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Autorii prezintă 65 monede bizantine descoperite la Sucidava (cartier 
Celeiu, oraş Corabia, jud. Olt) aflate în colecţiile Institutului de Arheologie 
„Vasile Pârvan” (fostul Muzeu Naţional de Antichităţi). Cele mai multe piese 
au fost recuperate în timpul cercetărilor arheologice efectuate înainte de 
1945 şi în anii 1957-1958, coordonate de D. Tudor. Alte monede au fost 
oferite de diferite persoane pentru organizarea Expoziţiei jubiliare de la 
Bucureşti din anul 1906, fiind ulterior predate Muzeului Naţional de 
Antichităţi. Desfăşurarea pe emitenţi a 49 de piese din secolul al VI-lea este 
următoarea: Iustin I (3 ex.), Iustinian I (8), Iustin II (18), Tiberiu II 
Constantin (5) şi Mauriciu Tiberiu (15). Cele mai târzii monede bizantine 
sunt 16 exemplare din secolele X-XI: folles anonimi de tip A1 (1 ex.), C (1), 
D (7), E (1) şi H (1), la care se adaugă folles bătuţi în numele împăraţilor 
Constantin X (1), Constantin X şi Evdochia (1), Roman IV (1) şi Mihail VII 
(2). Autorii redactează un bilanţ al descoperirilor monetare bizantine de la 
Sucidava utilizând, cu prudenţă, publicaţiile mai vechi care, de cele mai 
multe ori, sunt lipsite de detalii şi ilustraţie. Pe baza materialul numismatic 
recenzat sunt făcute o serie de observaţii privind evoluţia Sucidavei bizantine 
în secolul al VI-lea şi locuirea din secolul al XI-lea. 
Cuvinte cheie: Sucidava, cercetări arheologice, secolul al VI-lea, secolul al 
XI-lea,  monede bizantine, solidus, tremissis, follis, hemifollis, 16 nummia, 10 
nummia, 5 nummia.  
 
 

*** 
 
 

 Prezentăm în cele ce urmează 65 monede bizantine descoperite la 
Sucidava (cartierul Celeiu, oraşul Corabia, jud. Olt) aflate în colecţiile 
Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”1. Dintre ele, doar câteva au fost 
publicate cu detalii, celelalte, atât din secolul al VI-lea cât şi din secolul al 
XI-lea sunt inedite chiar dacă au fost menţionate, uneori cu erori, în câteva 
lucrări dedicate cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava2 sau circulaţiei 

                                                 
1 Studiul a fost realizat în cadrul programului desfăşurat de Groupement de 
Recherche Européen « Trouvailles monétaires ». 
2 Tudor 1941, p. 359-400; Tudor 1948, p. 145-208; Tudor 1953, p. 693-742;  Tudor, 
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monedelor bizantine în spaţiul cuprins între Dunăre şi Carpaţi3. Din păcate, 
pentru cele mai multe piese nu s-au mai păstrat condiţiile descoperirii şi în 
unele cazuri nici plicurile vechi. De altfel, întregul material numismatic 
descoperit la Sucidava în perioada interbelică a avut de suferit, amestecându-
se în contextul evacuării colecţiilor Muzeului Naţional de Antichităţi în 
timpul războiului. O parte dintre monedele pe care le publicăm reprezintă 
contribuţiile unor persoane private la Expoziţia jubiliară din 1906, care au 
fost predate, după închiderea acesteia, Muzeului Naţional de Antichităţi. Un 
lot substanţial este alcătuit din piese găsite în timpul cercetărilor întreprinse 
de D. Tudor înainte de 1945, la care se adaugă monede descoperite în anii 
1957 şi 1958. În privinţa materialului numismatic descoperit înainte de 1945 
şi menţionat de D. Tudor în mai vechile studii dedicate Sucidavei, se cuvin 
unele precizări încă de la început.  În primul rând că nu toate monedele 
descoperite la Sucidava înainte de 1945 au ajuns la Muzeul Naţional de 
Antichităţi, materialul arheologic şi numismatic din campaniile efectuate în 
anii 1936 şi 1937, fiind depus la primăria din Corabia4. Totodată, este posibil 
ca unele piese să fi fost rătăcite în timpul războiului în contextul evacuării 
colecţiilor. Încercarea de a identifica piesele menţionate de D. Tudor în lotul 
de monede aflat în prezent în colecţiile Institutului de Arheologie „Vasile 
Pârvan” a avut succes doar în cazul a 16 monede, pe care le vom preciza în 
catalog. Celelalte monede menţionate în literatura veche, fie au fost iniţial 
greşit identificate, observaţie întărită de unele cazuri pe care le vom pune în 
evidenţă, fie, potrivit descrierii, nu se regăsesc cu certitudine în lotul nostru. 
În aceste condiţii, ne exprimăm rezervele asupra oportunităţii utiliz ării 
întregului material numismatic menţionat de D. Tudor într-un viitor bilanţ al 
descoperirilor de monede bizantine de la Sucidava.  

Structura materialului numismatic paleobizantin (49 ex.) păstrat în 
prezent la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan, pe emitenţi, se prezintă 
astfel: Iustin I (3 ex.), Iustinian I (8 ex.), Iustin II (18 ex.), Tiberiu II 
Constantin (5 ex.) şi Mauriciu Tiberiu (15 ex.). Din punct de vedere al 
atelierelor remarcăm că sunt mai bine reprezentate Constantinopol (20 ex.), 
Thessalonic (15 ex.) şi Nicomedia (8 ex.), la care se adaugă Cyzic (3 ex.) şi 
Antiochia (3 ex.).  

Cele mai timpurii monede din lotul de piese izolate pe care îl publicăm 
sunt doi folles şi un hemifollis emişi la Constantinopol în numele împăratului 
Iustin I. Două dintre piese, o jumătate de follis de tip MIBE 18, emis între 
1.07.518 şi 1.09.522 şi un follis de tip MIBE 121, datat între 1.09.522-
4.04.527, au fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice efectuate în 
anii 1942 şi 1957. Pentru cea de-a treia monedă, un follis de tip MIBE 11 
emis în perioada 10.07.518-1.09.522, nu se cunosc detalii legate de condiţiile 

                                                                                                                              
Bujor, Matrosenco 1961, p. 473-494. 
3 Preda 1972, p. 375-415; Butnariu 1986, p. 199-235; Mănucu-Adameşteanu 2003. 
4 Tudor 1953, p. 726. 



 287 

de descoperire. Un follis emis la Constantinopol (nr. 1 în catalog) ar putea fi 
dintre cei menţionaţi de D. Tudor, însă lipsa datelor tehnice şi a ilustraţiei ne 
împiedică să precizăm despre care piesă este vorba5.  
 Emisiunile împăratului Iustinian I sunt reprezentate de şapte exemplare din 
metal comun şi unul din aur. Moneda de aur este un tremissis descoperit în 
anul 1958 şi menţionată pentru prima dată de D. Tudor în 19616, informaţia 
fiind preluată în literatura numismatică sub această formă

7 până la publicarea 
piesei cu detalii şi ilustraţie în 20068. Emisiunile din metal comun sunt 
reprezentate mai ales la nivelul subdiviziunilor, trei exemplare de 10 nummia 
şi două de 16 nummia la care se adaugă doi folles. Din punct de vedere a 
repartiţiei pe ateliere constatăm următoarea situaţie: trei exemplare bătute la 
Constantinopol (un follis şi două piese de 10 nummia), un follis emis la 
Cyzic, o piesă de 10 nummia provenind de la Nicomedia şi două piese de 16 
nummia puse în circulaţie de Thessalonic. Unul dintre cele două exemplare 
de 16 nummia emise la Thessalonic, nr. 10 în catalogul nostru, a fost 
menţionat pentru prima dată de D. Tudor ca fiind găsit în cetate, cu trimitere 
la mai vechiul determinator întocmit de Wroth9. Datată iniţial la începutul 
domniei împăratului10 sau 527-56211, această piesă de 16 nummia, de tip 
MIBE 169b, este încadrată de noile determinatoare în intervalul de timp 
cuprins între anii 538 şi 552. A doua piesă de 16 nummia, rămasă inedită 
până în prezent, a fost emisă în acelaşi atelier şi poate fi datată tot între anii 
538 şi 552. Dintre cele trei exemplare de 10 nummia aflate în lotul nostru, 
două de tip MIBE  992 au fost bătute la Constantinopol şi unul de tip MIBE 
118a la Nicomedia. În cazul emisiunilor atelierului din capitala Imperiului, 
doar o piesă a putut fi încadrată cronologic în 562/563, cea de-a doua, mai 
slab conservată, fiind pusă în circulaţie după reforma din 538. Se cuvine a 
preciza că decanummia emisă în 559/560 la Nicomedia a fost găsită în anul 
1958, fiind donată de către D. Tudor12.  

