrarea unor dispersii mari pentru tezaurele din grupa Munte
nia I, caracterizează o populaţie nu suficient de numeroasă şi încă puţin 
omogeă. Riscul a fost de la Început acceptat datorită numărului mic de 
tezaure, care sînt de atribuit epocii la care denarul roman republican în
cepe să afluiască În spaţiul dacic. Este de la sine Înţeles că odată cu îm
bogăţirea materialului numismatic va fi necesară o recalculare a distribu
ţiilor teoretice şi o reatribuire a tezaurelor la acele serii la care caracteris
ticile lor de timp coincid. Este de aşteptat ca mărirea populaţiei statistice 
să ducă la mai buna conturare a fazelor, poate la înmulţirea lor, odată cu 
e\·idenţierea şi a altor indicatori, deoarece fenomenul patrunderii denari
lor la nord de Dunare este un proces continuu, ca şi cel de restructurare 
permanentă a pieţelor monetare. Procesul de restructurare permanentă şi 
succesivă a pieţei este ilustrat şi de unele tezaure analizate aici, tezaure a 
căror diagramă prezintă variaţii neomogene faţa de distribuţia teoretică 
contemporană. Aceste variaţii tind a se structura asemenea distribuţiilor 
teoretice a perioadelor apropiate. 

Din graficul amplitudinilor se delimitează mult mai clar deosebirile 
dintre perechile de indicatori ale caracteristicii de timp specifice grupelor 
cronologic deosebite. Perechea de indicatori caracteristică grupei Munten~a II 
se plasează cu mult dincolo de limitele de dispersie admise pentru Mun
tenia I. În acest grafic se evidenţiază un alt indicator pentru grupa Mun
tenia II şi anume amplitudinea curbei În intervalul 80-71 î.e.n., puternic 
distanţată de limita de dispersie a grupei Muntenia I. Aceasta dovedeşte 
puternica şi rapida penetrare a noilor emisiuni pe piaţa balcanică. Dia
grama tezaurului-tip Oltenia se încadrează cu două excepţii În limitele de 
dispersie a grupei Muntenia I. De semnalat este şi faptul că curba tezau
rului-tip Oltenia urmează mult mai fidel decît Muntenia I curba volumu
lui de monedă emisă. Tendinţa de structurare asemenea curbei de distribu
ţie Muntenia II, care este pusă în evidenţa de cele două excepţii, a curbei 
de distribuţie teoretică Oltenia, se datoreşte influenţei indicilor tezaurului 
Hotărani, care pare a fi penetrat ceva mai tîrziu 25. 

În Încheiere, revenind la tezaurul descoperit în apropiere de Bucu
re~ti, pe la 1905, tezaur fragmentar, care a prilejuit această anchetă statis
tică, considerăm că particularităţile sale, observate În urma analizei sta
tistice, nu ne permite în acest stadiu al cercetarilor să îl atribuim cu cer
titudine seriilor Muntenia I ori Muntenia II. Este posibil ca acest tezaur 
să fie ceva mai 1.:cent. 

În acest 5tudiu nu s-au putut finaliza toate acele aspecte ale fenome
nului prezenţei denarului roman republican În Dacia, aspecte care au fost 
evidenţiate În această primă încercare de aplicare a unor metode de analiză 
statistică încă neutilizate În cercetarea numismatică de la noi. De altfel 
instrumentele de lucru folosite aici aparţin unor metode primare de analiză 
statistică, existînd posibilitatea utilizării unor mijloace de investigare su
perioare. În stadiul actual al cercetării s-au considerat ca suficiente instru-

25 Bucur Mitrca, Dou,l tezaure de monede rommze republicane descoperite în Ol
tenia, În SCIV, 22, 1971, 4, p. 585, autorul consideră tezaurul d~ la Hotărani ca fiinJ 
mai recent decît tezaurul de la Zătreni pe baza altor indicii. 
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mentele de analiză folosite a1c1 pentru conturarea aspectului statistic al 
acestui fenomen istoric. 

Este necesar ca interpretarea statistică a fenomenului pătrunderii mo
nedelor romane republicane de argint să fie continuată şi pentru celelalte 
tezaure de denari republicani din Dacia. Astfel se va ajunge Ia o mai clară 
Înţelegere a acelor aspecte ale fenomenului care pot fi evidenţiate statistic 
şi la o mai bună cunoaştere a pătrunderii În Dacia a acestui numerar cu 
deosebite implicaţii În lumea triburilor geto-dacice. 

