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Despre tezaurul de la Rasa, cf.Const.Moisil, Informatii noi cu 
privire la originea şi caracterul monetelor dace, în Buletin 
ştiinţific /Academia Republicii Populare Bomine/, Seria: Ştiin
ţe istorice, filozofice şi economice-juridice, t.II, 195o,nr. 
2-4, p.56-61 şi fig. l-4. 

Din acelaşi tezaur, fac parte şi următoarele două piese, 
intrate in anul 196o 1 

MACEDONIA 

ALEXANDRU CEL MARE (336-323 î.e.n.) 
lo8. Av. Capul lui Herakles tînăr spre dr., cu pielea leului 

din Nemea. C.p.e. 
Rv.AAE':ANAPoY in cîmpul dr.d.e sus în jos. Zeus laureat 
şezind pe tron flră spătar spre st., ţinînd in dr.acvila, 
mina. st.rezemată in soeptru. In 
AR. Tetradrabmă. 25x26 m.m 16, 96 
lesou, com. Curoani, r.Olteniţa . . 

cîmpul st. os.duceu.C.p.e. 
g. Dar de la dr.C. Decu
(1649). L.Mllller, Nllllli.s-

matigue d'Alexandre le Grand, Copenhs.ga, 1855, pl.V, nr. 
2o7 (Pelagonia). 

S Y R I A 

SELEUCUS I NICATOR (}o6-281 î.-e.n.) 
lo9. Av. Capul lui Herakles ti.năr spre dr., cu pielea leului 

din Nemea. 
Rv. !E/\EJI<O't' in oî111pul dr.de sus în jos, BAIIAEili în 
exergă. Zeus laureat şezind pe tron ou spltar spre st., 
ţillind in dr.aovlla, mina st. rezemat! in sceptru. In 
cîmpul dr. delfin spre st., mai jos monogr8JIIU1 1 , sub 
tron E • Urme de c.p.e. 
AR. Tetradrahml. 27x28 mm 16,81 g. Dar de la acelaşi 
(1649). 

Tezaurul de la Copăceni, raionul Horezu 
Prin anul 1941, s-a găsit un tezaur de monede macedonene 

şi dacice în satul Bălteni, com.Copăoeni, r.Horezu, probabil pe 
dealul denumit ~orţan. Majoritatea monedslor s-au risipit. 
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Informaţiile privitoare la această descoperire au fost comu
nicate de către Gheorghe D.Luţă din Bălteni, oom.Copăceni, cu 
prilejul unor cercetări efectuate în 196o de către Bucur 
Mit~a-de la Institutul de Arheologie al Aoauemiei R.P.R. şi 

adtorul acestor rinduri. 
lJi.n tezaurul_ de la Copăceni, provin următoarele piese,in

trate în anul 196o 

Moneda greceşti 

M A C E D O N I A 

AlEXANDRU CEL IIABE (3}6-323 i.e.n.) 
llo. Av. Capul lui Herakles tinăr spre dr., cu pielea leului 

din Nemea. C.p.e. 
Rv. A/I'E;. Atoi~Po'l' in cimpul dr.de sus în jos. Zeus laureat 
şezînd pe tron fără 3pătfir spre st., ou picioarele pe 1m 
oJcăunel, ţi.nind în dr,acvlla, l!l.Î.nB. st.rezemată în sceptru. 
In cîmpul st./1 ,dedesubt făclie aprinsă ; sub tron wono
gr~ 11. 
AR.' Tetradrahml. 2? ma 16,6? g. TAieturi adiDCl pe av.în 
dr.sua, trecind pinA în partea opusi (1646). Cf.L.MUller, 
op.cit., pl.III, nr.55 (Amphipolia). 

Moneda daoice 

Illitaţii ale teţradra~i lui Filip II 
111. Av. Capul lui Zeus laureat spre dr.; portret excepţional 

realizat. 
Bv. Clll:reţ la trap spre at., ou mina dr. pe coama calului, 
mina st.ridicată. Oalul foarte zvelt, cu coama globulată. 
Dedesubt ~ reprezenti.Dd linia solului. 
AR. Tetradrahlllă. 27 11111. 13,6o g. Reversul concav. Dar de 

la Gheorghe D.Luţă din Bllteni, com.Copăceni, prin Octa
vian Il ies cu (1638). 