 Dintre cei doi folles emişi la Constantinopol (nr. 5) şi Cyzic (nr. 9) 
pentru Iustinian I doar ultimul, bătut în anul 22 de domnie (548/549) a fost 
menţionat anterior de D. Tudor13; celălalt, de tip MIBE 84, fără anul domniei 
pe revers şi atribuit emisiunilor din anii 527-537, este inedit. Atragem atenţia 

                                                 
5 Tudor 1941, p. 396, nr. 34-35 şi Tudor 1948, p. 203-204, nr. 54-55. 
6 Tudor, Bujor, Matrosenco 1961, p. 486. 
7 Butnariu 1986, p. 226, nr. 8. 
8 Vîlcu, Nicolae 2006, p. 153-154, nr. 462. 
9 Tudor 1941, p. 396, nr. 36. 
10 Ibidem, unde se consideră că piesa ar putea fi datată în anul 527, plecând de la 
premisa că A-P reprezintă anno primo.  
11 Moneda este menţionată şi în repertoriul întocmit de Butnariu 1986, p. 226, nr. 10 
cu trimitere eronată la DOC, I, p. 105, nr. 98 c.1. 
12 Ar putea fi una dintre cele două monede menţionate la Tudor, Bujor, Matrosenco 
1961, p. 485. 
13 Tudor 1948, p. 204, nr. 56. 
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că în prima contribuţie a lui D. Tudor asupra monedelor de la Sucidava sunt 
menţionaţi alţi patru folles emişi în timpul domniei lui Iustinian I, toţi găsiţi 
în cetate14. Unul dintre folles, din anul 6, a fost atribuit cu rezerve împăratului 
Iustinian I15. În lumina cercetărilor întreprinse în ultimile decenii asupra 
sistemului monetar bizantin se cunoaşte că anii domniei apar pe revers după 
reforma din anul XII (538/539). În aceste condiţii este clar că moneda nu 
poate să aparţină emisiunilor din timpul împăratului Iustinian I. Totodată, 
remarcăm că nu poate să aparţină nici emisiunilor din timpul lui Iustin II, 
care apare în compania Sofiei, iar Tiberiu II Constantin foloseşte de obicei alt 
tip de M, o posibilă soluţie rămânând în acest caz Mauriciu Tiberiu. În lipsa 
ilustraţiei şi a unor date tehnice este greu de spus dacă moneda aflată în 
discuţie aparţine într-adevăr emisiunilor lui Mauriciu Tiberiu şi nici nu poate 
fi identificată cu siguranţă printre piesele aflate în colecţia Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan”. Un caz fericit îl constituie o piesă menţionată de 
D. Tudor în studiul publicat în anul 194816 şi atribuită cu rezerve emisiunilor 
lui Iustinianus I din anul XI al domniei. În urma reexaminării monedei s-a 
dovedit că este în realitate un follis emis în anul XI (592/3) al domniei 
împăratului Mauriciu Tiberiu (nr. 47).  

Dintre monedele bizantine descoperite la Sucidava, cele mai 
numeroase aparţin domniei împăratului Iustin II: 9 folles şi 9 hemifolles. 
Structura pe ateliere se prezintă astfel: Thessalonic (7 ex.), Constantinopol (5 
ex.), Nicomedia (4 ex.), Cyzic (1 ex.) şi Antiochia (1 ex.). Remarcăm că 
atelierul aflat la Thessalonic este reprezentat exclusiv prin hemifolles, în timp 
ce din capitala Imperiului provin doar folles. Încercarea de a identifica 
monedele de la Iustin II menţionate de D. Tudor în lotul aflat în prezent la 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” a fost încununată de succes doar în 
cazul a opt piese: patru folles bătuţi la Constantinopol în anii 566/717, 
572/318, 574/519 şi la Nicomedia în anul 568/920 şi patru hemifolles bătuţi la 
Thessalonic în anul 568/921, 569/57022, 574/523 şi 576/724. Alte piese 
menţionate de D. Tudor ar putea să se regăsească în lotul nostru dar, din 
păcate, lipsa datelor tehnice şi a ilustraţiei în publicaţia iniţială face 
imposibilă reconstituirea. 

                                                 
14 Tudor 1941, p. 396-397, nr. 39-42. 
15 Ibidem, p. 397, nr. 42. 
16 Tudor 1948, p. 204, nr. 57. 
17 Tudor 1941, p. 397, nr. 45, dar anul I.  
18 Una dintre cele două piese menţionate de Tudor 1948, p. 204, nr. 61. 
19 Ibidem, nr. 63. 
20 Ibidem, nr. 59. 
21 Ibidem, nr. 58. 
22 Ibidem, nr. 60. 
23 Ibidem, nr. 62. 
24 Ibidem, nr. 65. 
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Emisiunile împăratului Tiberiu II Constantin sunt reprezentate de cinci 
hemifolles puşi în circulaţie de atelierele din Constantinopol (1 ex.) şi 
Thessalonic (4 ex.). Doi hemifolles, unul emis la Constantinopol (nr. 30)25 şi 
celălalt la Thessalonic (nr. 33)26, au fost publicaţi de D. Tudor. Dintre 
celelalte piese, două exemplare aflate într-o precară stare de conservare, 
aparent nu se regăsesc printre cele menţionate de D. Tudor, însă ar putea face 
parte din grupul de monede declarate cu avers ilizibil27.  

Emisiunile împăratului Mauriciu Tiberiu sunt bine reprezentate în lotul 
de monede bizantine care provin de la Sucidava: 15 exemplare dintre care opt 
folles şi şapte hemifolles. Structura pe ateliere se prezintă astfel: 
Constantinopol (7 ex.), Thessalonic (2 ex.), Nicomedia (3 ex.), Antiochia (2 
ex.) şi Cyzic (1 ex.). Trei piese au fost menţionate de D. Tudor însă doar un 
follis emis la Constantinopol în anul 5 (nr. 37 în catalog)28 şi un hemifollis 
din acelaşi atelier, dar bătut în anul 1 (nr. 38)29, au fost identificaţi în lotul de 
monede pe care îl publicăm cu acest prilej. Remarcăm un follis emis la Cyzic 
în anii 598/599, care se dovedeşte a fi cea mai recentă monedă din secolul al 
VI-lea descoperită la Sucidava. O presupusă emisiune de la Phocas 
menţionată cu rezerve asupra identificării împăratului de către D. Tudor, un 
follis din anul 4, nu a fost confirmată în ceea ce s-a publicat ulterior şi nu se 
regăseşte nici printre piesele aflate la Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”30. Totodată, observăm că în cazul monedei aflată în discuţie s-a 
strecurat o eroare de tipar şi anume datarea în anii 666/667. Eroarea ar putea 
fi explicată şi printr-o lectură greşită a anului 4, o probabilă variantă fiind 
anul 5 scris sub forma  care, pentru domnia lui Phocas, corespunde cu 
606/607. Ulterior s-a considerat că moneda ar aparţine mai degrabă lui 
Tiberiu II Constantin31, însă la fel de bine ar putea fi atribuită lui Mauriciu 
Tiberiu (MIB, II, p. 120-121, nr. 95b) dacă ţinem cont de litera M care apare 
sub forma , aşa cum rezultă din trimiterea la Wroth, nr. 107-108, planşa 22, 
nr. 3 (Antiochia).  

După aceste precizări asupra lotului de monede bizantine din secolul al 
VI-lea aflate în colecţia Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, cel mai 
mare publicat cu detalii până în prezent, se cuvine a schiţa un tablou al 
circulaţiei monetare la Sucidava, luând în calcul, cu prudenţă desigur, 
exemplarele intrate deja în circuitul ştiinţific, multe dintre ele fără detalii şi 
ilustraţie. Deşi lotul de monede pe care îl prezentăm aici se deschide cu 
emisiuni de la Iustin I, acestea nu sunt cele mai timpurii piese bizantine 
descoperite la Sucidava, literatura numismatică înregistrând un follis bătut la 
                                                 
25 Ibidem, nr. 69. 
26 Ibidem, nr. 70. 
27 Ibidem, p. 204. 
28 Ibidem, nr. 71. 
29 Ibidem, nr. 72. 
30 Tudor 1941, p. 398, nr. 14. 
31 Butnariu 1986, p. 210 şi 233, nota 51. 
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Constantinopol în numele împăratului Anastasius I în anii 498-518, care ar fi 
fost recuperat însă dintr-un context arheologic datat după domnia lui Iustinian 
I32. În legătură cu această piesă există opinia, recent exprimată într-un studiu 
dedicat circulaţiei monetare din zona Porţilor de Fier ale Dunării în perioada 
375-565, potrivit căreia follisul de la Anastasius I ar putea proveni mai 
degrabă din stocul local decât dintre monedele sosite ulterior din Balcani33. 
Remarcăm totodată că follisul de la Anastasius I nu constituie o apariţie 
singulară, pentru Oltenia fiind atestate mai multe emisiuni din metal comun şi 
aur de la acest împărat, unele în imediata apropiere a Sucidavei34. În tot 
cazul, prezenţa unei monede sau eventual a două piese, după o informaţie pe 
care nu am putut-o verifica35, nu poate servi drept argument pentru începerea 
lucrărilor de refacere a Sucidavei în vremea împăratului Anastasius I36.  