TRESOR DE :.ro!\"'NAIES ROMAI!'\ES REPUBLICAU\ES 
DECOUVER T A PROXIMITE DE BUCAREST 

Resume 

L'auteur presente 2C monnaies romaines d'argent, montees dans un braceler et dans 
une broche, dont 18 sant "dinars" romains republicains, faisant partie d'un tresor decouvert 
a prox.imite de Bucarest, vers 1905. 

Parce que les depots monetaires de Muntenie et d'Oltenie, qui s'achevent avec des 
monnaies emises dans les troisieme et quatrieme deccnnies du J_er ~iecle a.n.e., sont fra~
mentaires, l'auteur fit l'analyse statistique de leur structure, pour trouver les indices de 
la caracteristique du temps specifique pour les groupes de trcsors: On a pu ainsi comt:tter 
que les indices de la caracteristique du temps, appartenant a des groupes de tresors diffe
rent-s au point de vue chronologique, sont differents. Cela permet la supposition que les 
:mciennes penetrations de denars romains republicains au Nord du Danube eurent !ieu 
dans un plus long laps de temps, ce qui permit la reorganisation du numeraire rcpublicain 
<>ur les marches de formation des lots de denars qui penetreront dans l'espace de la Dacie. 
Les commencements de la penctration peuvent etre etablies avec plus de certitude vers l'an 
75 a.n.e. · 

t:XPLICATION DES PLAi'\CHES 

Pla11rhe /. Le bracelet et la broche dans lcsquels sont montcs les deniers romam'i rcpu
blicains du tresar de Buc:uest, 1905. 
Pla11rhe Il. Histogrammes de distribution de<; frcquences absolues des deniers romams re· 
publicains des trcsors decouvertes en Muntenia. 
Planche !Il. Histogrammes de distribution des f rcquences absolues des deniers romaim re
publicains des tresors dccouvenes en Oltenia. 
Pia11rhe !V. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers rom:11ns repu
blicains des tresors du premier groupe de ~1untenie. 
Plall(he L'. Graphique de distribution des f rcquences relatives des deniers romams rcpu
hlicains des tresors de la groupe d'Oltenie. 
Pianrl:e V/. Graphique de distributions des frcquences relatives des deniers romam~ repu
blicains des trcsors du deuxicme groupe de Muntcnie. 
Planrhe VII. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers romain-; rcpu 
blicain~ des tresors du premier groupe de Muntt~nie en rapport avec la frc'luence relative 
des coins estimes consideree comme abscisse. 
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Plallche l' I Il. Graphique de distribution des frequences relatives des deniers romains re~u
blicains des tresors du groupe d'Oltenie en rapport avec la frequence relative des coms 
estimes consideree comme abcise. 
Planche IX. Graphique de distribution des frcquences relatives des den.iers romains n!pu
biicains des tresors du deuxime groupe de l'vluntenie en rapport avec la frequence relative 
des coins estimes considcree comme abcise. 
Plallche X. Graphique de distribution des fn!quences relatives des deniers romains rcpu
blicains du tresar - type Muntcnie I (Xp) et la dcviation standard (SD). 
Plallche XI. Graphique de distribution des frcquences relatives des tresors-type Mutenie II 
et Oltenie, des coins estimes et des tresors du premier groupe de ?lluntenie consider<! 
com.me abscisse. 
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Plallşa IV. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani re
publicani din tezaurele grupei Muntenia 1. 
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Planşa V. Graficul de distributie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani repu .. 
blicani din tezaurele grupei Oltenia. 
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Planşa V 11. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani 
republicani din tezaurele grupei Muntenia I în raport cu frecvenţa relativă reprezentînd 
ştanţele estimate considerată ca abcisă. 
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Planşa V Il/. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani re
publicani din tezaurul grupei Oltenia în raport cu frecvenţa relativă reprezentînd ştanţele 
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Plan~a 1 X. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative reprezentînd denarii romani re
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Plan,ca X. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative a denarilor romani republicani 
din tezaurul-tip Muntenia I (Xp) şi abaterea standard (SD). 
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Plunşa X l. Graficul de distribuţie a frecvenţelor relative la tezaurele tip Muntenia II şi 
Oltenia, a ştanţelor estimare şi a tezaurelor din grupa :-.1untenia I considerat ca abcisă. 
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