112. Av. Capul lui Zeus imberb, laureat, spre dr. C.p.e. 
Rv. Călăre-ţ la trap spre dr., cu coif pe cap 1 ţ;ininri r_,_, ar;,
bele miini hăţurile. Calul cu corpul grosolan, coama 
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~iniară, copitele globulate; inaintea lui, o cununi. c.p.e. 
AR. Tetradrab..mă. 24.x25 mm 12,94 g (1637). Cf. K.Pink, Die 
MUnzprigung der Ostkelten und ihrer Nachba~ /Diaeertatio
nes Paanonicae, Sar.II,faeo.l5/, Budapesta, 1939, p.46 şi 

pl.III, nr.56, din tezaurul de la Crioiova, r.Lug?j· 

113. Av. Capul lui Zaue imberb, ca mai sus. C.p.e. 
Rv. Oă.U.reţ M mai sus, cu coif 1 i.na in te a calului, ·=· . 
C.p.e. 
AR. Tetradrahmă. 24.x25 mm 13,~2 g (1637)~ ~ip ai~lar. 

114. Av. Capul lui Zeus i.Aberb oa mai aua, dar mai rudimentar; 
gura redată prin trei. puncte. C.p.e. 
Rv. Clllreţ c.a mai ISUS, dar fArA coif 1 oalul cu coama şi 
copitele globulate. Sub botul calului ::; intre pioio~ 
le anterioare şi sub burta calului oite o globulă. C.p.e • 
.4.H. Tetrad.re.h.mă. 23x24 mm 12,83 g (1637). Tip similar. 

115. Av. Capul lui Zeus imberb ca mai sus. O.p.e. 
Rv. Cllăreţ ca mai sus, avind în faţă o globulă; calul cu 
coama radiat! şi copitele globulate. Sub botul cal~lui ::1 
cite două globule intre picioarele anterioare şi sub bur
ta calului. C.p.e. 
AR. TetradrahaA. 24 mm 12,73 g (1637). Tip similar. 

Tezaurele de la Videle, reg. Buoureşti. 
In primăvara anului 1958, cu prilejul construirii unei lo

cuţnţe pe "Drumul Haiduci lor", în satul Furouleşti, com. Vide le, 
reg.Buoureşti, s-au găsit, după cite se afirmă, două tezaure 
monetare : unul (A) alcătuit din tetradrab..ma ale oraşelor Maro
nea Ş1 Thasos, mai ales emisiuni tirzii şi imitaţii, altul (B) 
cuprinzînd drahme ale oraşului Dyrrhachium şi imitaţii ale ace
loraşi moneda. Informaţiile de mai sus au fost relatate de Ata
nasie Caraciciu din Bucureşti, de la care s-au achiziţionat in 
anul 1959 monedele respective. 

Urmează descrierea celor două tezaure. 
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THRACIA 

~raşw1~ Thraoiel 

li.a.ronea 

ll~. Av. Capul lui Dionyaos spre dr., ou cununa de isdară al

cătuită din două flori, trei frunze sus şi două frunze 

jos. 
Rv.Ll.IJNYI.OY in dr.de sus în jos; -f\IHPo.r (~iniţial 

nu a fost imprimat pe flanul monedei) in st.de SUB in jos; 

M ~ P o N 1 T n. N in exergă. Dionysos in picioare spre st., ţi

nind in Q~.un ciorcbine de str~ure, in st.două beţe de 

nartb.ex şi hlamida răaucită pe braţ. In cimpul at.monogra

IDUl 1"!' ,in oimpul dr. 1\t 
.AR. 'l'etradrahmă. 29 mm 16,18 g (1581). Emisiune datată 

după 148 i.e.n. 

Insulele Thraciei 

Thasos 

117. Av .Capul lui Dionyaoa spre dro, plll·tînd cunună de ia derl 

ou două flori, trei frunze sus şi două frunze jos. 

Rv.HPAK/\EOYtin dr.; IS1THPOI. in st. (ambele de SUB in 

jos); 0 Ar 1 f1. N in exergl. Herakles gol in picioare spre 

at., ţi.Dind mina dr.1>ezemată in măciucă şi blana leului 
din Nemea pe braţul st. In cîmpul st.~ 

AR. Tetradrahmă. 3ox31 mm 16,62 g (1581). Emisiune dl.lpl 

148 i.e .n. 

118. Av. Capul lui Dionysoa oa mai sua. 

Rv. HPAKAEOVIIJinTHPOI/)eAl:l.nN ca mai sus, ou litere 

· globulate. H~rakles oa mai sus1 in cimpul st, K 
AR. ~etradrahml. 3ox31 mm 16,82 g (1581). Aoe~aşi datl. 

119." Av. Capul lui Dionysoa oa mai sua, ou figura mai mare. 

R--r. HPAI<t\liOYl:l\i.tlTHI'O~I/0Ar111N .ca mai sus; ace11aşi 

siglă. 

AR. Tetradrahmă. 29x3o mm 16,18 g (1581). Aceeaşi dată. 
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