Celor trei exemplare de la Iustin I din lotul pe care îl publicăm, doi 
folles şi un hemifollis emişi la Constantinopol, li se adaugă alte câteva piese 
găsite la Sucidava înainte de 1945 şi comunicate de D. Tudor37. Creşterea 
numărului de monede de la Iustin I descoperite la Sucidava se înscrie în 
tendinţele observate deja în privinţa circulaţiei monetare din Oltenia, cu 
specială privire asupra capetelor de pod38. Rămâne încă de precizat momentul 
refacerii Sucidavei, acţiune presupusă a începe după unele opinii chiar în 
timpul domniei lui Anastasius I39 sau Iustin I40. În acest moment, dosarul 
numismatic pare să încline balanţa spre domnia împăratului Iustinian I, în 
acord cu informaţiile din izvoarele scrise, însă o prezenţă bizantină la 
Sucidava încă din timpul lui Iustin I ar putea fi luată în consideraţie. 
Rezumându-ne la piesele publicate de noi, remarcăm că un follis şi un 
hemifollis, ambele descoperite înainte de 1945, aparţin emisiunilor puse în 
circulaţie în anii 518-522, în timp ce un follis găsit în 1957 se încadrează în 
emisiunile puse în circulaţie în perioada 522-527. Dintre piesele descrise mai 
în detaliu de D. Tudor, una aparţine anilor 518-522 şi cealaltă perioadei 522-
52741. Fără a absolutiza, ţinând cont de numărul mic de piese aflate în 

                                                 
32 Poenaru Bordea 1975, p. 79, nr. 211. 
33 Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 55. 
34 Ibidem, p. 54-55. Butnariu 1986, p. 199-235. Pentru descoperirile de monede de 
aur, vezi Vîlcu 2009. 
35 Toropu, Tătulea 1987, p. 85. 
36 Toropu 1976, p. 36; Toropu, Tătulea 1987, p. 177.  
37 Tudor 1942, p. 45, nr. 284, un follis emis la Nicomedia, Tudor 1941, p. 396, nr. 
34-35 (doi folles) şi Tudor 1948, p. 203-204, nr. 53-55, un hemi-follis emis la 
Nicomedia şi doi folles emişi la Constantinopol. Menţionăm că una dintre aceste 
ultime piese s-ar putea regăsi printre cele aflate la Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” (nr. 1 în catalog). 
38 Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 58-60. 
39 Toropu 1976, p. 36; Toropu, Tătulea 1987, p. 177.  
40 Tudor 1978, p. 461. 
41 Tudor 1941, p. 396, nr. 34-35 (doi folles). 
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discuţie, sesizăm totuşi o uşoară descreştere a prezenţei emisiunilor din a 
doua parte a domniei împăratului Iustin I, tendinţă în concordanţă cu situaţia 
de la Drobeta42, însă într-un uşor dezacord cu materialul numismatic recenzat 
pentru întreaga Oltenie43. Atragem atenţia că diferenţa ar putea rezulta şi din 
stadiul cercetării, aflat încă la nivel incipient în ceea ce priveşte publicarea cu 
detalii a materialului numismatic bizantin descoperit în această zonă. 

Numărul monedelor creşte substanţial în vremea lui Iustinian I de la 
care avem 15 exemplare publicate cu detalii, opt exemplare aflate în lotul 
nostru şi alte şapte piese publicate în anii’ 7044. Ar putea fi luate în calcul 
încă cinci piese, patru folles şi un hemifollis dintre piesele atribuite sigur lui 
Iustinian I de către D. Tudor şi care nu se regăsesc în colecţiile Institutului de 
Arheologie “Vasile Pârvan”45, rezultând un eşantion de 20 de piese pentru 
domnia împăratului Iustinian I. Câteva monede atribuite cu rezerve acestui 
împărat de către D. Tudor46, la care se adaugă un decanummion menţionat de 
Mihai Ionescu47, nu pot fi luate deocamdată în calcul. În aceeaşi situaţie se 
află şi un miliaresion48 a cărui provenienţă de la Sucidava a fost infirmată 
recent49. Structura după valori nominale a celor 20 de piese este următoarea: 
solidus (1 ex.), tremissis (1 ex.), folles (9 ex.), hemifolles (3 ex.), 16 nummia 
(2 ex.) şi decanummia (4 ex.). Observăm că distribuţia după valori nominale 
a numerarului de bronz descoperit la Sucidava urmează îndeaproape situaţia 
înregistrată în cazul Olteniei50. Remarcăm apariţia monedelor de aur, un 
solidus datat între anii 527-53851 şi un tremissis care acoperă întreaga domnie 
a împăratului Iustinian I (527-565)52. Ambele piese pot fi puse în legătură cu 
plata unor solde către militarii staţionaţi în fortăreaţa Sucidavei, a cărei 
refacere a avut punct final în timpul domniei împăratului Iustinian I. 
Menţionăm că nu sunt singurele monede de aur din secolul al VI-lea găsite la 
Sucidava, un alt tremissis bătut în numele împăratului Mauriciu Tiberiu şi 
datat în perioada 583/584-23 noiembrie 602 (tip MIB, II, nr. 20), recuperat de 
                                                 
42 Şapte monede de la Iustin I, dintre care patru monede din perioada 518-522 şi trei 
emise în anii 522-527, Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 59. 
43 Ibidem, p. 58, fig. II. 
44 Poenaru Bordea 1975, p. 79, nr. 212 şi Toropu, Stoica 1974, p. 161-162, nr. 2-7. 
45 Patru exemplare la Tudor 1941, p. 398, nr. 38-41 la care se adaugă un follis de la 
Nicomedia din colecţia Georgescu, Tudor 1942, p. 45, nr. 285.  
46 A se vedea discuţia asupra monedelor emise de Iustinian I aflate în colecţia 
Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”. Nu am luat în calcul şi un hemifollis din 
anul I aflat în colecţia Georgescu, publicat de D. Tudor în anul 1942 drept Iustin I 
sau Iustinian I, care ar putea fi mai degrabă o emisiune din a doua parte a secolului 
VI, Tudor 1942, p. 45, nr. 286.  
47 Ionescu 1975, p. 331, nr. 12. 
48 Preda 1996, p. 123-124.   
49 Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 76. 
50 Ibidem, p. 77-78. 
51 Toropu, Stoica 1974, p. 161-162, nr. 2; Butnariu 1986, p. 226, nr. 7. 
52 Numărul 4 în catalogul nostru. 
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D. Tudor şi donat Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române 
în 1954, fiind publicat recent53. În privinţa descoperirilor de monede de aur 
emise pentru Iustinian I, amintim că în regiunea cuprinsă între Dunăre şi 
Carpaţi au fost semnalaţi solidi la: Buzău (Drăgaica-Gară), jud. Buzău54, la 
Găeşti55 şi Valea Voievozilor56, în jud. Dâmboviţa, la Reşca57 şi Olari58, în 
jud. Olt, la Stolniceni59, Buridava (împrejurimi)60 şi Măgura61 în jud. Vâlcea, 
la Almăjel, jud. Mehedinţi62, la Ohaba-Jiu, jud. Gorj63 şi în Oltenia64 la care 
se adaugă un tremissis aflat la Olari65, în jud. Olt. Revenind la emisiunile din 
metal comun din vremea împăratului Iustinian I descoperite la Sucidava, 
remarcăm următoarea distribuţie pe ateliere: Constantinopol (7 ex.), 
Nicomedia (6 ex.), Thessalonic (2 ex.), Cyzic (1 ex.) şi într-un atelier 
neprecizat (2 ex.). Spre deosebire de situaţia înregistrată în Oltenia66, 
distribuţia pe ateliere a numerarului descoperit la Sucidava reflectă o mai 
bună difuziune a monetăriilor provinciale. Din punct de vedere cronologic, 
remarcăm că doar două piese sunt sigur dinainte de reforma din 538, în timp 
ce  una se datează cu anii domniei împăratului Iustinian I (527-565), iar trei 
îmbracă o perioadă mai largă, anii 538/552 (2 ex.) şi 538/565 (1 ex.). Cele 
datate mai precis sunt din anii 538/539 (5 ex.), 539/540 (1), 541/542 (2 ex.), 
548/549 (1), 552/553 (1), 558/559 (1), 559/560 (1) şi 562/563 (1). Se observă 
o concentrare în anul reformei şi în următorii doi ani, opt exemplare în total, 
cu o lacună până în 548/549, după care se înregistrează o prezenţă sporadică. 
Existenţa unor monede din anii 558/559, 559/560 şi 562/563 se opune ideii 
distrugerii Sucidavei de către cutriguri în anii 558/559, ipoteză argumentată 
prin presupusa lipsă a descoperirilor monetare din ultimii cinci ani ai domniei 
lui Iustinian I67. 

Dintre monedele găsite la Sucidava, 24 de exemplare provin din timpul 
împăratului Iustin II, dintre care 18 exemplare aflate în lotul nostru şi alte 
şase piese publicate în anii’ 70: trei hemifolles emişi la Thessalonic în anii 

                                                 
53 Vîlcu, p. 60, nr. 148. Moneda a fost considerată iniţial de D. Tudor drept o 
emisiune de la Tiberiu II Constantin. 
54 Vîlcu, Nicolae 2006, p. 153, nr. 460. 
55 Butnariu 1986, p. 219, nr. 51. 
56 Mitrea 1980, p. 376, nr. 148. 
57 Mitrea 1972, p. 372, nr. 91 şi Mitrea 1978, p. 367, nr. 91. 
58 Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 66. 
59 Butnariu 1986, p. 223, nr. 147. 
60 Mitrea 1977, p. 380, nr. 116. 
61 Mitrea 1978, p. 367, nr. 85. 
62 Vîlcu, Nicolae 2006, p. 150, nr. 441. 
63 Ibidem, p. 150, nr. 442. 
64 Mitrea 1975, p. 325, nr. 87. 
65 Oberländer-Târnoveanu 2004, p. 66. 
66 Ibidem, p. 76. 
67 Ibidem, p. 73. 
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568/56968, 569/57069, 576/57770, un follis din anul 576/57771 şi un hemifollis 
din anul 568/569 bătuţi la Constantinopol72 şi o piesă de 5 nummia73 probabil 
emisă în acelaşi atelier. Dintre piesele semnalate de D. Tudor şi care nu se 
regăsesc în lotul nostru, ar putea fi luate în calcul încă 11 exemplare: trei 
folles emişi la Constantinopol în anii 570/57174, 572/57375, 575/57676, un 
hemifollis emis la Cyzic în anul 10=574/57577, un hemifollis bătut la 
Antiochia în anii 571/57278, un hemifollis de la Thessalonic din anii 
573/57479 şi un follis de la Nicomedia din anii 568/569 considerat a fi un fals 
din plumb şi cupru80, la care se adaugă un follis bătut la Constantinopol din 
anul 568/56981, trei hemifolles emişi la Constantinopol (un exemplar din 
575/57682 şi altul datat cu anii domniei83) şi la Thessalonic în anii 573/57484, 
aflate la momentul publicării lor în colecţia Georgescu. Nu am luat în calcul 
alte trei piese (un follis şi doi hemifolles)85 asupra cărora D. Tudor avea 
rezerve în privinţa atribuirii şi care ar putea să se regăsească printre piesele 
păstrate la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, însă lipsa detaliilor din 
publicaţia de bază împiedică identificarea lor. În aceeaşi situaţie se află o 
monedă descoperită în campania efectuată în 1994, care a fost atribuită 
împăratului Iustin II, dar fără alte precizări86. În aceste condiţii se poate 
discuta de un eşantion de 35 de monede sigur emise în numele împăratului 
Iustin II, sensibil mai numeros decât cele 24 de piese recenzate de V. M. 
Butnariu87. Relativ recent, pentru monedele emise de Iustin II descoperite la 
Sucidava a fost luat în calcul un eşantion de 47 de piese88, cifră care se 
dovedeşte a fi eronată, ţinând cont de faptul că este citată o singură sursă, 

                                                 
68 Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 9; Butnariu 1986, p. 227, nr. 26. 
69 Poenaru Bordea 1975, p. 79, nr. 214. 
70 Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 8; Butnariu 1986, p. 227, nr. 42. 
71 Mitrea 1968, p. 396, nr. 14; Butnariu 1986, p. 227, nr. 41. 
72 Poenaru Bordea 1975, p. 79, nr. 213. 
73 Poenaru Bordea 1975, p. 79, nr. 215. 
74 Tudor 1941, p. 397, nr. 47. Rectificare la Butnariu 1986, p. 227, nr. 25. 
75 Tudor 1948, p. 204, nr. 61 (una dintre cele două piese menţionate de autor). 
76 Tudor 1941, p. 397, nr. 48. 
77 Tudor 1948, p. 204, nr. 64. 
78 Tudor 1941, p. 397, nr. 43. Rectificare la Butnariu 1986, p. 227, nr. 32. 
79 Tudor 1941, p. 397, nr. 44. Rectificare la Butnariu 1986, p. 227, nr. 35. 
80 Tudor 1941, p. 397, nr. 46. Rectificarea datării la Butnariu 1986, p. 227, nr. 33. 
81 Tudor 1942, p. 45, nr. 287. 
82 Ibidem, p. 46, nr. 289. 
83 Ibidem, p. 45, nr. 288. 
84 Ibidem, p. 46, nr. 290. 
85 Tudor 1948, p. 204, nr. 66-68. 
86 Toropu, Gherghe, Bîciu 1995, p. 85-86. 
87 Butnariu 1986, p. 227, nr. 24-47. 
88 Oberländer-Târnoveanu 2002, p. 124.  
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repertoriul întocmit de V. M. Butnariu89, fără o altă contribuţie care ar putea 
schimba numărul exemplarelor recenzate. În aceste condiţii, se dovedeşte a fi 
ireală şi repartiţia cronologică pe ani de domnie a celor 47 de piese. Revenind 
la eşantionul stabilit de noi, alcătuit din 35 de piese sigur descoperite la 
Sucidava şi atribuite lui Iustin II, remarcăm următoarea structură pe ateliere: 
Constantinopol (14), Thessalonic (12), Nicomedia (5 ex.), Cyzic (2 ex.) şi 
Antiochia (2 ex.). Ponderea atelierelor provinciale în cadrul emisiunilor de la 
Iustin II este sensibil mai mare comparativ cu atelierul central, situaţia de la 
Sucidava confirmând observaţiile făcute asupra descoperirilor monetare din 
Oltenia90. Dintre atelierele provinciale, un rol important în aprovizionarea cu 
monedă îl are Thessalonicul cu o pondere de 34,28%, urmat la distanţă de 
Nicomedia (14,28%), Cyzic (5,71%) şi Antiochia (5,71%), în condiţiile în 
care atelierul central deţine doar 40% din totalul emisiunilor lui Iustin II 
descoperite la Sucidava, în concordanţă cu situaţia sesizată pentru zonele 
stăpânite de bizantini în Oltenia şi Banat91. Structura după valori nominale a 
celor 35 de monede luate în calcul de noi se prezintă astfel: folles (15), 
jumătăţi de follis (19) şi optimi de follis (1), o pondere ridicată (54,28%) 
având, după cum se poate observa, subdiviziunile. Din punct de vedere 
cronologic, emisiunile lui Iustin II se desfăşoară astfel: anii 566/567 (4), 
568/569 (6), 569/570 (3), 570/571 (4), 571/572 (1), 572/573 (2), 573/574 (3), 
574/575 (3), 575/576 (4), 576/577 (3), 565-578 (2). Remarcăm o distribuţie 
relativ unitară, cu excepţia anilor 565/566, 567/568 şi 577/578, nereprezentaţi 
încă în lotul de piese descoperit la Sucidava, şi un vârf înregistrat pentru anii 
568/569. 

De la Tiberiu II Constantin sunt cunoscute puţine monede nu numai la 
Sucidava, dar şi în Oltenia92. Pentru Sucidava înregistrăm cinci jumătăţi de 
follis, patru bătute la Thessalonic şi una la Constantinopol, aflate în lotul 
păstrat la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, la care se adaugă un follis 
din 580/58193 şi o jumătate de follis94, ambele emise la Constantinopol. În 
afară de exemplarele cu identificarea certă a emitentului, sunt menţionate alte 
câteva cu atribuire nesigură: un hemifollis din colecţia Georgescu95 şi un 
follis atribuit anterior împăratului Phocas96. Remarcăm că din cele şapte 
monede aparţinând cu siguranţă lui Tiberiu II Constantin, trei jumătăţi de 

                                                 
89 Ibidem, nota 19, unde se citează repertoriul lui V.M. Butnariu, în care piesele 
emise de Iustin II apar la numerele 24-47, ceea ce ar putea explica de unde provine 
cifra 47. 
90 Oberländer-Târnoveanu 2002, p. 129. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem, p. 129-130. 
93 Poenaru Bordea 1975, p. 80, nr. 216. 
94 Oberländer-Târnoveanu 2002, p. 129, nota 57. 
95 Tudor 1942, p. 46, nr. 291. 
96 Tudor 1941, p. 398, nr. 14; Butnariu 1986, p. 210 şi 233, nota 51. 
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follis datează din 578/579, toate fiind emise la Thessalonic, atelier cu o 
producţie semnificativă în această perioadă. 

Pentru domnia lui Mauriciu Tiberiu, eşantionul constituit din monede 
găsite la Sucidava este sensibil mai bogat, incluzând 27 de exemplare. Dintre 
piesele publicate cu detalii, atribuite lui Mauriciu Tiberiu, cele mai 
numeroase (15 exemplare)97 se păstrează la Institutul de Arheologie Vasile 
Pârvan (nr. 35-49), la care se adaugă un  tremissis datat în perioada 583/584-
23 noiembrie 602 (tip MIB, II, nr. 20)98 şi alte şapte piese publicate în anii 
’70: doi folles emişi la Cyzic în anii 589/59099 şi la Nicomedia în anii 
587/588100, şi cinci hemifolles bătuţi la Constantinopol în anii 583/584101 şi 
592/593102, la Thessalonic în anii 585/586103 şi 588/589104 şi într-un atelier 
neprecizat105. Dintre piesele publicate de D. Tudor şi care nu se regăsesc în 
lotul nostru ar putea fi luaţi în calcul încă doi folles emişi la Constantinopol 
în anii 586/587106, 596/597107 şi un hemifollis bătut în anul 587/588 acelaşi 
atelier108. Pentru statistică am integrat şi o piesă din bronz, cu nominal 
nespecificat, emisă pentru Mauriciu Tiberiu la Constantinopol în anul 4 
(585/586) şi găsită în campania de cercetări din anul 1958109. Menţionăm că 
nu am inclus alte două piese cu identificare nesigură, care ar putea să aparţină 
emisiunilor din vremea împăratului Mauriciu Tiberiu: un hemifollis din 
colecţia Georgescu110 şi un follis atribuit anterior împăratului Phocas111. În 
aceste condiţii, prezenţa la Sucidava a emisiunilor de la Mauriciu Tiberiu 
poate fi discutată pe baza unui eşantion constituit din 27 de exemplare, 
superior celui recenzat de V. M. Butnariu (13 exemplare) din literatura mai 
veche112. Într-un studiu publicat în 2002113 se menţionează un total de 20 de 
monede descoperite la Sucidava, cifră care nu se regăseşte în repertoriul citat 
întocmit de V.M. Butnariu, pe care  autorul se bazează exclusiv. În aceste 
                                                 
97 Printre aceste monede se află şi o piesă atribuită iniţial cu rezerve emisiunilor din 
timpul împăratului Iustinian I dar care s-a dovedit a proveni de la Mariciu Tiberiu. 
Tudor 1948, p. 204, nr. 57. 
98 Vîlcu 2009, p. 60, nr. 148. 
99 Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 11. 
100 Poenaru Bordea 1975, p. 80, nr. 218. 
101 Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 10. 
102 Poenaru Bordea 1975, p. 80, nr. 219. 
103 Ibidem, nr. 217. 
104 Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 12. 
105 Poenaru Bordea 1975, p. 80, nr. 220. 
106 Tudor 1948, p. 204, nr. 72. 
107 Tudor 1948a, p. 13. 
108 Ibidem. 
109 Tudor, Bujor, Matrosenco 1961, p. 487. 
110 Tudor 1942, p. 46, nr. 291. 
111 Tudor 1941, p. 398, nr. 14; Butnariu 1986, p. 210 şi 233, nota 51. 
112 Butnariu 1986, p. 227, nr. 51-63. 
113 Oberländer-Târnoveanu 2002, p. 132-133. 
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condiţii este fantezistă şi desfăşurarea pe ani de domnie a monedelor de la 
Mauriciu Tiberiu, fiind puse sub semnul îndoielii concluziile analizei 
materialului numismatic. De pildă, se afirmă că Sucidava ar fi fost afectată de 
reaprinderea conflictului cu avarii în anul 584, drept dovadă fiind prezentată 
o presupusă întrerupere a şirului descoperirilor monetare din perioada 585-
588114. Această concluzie este contrazisă de desfăşurarea pe ani de domnie a 
monedelor descoperite la Sucidava făcută de autor în acelaşi studiu, unde se 
menţionează că anul 4 (585/586) este reprezentat de o piesă, anul 5 (586/587) 
de două exemplare şi anul 6 (587/588) tot de două exemplare115. Analizarea 
eşantionului nostru, format din 27 de exemplare cert atribuite împăratului 
Mauriciu Tiberiu, conduce la următoarea structură pe ateliere: Constantinopol 
(14), Thessalonic (4), Nicomedia (4 ex.), Cyzic (2 ex.), Antiochia (2 ex.) şi 
într-un atelier neprecizat (1). Dintre atelierele provinciale, un rol important în 
aprovizionarea cu monedă îl are în continuare Thessalonicul şi Nicomedia 
aflate la paritate, la care se adaugă Cyzic şi Antiochia cu acelaşi număr de 
piese. Structura pe nominaluri a celor 27 de monede luate în calcul de noi se 
prezintă astfel: tremissis (1), follis (12), jumătăţi de follis (13), nominal 
nespecificat (1). Din punct de vedere cronologic, emisiunile lui Mauriciu 
Tiberiu se desfăşoară astfel: 582/583 (1), 583/584 (4), 585/586 (6), 
586/587(2), 587/588 (2), 588/589 (1), 589/590 (2), 590/591 (2), 591/592 (1), 
592/593 (2), 596/597 (1), 598/599 (1), 583/602 (1), 582/602 (1). Se poate 
observa o creştere semnificativă a monedelor emise în primii ani ai domniei, 
după care fiecare an este reprezentat de una sau două piese până în 592/593. 
Remarcăm că după 592/593 nu mai avem niciun exemplar până în 596/597, 
an care este reprezentat de o piesă arsă, găsită pe pavajul de cărămizi al 
basilicii creştine incendiate116, la care se adaugă încă una, un follis emis la 
Cyzic în anul 598/599, cea mai târzie descoperită la Sucidava până în 
prezent. În opinia noastră, ultimele două monede au fost pierdute în acelaşi 
context, şi anume distrugerea definitivă a Sucidavei care a avut loc după 599. 
Revenind la lacuna semnalată pentru anii 593-596, amintim că în anii 593 şi 
594 au avut loc expediţii la nordul Dunării, împotriva sclavenilor, soldate în 
final cu înfrângerea bizantinilor conduşi ini ţial de Priscus şi apoi de Petru, 
fratele împăratului117. Potrivit interpretării izvoarelor scrise, una dintre 
confruntările din anul 594 dintre bizantinii conduşi de Petru şi sclaveni ar fi 
avut loc pe malul stâng al Dunării, la vărsarea Oltului, adică în preajma 
Sucidavei118. Dacă lacuna dintre anii 593-596 nu va fi completată pe măsura 
apariţiei unor noi descoperiri monetare, atunci ar trebui luată în calcul 
posibilitatea ca prezenţa bizantină la Sucidava să fi încetat sau să fi fost 
redusă temporar, pe fondul evenimentelor din 593 şi 594. În acest caz 
                                                 
114 Ibidem, p. 134. 
115 Ibidem, p. 132. 
116 Tudor 1948a, p. 13. 
117 Curta 2006, p. 90-91. 
118 Ibidem, p. 90. 
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moneda din anul 596/597 şi follisul emis la Cyzic în anul 598/599 ar putea 
reprezenta o mărturie a revenirii vremelnice a bizantinilor la Sucidava în 
urma tratatului cu avarii din 598119. Şi cercetările arheologice ar fi surprins 
două faze de locuire paleobizantină la Sucidava, separate de o întrerupere în 
timpul domniei împăratului Mauriciu Tiberiu: încheierea primei faze de 
locuire a fost pusă pe seama atacurilor avarilor şi slavilor din 586/587, iar a 
doua fază, care ar fi început pe la 592/593, ar avea drept limită anul 600120. 
Ideea aceasta pare a fi însă bazată pe descoperirile monetare şi pe sursele 
scrise, fiindcă în alt loc, în aceeaşi lucrare, se afirmă că cercetările 
arheologice întreprinse în anii 1966-1985 în citadelă au surprins un singur 
nivel paleobizantin, cu o singură fază121. După cum am arătat mai sus, 
izvoarele numismatice adunate până în prezent par să confirme o întrerupere 
a prezenţei bizantine la Sucidava, însă prima fază de locuire ar putea să 
înceteze mai degrabă în anii 593/594, pentru a fi reluată temporar după 
tratatul din 598. Distrugerea Sucidavei trebuie să fi avut loc la scurt timp, în 
ultimii ani de domnie a împăratului Mauriciu Tiberiu, având ca reper moneda 
emisă în 598/599. În acest sens amintim că nu avem nicio dovadă 
numismatică privind o eventuală vieţuire la Sucidava după 602, o monedă 
atribuită de D. Tudor, cu rezerve, împăratului Phocas, dovedindu-se a fi o 
emisiune mai timpurie. 

Prezentăm în continuare un lot de 16 monede bizantine din secolele X-
XI descoperite la Sucidava şi aflate în prezent în colecţia Institutului de 
Arheologie „Vasile Pârvan”. Cu o singură excepţie (nr. 51), monedele aparţin 
fondului care provine de la Expoziţia din 1906. Cea mai timpurie este un 
follis anonim de tip A1 datat în anii 970-976 (?), în timpul domniei lui Ioan 
Tzimisces, surfrapat peste un follis din timpul domniei lui Nicephor II (963-
969). Urmează un follis anonim de tip C datat de C. Morrisson în anii 1034-
1041, în timpul domniei lui Mihail IV, surfrapat peste un follis anonim de tip 
A2, varianta 47, DOW III/2, p. 671-672, anii 976 (?)-c. 1030/1035. Moneda a 
făcut parte din vechea colecţie Georgescu fiind menţionată pentru prima dată 
de D. Tudor şi reluată ulterior de B. Mitrea122.  Remarcăm un grup de şapte 
folles anonimi de tip D, care au fost atribuiţi, probabil corect, de C. 
Morrisson domniei împăratului Constantin IX (1042-1055), deşi Ph. Grierson 
a propus o datare diferită, anii c. 1050-c. 1060. Din timpul domniei lui 
Constantin X provin trei exemplare, un follis anonim de tip E (datat de Ph. 
Grierson în anii c. 1060) şi doi folles semnaţi, unul de tip Constantin X şi 
Evdochia şi Constantin X singur, ambele emise în anii 1059-1067. Cu acest 
prilej îndreptăm o eroare apărută în literatură, moneda de tip Constantin X şi 
Evdochia fiind menţionată drept follis anonim de tip D emis în timpul 
                                                 
119 Ibidem, p. 91. 
120 Toropu, Tătulea 1987, p. 177. 
121 Ibidem, p. 85. 
122 Tudor 1942, p. 46, nr. 292 (dar eronat Vasile IV); Mitrea 1963, p. 472, nr. 47; 
Mitrea 1968,  p. 396, nr. 16. 
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domniei împăratului Constantin IX123. Domnia împăratului Roman IV este 
reprezentată în descoperirile de la Sucidava de un singur follis datat în anii 
1068-1071. Cele mai târzii emisiuni din secolul al XI-lea din lotul nostru 
aparţin domniei împăratului Mihail VII, doi folles semnaţi şi unul anonim de 
tip H atribuit acestui împărat. Una dintre piese (nr. 65), de modul mic, mai rar 
întîlnită, a fost considerată de Ph. Grierson drept jumătate de follis. Din 
păcate, pentru niciuna dintre cele 16 monede nu cunoaştem detalii privind 
contextul descoperirii, singurul amănunt înregistrat fiind provenienţa: zona 
Sucidava-Celeiu. În aceeaşi situaţie sunt şi alte câteva monede de secol XI, 
menţionate în literatură: doi folles anonimi de clasa B de la Roman III (1028-
1034)124 şi un follis anonim de clasa C emis în timpul domniei împăratului 
Mihail IV (1034-1041)125. Pentru secolul al XII-lea, a fost semnalată o 
monedă de la Ioan II (1118-1143) descoperită în aria aşezării civile 
romane126, două exemplare de la Manuel I (1143-1180)127 şi două de la 
Alexios III (1195-1203)128 la care s-ar putea adăuga o monedă din metal 
comun „schifată bizantină” găsită în timpul campaniei din 1994129. 
Cercetările arheologice au scos la lumină urme de locuire din secolele X-XI 
în zona Sucidavei, pe malul Dunării, către valea Sneagului130. Materialul 
numismatic confirmă aceste observaţii, precizând cronologic o secvenţă de 
locuire mai bine conturată pentru zona Sucidavei în intervalul cuprins între 
domnia împăratului Roman III (1028-1034) şi cea a împăratului Mihai VII 
(1071-1078). Remarcăm că pentru această perioadă urme de vieţuire în 
vechea fortificaţie romano-bizantină nu au fost relevate, nivelul de locuire de 
secol XI fiind plasat în afara cetăţii, spre vest131. În lipsa rezultatelor unor 
cercetări sistematice, doar pe baza unor descoperiri numismatice fără context 
arheologic, existenţa unui punct strategic bizantin la Celeiu în prima parte a 
secolului al XI-lea132 rămâne improbabilă133. Pentru secolele XIII-XIV, 
cercetările arheologice au scos la lumină urme de locuire atât în zona 
                                                 
123 Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 256, nr. 100, unde apare drept follis anonim de 
clasa D (Constantin IX). 
124 Un exemplar la Mitrea 1968, p. 396, nr. 15 şi cel de-al doilea descoperit „în aria 
aşezării civile romane”, Toropu, Stoica 1974, p. 162, nr. 13. Un alt follis anonim de 
clasa B presupus a fi descoperit la Celeiu, Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 249, nr. 
60 a fost în realitate găsit la Orlea, Winkler, Băloi 1973, p. 209, nr. 792. 
125 Moneda a fost descoperită „în aria aşezării civile romane ”, Toropu, Stoica 1974, 
p. 162, nr. 14. 
126 Ibidem, nr. 15. 
127 Oberländer-Târnoveanu 2001, p. 345. 
128 Ibidem, p. 351. 
129 Toropu, Gherghe, Bîciu 1995, p. 85-86. 
130 Tudor, Bujor, Matrosenco 1961, p. 484. 
131 Toropu, Tătulea 1987, p. 194-195. Pentru descoperirile arheologice de la Celeiu 
vezi şi Ioniţă 2005, p. 43-44 şi p. 121. 
132 Oberländer-Târnoveanu 2000, p. 407. 
133 Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 72-73. 
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Sucidavei cât şi în cuprinsul cetăţii romano-bizantine134 aşa cum s-a observat 
în urma sondajului făcut în jurul basilicii creştine din secolul al VI-lea135. 
Prin reamenajarea ruinelor din colţul de sud-est al cetăţii romano-bizantine s-
a constituit o fortificaţie medievală, ale cărei începuturi au fost plasate în 
secolul al XIII-lea136 sau în secolul următor137. Locuirea târzie în zona 
Sucidavei este relevată şi de descoperirea unei monede din metal comun din 
secolul al XIII-lea138 şi a trei hyperperi din aur de tip Ioan III Vatatzes139, la 
care se adaugă emisiuni bulgăreşti din secolul al XIV-lea140. 

 

                                                 
134 Tudor, Bujor, Matrosenco1961, p. 485; Toropu, Tătulea 1987, p. 202-206; 
Gherghe, Amon, Petculescu, Mitar, Negru, Cojoc, Bîciu, Uţă 2007, p. 135-136. 
135 Tudor, Toropu, Tătulea, Nica, Bîciu 1983, p. 335. 
136 Ibidem, p. 328-329. 
137 Toropu, Tătulea, Nica, Bîciu 1992, p. 249. 
138 Poenaru Bordea 1975, p. 80, nr. 221, probabil o emisiune imitativă, Mănucu-
Adameşteanu 2003, p. 75, nota 167. 
139 Doi hyperperi la Oberländer-Târnoveanu 2001, p. 364 şi al treilea de 2,65 g 
utilizat în prima parte a secolului XIV, la Vîlcu 2009, p. 132, nr. 558. 
140 Mitrea 1968, p. 396, nr. 17. 
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CATALOGUL MONEDELOR 

 
 
Iustin I 
 
1. AE � 15,88 g; 32,5 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. ∆. 
DOW, I, p. 40, nr. 8 d, anii 518-527. 
MIBE, p. 96, nr. 11, anii 10.07.518-1.09.522. 
Inv. 144-159/1289. 

 
2. AE � 15,39 g; 30 mm. 

M=40 nummia; Constantinopol, off. Г. 
DOW, I, p. 41, nr. 9 c, anii 518-527. 
MIBE, p. 96, nr. 121, anii 1.09.522-4.04.527. 
1957, S IV, caroul 4, -0,80 m, inv. 867/28. 

 
3. AE � 7,47 g; 27,5 mm. 

K=20 nummia; Constantinopol, off. A. 
DOW, I, p. 42, nr. 14 a, anii 518-527. 
MIBE, p. 97, nr. 18, anii 1.07.518-1.09.522. 
1942, inv. 144-159/1287. 

 
Iustinian I 
 
4. AV � 1,49 g; 17 mm. 
Tremissis, Constantinopol. 
DOW, I, p. 75, nr. 19.1-10, anii 527-565. 
MIB, I, p. 115, nr. 19, 15 august 527-14 noiembrie 565. 
BNP, I, p. 73, nr. 30-32. 
1958, în centrul fortăreţei, inv. 352 (927)141. 

 
5. AE � 16,81 g; 30 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. Γ. 
DOC, I, p. 79, nr. 28c1, anii 527-538. 
MIBE, p. 126, nr. 84, anii 1.08.527-537. 
1942, inv. 144-159/1288. 

 
 
 

                                                 
141 Vîlcu, Nicolae 2006, p. 153, nr. 462. Menţionată de Tudor, Bujor, Matrosenco 
1961, p. 486; Butnariu 1986, p. 226, nr.

 
8.   
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6. AE � 3,80 g; 16 mm. 
I=10 nummia; Constantinopol, anul X/XX/= 562/563. 
DOW, I, p. 101, nr. 94. 
MIBE, p. 133, nr. 992. 
Vechiul fond al M.N.A.; săpături neprecizate, inv. 888/78. 

 
7. AE � 3,06 g; 18 mm. 

I=10 nummia, Constantinopol, anul X/ …  
DOW, I, p. 98-101, nr. 77-95, anii 538-565. 
MIBE, p. 133, nr. 992, anii 538-565. 
Inv. 144-159/1077. 

 
8. AE � 1,95 g; 14 mm. 

I=10 nummia; Nicomedia, anul X/XX/III = 559/560. 
DOW, I, - ; cf. p. 123. 
MIBE, p. 138, nr. 118a. 
1958, donaţie D. Tudor, inv. 885/61142. 

 
9. AE � 18,68 g; 35,5 mm. 

M=40 nummia, Cyzic, off. B, anul X/X/II= 548/549. 
DOW, I, p. 128, nr. 174b. 
MIBE, p. 133, nr. 120a. 
1943, inv. 144-159/1263143. 

 
10. AE � 5,45 g; 21mm.  
 IS = 16 nummia, Thessalonic. 

DOW, I, p. 105, nr. 98b, anii 527-562. 
MIBE, p. 153, nr. 169b, anii 538/552. 
Vechiul fond al M.N.A.; săpături neprecizate, inv. 888/77144. 

 
11. AE � 5,18 g; 21mm.  
 IS = 16 nummia, Thessalonic. 

DOW, I, p. 106, nr. 98k, anii 527-562. 
MIBE, p. 153, nr. 169f, anii 538/552. 
Inv. 144-159/1264. 

 
 
 

                                                 
142 Ar putea fi una dintre cele două monede menţionate de Tudor, Bujor, Matrosenco 
1961, p. 485. 
143 Tudor 1948, p. 204, nr. 56. 
144 Tudor 1941, p. 396, nr. 36. Moneda este menţionată şi în repertoriul întocmit de 
Butnariu 1986, p. 226, nr. 10 cu trimitere eronată la DOC, I, p. 105, nr. 98 c.1. 
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Iustin II 
 
12. AE � 14,67 g; 28 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. A, anul II = 566/567. 
DOW, I, p. 205, nr. 23 a. 
MIB, II, p. 93-94, nr. 43a 
Inv. 144-159/1265. 

 
13. AE � 14,59 g; 28,5 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. ∆, anul II = 566/567. 
DOW, I, p. 205, nr. 23 d. 
MIB, II, p. 93-94, nr. 43a 
Inv. 144-159/1266145. 

 
14. AE � 14,21 g; 32,5 mm. 

M=40 nummia; Constantinopol; off. Є, anul =570/571. 
DOW, I, p. 208, nr. 29 e. 
MIB, II, p. 95, nr. 43d. 
16 iulie 1957, S X, caroul 6, -1,20 m, inv. 867/30. 

 
15. AE � 12,32 g; 29,5 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. Є ; anul /II = 572/573. 
DOW, I, p. 210, nr. 34e. 
MIB, II, p. 94-95, nr. 43a 
1942, inv. 144-159/1270146. 

 
16. AE � 13,60 g; 31 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol; off. ∆, anul X = 574/575. 
DOW, I, p. 212, nr. 38d. 
MIB, II, p. 94-95, nr. 43a 
1942, inv. 144-159/1271147. 

 
17. AE � 14,42 g; 34 mm. 

M=40 nummia, Nicomedia, off. B, anul II/II = 568/569. 
DOW, I, p. 227, nr. 94b. 
MIB, II, p. 97-98, nr. 46a 
Inv. 144-159/1267148. 

 

                                                 
145 Tudor 1941, p. 397, nr. 45, unde apare eronat anul I, însă datarea pentru anul 
II=566/567.  
146 Una dintre cele două piese menţionate de Tudor 1948, p. 204, nr. 61. 
147 Ibidem, nr. 63. 
148 Ibidem, nr. 59. 
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18. AE � 12,22 g; 28 mm. 
M=40 nummia, Nicomedia, off. B, anul = 570/571. 
DOW, I, p. 228, nr. 96c. 
MIB, II, p. 97-98, nr. 46a 
Inv. 144-159/1268. 

 
19. AE � 12,74 g; 32 mm. 

M=40 nummia, Nicomedia, off. A; anul I/II=573/574. 
DOW, I, p. 229, nr. 99 a. 
MIB, II, p. 98, nr. 46b.  
22 iulie 1957, S X – S VII, în pământul aruncat, inv. 867/29. 

 
20. AE � 6,41 g; 24,5 mm. 

K=20 nummia, Nicomedia, anul II= 566/567. 
DOW, I, p. 232, nr. 104. 
MIB, II, p. 98, nr. 47a. 
Inv. 144-159/1281. 

 
21. AE � 5,63 g; 23mm. 

K=20 nummia, Cyzic, anul =570/571. 
DOW, I, p. 238, nr. 130. 
MIB, II, p. 99, nr. 51b. 
Inv. 144-159/1279. 

 
22. AE � 15,70 g; 34 mm. 

M=40 nummia, Antiochia, off. Γ, anul X/I=575/576. 
DOW, I, p 245, nr. 158 a. 
MIB, II, p. 100, nr. 56a. 
1957, S IV, caroul 1, -1,80 g, inv. 867/31. 

 
23. AE � 5,48 g; 23 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul II= 566/567. 
DOW, I, p. 220, nr. 62. 
MIB, II, p. 101, nr. 68a. 
Inv. 144-159/1285. 

 
24. AE � 5,58 g; 21 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul ∆= 568/569. 
DOW, I, p. 221, nr. 64. 
MIB, II, p. 102, nr. 68b. 
1942, inv. 144-159/1277149. 

 

                                                 
149 Ibidem, nr. 58. 
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25. AE � 5,32 g; 21 mm. 
K=20 nummia, Thessalonic, ΘKTC, anul Є=569/570. 
DOW, I, p. 222, nr. 67. 
MIB, II, p. 102, nr. 70c. 
Inv. 144-159/1273. 

 
26. AE � 4,42 g; 22 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul = 569/570. 
DOW, I, p. 222, nr. 68. 
MIB, II, p. 102, nr. 70a. 
Inv. 144-159/1282150. 

 
27. AE � 5,07 g; 21 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, Θ
+C, anul X= 574/575. 

DOW, I, p. 223, nr. 78. 
MIB, II, p. 102, nr. 70e. 
Inv. 144-159/1280151. 

 
28. AE � 5,05 g; 22 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, Θ
+C, anul XI= 575/576. 

DOW, I, p. 224, nr. 83. 
MIB, II, p. 102, nr. 70e. 
1942, inv. 144-159/1274. 

 
29. AE � 5,79 g; 22 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, Θ
+C, anul XII= 576/577. 

DOW, I, -;  cf. p. 225, nr. 84 dar Θ
+C. 

MIB, II, p. 102, nr. 70e. 
1942, inv. 144-159/1272152. 

 
 
Tiberiu II Constantin 
 
30. AE � 5,87 g; 30,5 mm. 

XX=20 nummia, Constantinopol, off. B. 
DOW, I, p. 274, nr. 17 b, anii 579-582. 
MIB, II, p. 106, nr. 30, anii 578-582. 
Inv. 144-159/1276153. 

 

                                                 
150 Ibidem, nr. 60. 
151 Ibidem, nr. 62. 
152 Ibidem, nr. 65. 
153 Ibidem, nr. 69. 
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31. AE � 5,86 g; 21,5 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul =579. 
DOW, I, p. 277, nr. 23. 
MIB, II, p. 107, nr. 651, anii 7.12.578-7.12-579. 
Inv. 144-159/1283. 

 
32. AE � 4,23 g; 20,5 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul =579. 
DOW, I, p. 277, nr. 23. 
MIB, II, p. 107, nr. 651, anii 7.12.578-7.12-579. 
Inv. 144-159/1286. 

 
33. AE � 5,58 g; 21 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul =579. 
DOW, I, p. 277, nr. 23. 
MIB, II, p. 107, nr. 651, anii 7.12.578-7.12-579. 
1945, inv. 144-159/1284154. 

 
34. AE � 4,55 g; 22,5 mm.  

K=20 nummia, Thessalonic, anul I = 579/580. 
DOW, I, p. 277, nr. 24. 
MIB, II, p. 107, nr. 651. 
1942, inv. 144-159/1275. 

 
 
Mauriciu Tiberiu 
 
35. AE � 10,98 g; 29 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. Є, anul II=583/584. 
DOW, I, p. 303, nr. 22d. 
MIB, II, p. 112, nr. 65C. 
Inv. 144-159/1278. 

 
36. AE � 11,46 g; 30 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. ∆ ?, anul II/II = 585/586. 
DOW, I, p. 304, nr. (27 d). 
MIB, II, p. 113, nr. 67D2. 
1957, donaţie Gh. Poenaru Bordea, inv. T 120, nr. 31. 

 
 
 

                                                 
154 Ibidem, nr. 70. 
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37. AE � 11,65 g; 29,5 mm. 

M=40 nummia, Constantinopol, off. B, anul = 586/587. 
DOW, I, p. 305, nr. 28b. 
MIB, II, p. 113, nr. 67D. 
1942, inv. 144-159/1269155. 

 
38. AE � 5,25 g; 21,5 mm. 

K=20 nummia, Constantinopol, off. B, anul I = 582/3. 
DOW, I, p. 311, nr. 46 a. 
MIB, II, p. 115, nr. 69B. 
Inv. 144-159/1296156. 

 
39. AE � 5,40 g; 24 mm. 

K=20 nummia, Constantinopol, off. B, anul II =583/584. 
DOW, I, p. 311, nr. 47b. 
MIB, II, p. 115, nr. 69C. 
1957, donaţie Gh. Poenaru Bordea, inv. T 120, nr. 30. 

 
40. AE � 6,80 g; 27 mm. 

K=20 nummia, Constantinopol, off. ∆; anul II/II = 585/586. 
DOW, I, p. 312, nr. 49 e, cu IIII, off. ∆, dar la noi II/II. 
MIB, II, p. 115, nr. 70D. 
Vechiul fond al M.N.A.; săpături neprecizate, inv. 888/80. 

 
41. AE � 4,05 g; 21,5 mm. 

K=20 nummia, Constantinopol, off. A, anul X=591/592. 
DOW, I, p. 314, nr. 55a. 
MIB, II, p. 113, nr. 69D+70D. 
Inv. 144-159/1292. 

 
42. AE � 11,50 g; 30,5 mm. 

M=40 nummia, Nicomedia, off. B, anul /I/II = 590/591. 
DOW, I, p. 325, nr. 99 b. 
MIB, II, p. 118, nr. 76D. 
14.08.1957, S VI, caroul 2, -1,80 m, inv. 867/33. 

 
 
 
 

                                                 
155 Ibidem, nr. 71. 
156 Ibidem, nr. 73. 
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43. AE � 10,35 g; 31 mm. 

M=40 nummia; Nicomedia, off. ilizibilă; anul /II/I = 590/591. 
DOW, I, p. 325, nr. 99. 
MIB, II, p. 117, nr. 76Db. 
Inv. 144-159/1295. 

 
44. AE � 4,39 g; 23 mm. 

K=20 nummia, Nicomedia, off. B, anul I/ I = 589/590. 
DOW, I, p. 329, nr. 115b. 
MIB, II, p. 118, nr. 80D. 
Vechiul fond al M.N.A.; săpături neprecizate, inv. 888/79. 

 
45. AE � 9,55 g; 29 mm. 

M=40 nummia, Cyzic, off. B, anul X//I = 598/599. 
DOW, I, p. 332, nr. 130. 
MIB, II, p. 119, nr. 85D. 
Inv. 144-159/1294. 

 
46. AE � 11,37 g; 31,5 mm. 

m=40 nummia, Antiochia, anul II/II = 585/586. 
DOW, I, p. 339, nr. 155. 
MIB, II, p. 120, nr. 95b. 
1957, S VII, caroul 6, -2,90 m, inv. 867/32. 

 
47. AE � 11,18 g; 28,5 mm. 

M=40 nummia, Antiochia, off. Γ, anul X/I = 592/593. 
DOW, I, p. 341, nr. 163b. 
MIB, II, p. 121, nr. 96C. 
1945, inv. 144-159/1293157. 

 
48. AE � 5,81 g; 23 mm. 

K=20 nummia, Thessalonic, anul II=583/584. 
DOW, I, p. 320, nr. 73. 
MIB, II, p. 123, nr. 112B. 
Inv. 144-159/1291. 

 
49. AE � 4,17 g; 20 mm. 

K=20 nummia; Thessalonic, anul IIII=585/586. 
DOW, I, p. 321, nr. 76. 
MIB, II, p. 124, nr. 112D. 
Inv. 144-159/1290. 

                                                 
157 Ibidem, nr. 57. 
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Follis anonim de tip A1 (Ioan Tzimisces) 
 
50. AE � 6,68 g; 27 mm. 

DOW, III/2, p. 649, clasa A1, tip b, 970-976 (?). Surfrapată peste follis, 
Nicephor II, DOW, III/2, p. 586-588, clasele 1-2, anii 963-969. 

BNP, II, p. 596-597, clasa A1 (modul mic). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/109. 

 
Follis anonim de tip C (Mihail IV) 
 
51. AE � 8,64 g; 29 mm. 

DOW, III/2, p. 680-684, clasa C, anii 1042(?) – c. 1050. Surfrapată pe un 
follis clasa A2, varianta 47, DOW, III/2, p. 671-672, anii 976 (?) – c. 
1030/35. 

BNP, II, p. 600, anii 1034-1041. 
Donaţie Gh. Georgescu, inv. 1166158.  

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
52. AE � 6,72 g; 30,5×25,5 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/102159. 

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
53. AE � 7,70 g; 30 mm. Perforata. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055).  
Expoziţia din 1906, inv. 1025/96160. 

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
54. AE � 7,15 g; 23×29,5 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/99161. 

 
                                                 
158 Tudor 1942, p. 46, nr. 292 (dar eronat Vasile IV); Mitrea 1963, p. 472, nr. 47; 
Mitrea 1968, p. 396, nr. 16; Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 254, nr. 85. 
159 Menţionat de Mănucu-Adameşteanu 2003, p. 256, nr. 99. 
160 Ibidem, p. 255, nr. 93. 
161 Ibidem, p. 256, nr. 96. 
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Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
55. AE � 4,39 g; 29×26 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/101162. 

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
56. AE � 5,11 g; 29×23,5 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/100163. 

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
57. AE � 7,07 g; 29 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055).  
Ante 1906, donaţie, inv. 1025/97164. 

 
Follis anonim de tip D (Constantin IX) 
 
58. AE � 7,17 g; 28,5 mm. 

DOW, III/2, p. 685, clasa D, anii c. 1050-c. 1060. 
BNP, II, p. 601, clasa D, Constantin IX (1042-1055). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/98165. 

 
Follis anonim de tip E (Constantin X) 
 
59. AE � 7,20 g; 24×25,5 mm. 

DOW, III/2, p. 688-689, clasa E, anii c.1060. 
BNP, II, p. 601, clasa E (Constantin X). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/107166. 

 
 
 
 
                                                 
162 Ibidem, p. 256, nr. 98. 
163 Ibidem, p. 256, nr. 97. 
164 Ibidem, p. 255, nr. 94. 
165 Ibidem, p. 256, nr. 95. 
166 Ibidem, p. 258, nr. 111. 
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Constantin X 
follis 
60. AE � 5,05 g; 28 mm. 

DOW, III.2, p. 774-776, nr. 8, clasa 1, anii 1059-1067. 
BNP, II, p. 645-646, tip 1 (Constantin X şi Evdochia). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/103167. 

 
 
Constantin X 
follis 
61. AE � 5,87 g; 22,5×26 mm. 

DOW, III.2, p. 777-778, nr. 9, clasa 2, anii 1059-1067. 
BNP, II, p. 647, tip 2 (Constantin X bust). 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/104168. 

 
 
Roman IV 
follis 
62. AE � 5,53 g; 21,5×20 mm. 

DOW, III/2, p. 796-797, nr. 8, anii 1068-1071. 
BNP, II, p. 652. 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/105169. 

 
 
Follis anonim de tip H (Mihail VII) 
 
63. AE � 4,08g; 26,5 mm. 

DOW, III/2, p. 694-695, clasa H, anii c. 1070-c. 1075. 
BNP, II, p. 603, clasa H, Mihail VII. 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/110. 

 
 
Mihai VII 
 
64. AE 2,34 g; 21,5 mm. 

DOW, III/2, p. 818-820, nr. 14a-d. 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/108. 

                                                 
167 Ibidem, p. 256, nr. 100 unde apare eronat drept follis anonim de clasa D, 
Constantin IX. 
168 Ibidem, p. 259, nr. 112 unde apare eronat drept follis de tip 1 (Constantin X şi 
Evdochia). 
169 Ibidem, p. 260, nr. 120. 
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Mihai VII 
 
65. AE � 3,21 g; 21,5×23 mm. 
DOW, III/2, p. 820, nr. 15 (½ follis), anii 1071-1078. 

BNP - 
Expoziţia din 1906, inv. 1025/106170. 

 

                                                 
170 Ibidem, p. 262, nr. 129. 
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Pl. I. Monede bizantine descoperite la Sucidava. 
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Pl. II. Monede bizantine descoperite la Sucidava. 
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Pl. III. Monede bizantine descoperite la Sucidava. 
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Pl. IV. Monede bizantine descoperite la Sucidava. 
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Pl. V. Monede bizantine descoperite la Sucidava. 
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Monnaies byzantines découvertes à Sucidava 
 

Résumé 
 

Les auteurs présentent 65 monnaies byzantines découvertes à Sucidava 
(quartier Celeiu, ville de Corabia, dép. d’Olt), appartenant aux collections de 
l’Institut d’Archéologie Vasile Pârvan de Bucarest (autrefois Musée National 
d’Antiquités). La plupart sont inédites, les autres étant soit publiées avec 
détails soit uniquement mentionnées, parfois avec des erreurs, dans la 
littérature. La majorité ont été récupérées au cours des fouilles d’avant 1945 
et de 1957-1958, coordonnées par D. Tudor, mais on ne connaît plus les 
conditions de découverte des pièces provenant des campagnes de l’entre-
deux-guerres, car celles-ci furent mélangées, et quelques-unes probablement 
perdues, à l’occasion de l’évacuation du fonds pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Pour cette raison, on n’a pas pu identifier toutes les pièces 
signalées auparavant par D. Tudor. Une partie des monnaies ont été offertes 
par de personnes privées pour l’organisation de l’Exposition jubilaire de 
Bucarest de 1906, étant ensuite cédées au Musée National d’Antiquités. 

Il y a 49 pièces de l’époque paléobyzantine, qui se repartissent ainsi: 
Justin I (3 exemplaires), Justinien I (8), Justin II (18), Tibère II Constantin (5) 
et Maurice Tibère (15). Elles furent frappées à Constantinople (20), 
Thessalonique (15), Nicomédie (8), Cyzique (3) et Antioche (3). En ce qui 
concerne les dénominations, la situation est comme suit: Justin I – 2 folles et 
1 demi-follis; Justinien I – 1 tremissis, 2 folles, 2 pièces de 16 noummia et 3 
dékanoummia; Justin II – 9 folles et 9 demi-folles; Tibère II Constantin – 5 
demi-folles; Maurice Tibère – 8 folles et 7 demi-folles. 

Les auteurs dressent un bilan des découvertes monétaires byzantines de 
haute époque de Sucidava, avec la prudence imposée par le manque de détails 
ou d’illustration dans les publications anciennes. On constate que les plus 
anciennes monnaies byzantines appartiennent à Anastase I (2 pièces, dont une 
incertaine), ce qui ne suffit pas pour placer le début des travaux de réfection 
de la citadelle de Sucidava à son époque. Ces travaux furent certainement 
achevés au temps de Justinien I et les trouvailles monétaires permettent 
uniquement de supposer leur commencement à l’époque de Justin I. Pour 
Justin I on peut retenir au maximum neuf monnaies et 20 pour Justinien I 
(dont deux en or); parmi ces dernières il y a trois pièces datées en 558/559, 
559/560 et 562/563, ce qui s’oppose à la supposition que Sucidava ait été 
détruite par les Koutrigours en 558/559. Pour Justin II on enregistre 35 
exemplaires certains, en soulignant l’absence des monnaies datées en 
565/566, 567/568 et 577/578 et en constatant un pic au niveau des émissions 
de 568/569. Pour Tibère II Constantin il y a sept pièces certaines, dont trois 
de 578/579. Pour Maurice Tibère on totalise 27 pièces certaines: y sont 
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représentées toutes les années du début du règne jusqu’en 592/593, et après 
une interruption qui correspond à l’époque des expéditions contre les 
Sclavènes, le lot s’achève avec quatre monnaies datées en 596/597, 598/599 
et 583-602 (2 ex.), ce qui confirme l’idée que la présence byzantine à 
Sucidava prit fin vers l’an 600.  

Les 16 monnaies des Xe-XIe siècles proviennent, à une seule exception, 
de l’Exposition jubilaire de 1906 de Bucarest, s’agissant donc de trouvailles 
fortuites de la zone de Celeiu. Ce sont des folles anonymes de type A1 (1 
ex.), C (1), D (7), E (1) et H (1) et des folles frappés aux noms de Constantin 
X (1), Constantin X et Eudocie (1), Romain IV (1) et Michel VII (2, dont un 
plus rare, no 65, considéré par Ph. Grierson comme demi-follis). On peut 
ajouter de la littérature deux folles anonymes de type B et un de type C, et 
aussi d’autres émissions byzantines des XIIe-XIII e siècles. Les fouilles n’ont 
pas mis en évidence des vestiges des Xe-XIe siècles dans le périmètre de 
l’ancienne citadelle romano-byzantine, les découvertes monétaires indiquant 
uniquement l’existence d’un habitat civil à l’ouest de celle-ci et non pas la 
présence d’une garnison byzantine.    
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