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Abstract: This article continues the publication of monetary finds from the Middle Byzantine 

period with the presentation of a lot of 87 coins from the 10th-12th century, accidentally found at Isaccea-

Noviodunum-Vicina. The importance of the centre from Isaccea is reinforced y the existence of several 

coin workshops there. 

The presence of cast coins – anonymous and signed folles from Emperors Michael IV (1034-

1041), class C – 1 piece, Constantine IX (1042-1055), class D – 1 piece., Constantine X (1059-1067), 

type 2 – 1 piece, Roman IV (1067-1071), class G – 1 piece, Michael VII (1071-1078) – two signed pieces, 

Nikephoros III (1078-1081) – 5 anonymous pieces – confirm that the activity of the workshop situated at 

Isaccea-Noviodunum-Vicina, which issued the cast folles, was much more intense in the second half of the 

11th century. 

Among the coins issued after the monetary reform in 1092 of Emperor Alexios I Komnenos, we 

found the different colour of stamena items from the third issuance from Constantinople striking. It 

seemed to be due to a different quantity of silver used in the coin alloy. This impression was confirmed by 

XRF analyses made by our colleague, engineer M. Georgescu from the National History Museum. The 

analyses revealed 14% to 24% silver in the alloy. From the same Emperor, in the presented lot, there is 

also a coin that we cannot assign precisely to a casting workshop. The proposed locations are 

Adrianople, Phillippopolis and Isaccea, but the large number of coins found in Dobrudja – most of them 

at Isaccea-Noviodunum-Vicina – determined us to localize this officina at Isaccea. This assumption is 

supported by the find of this coin. 
 

Rezumat: Articolul continuă publicarea descoperirilor monetare din perioada medie bizantină, 

prin prezentarea unui lot format din 87 de monede din sec. X-XII, descoperite întâmplător la Isaccea–

Noviodunum–Vicina.  

Importanţa centrului de la Isaccea rezultă şi din faptul că aici au fost localizate mai multe 

ateliere monetare. Prezenţa pieselor turnate – folles anonimi şi semnaţi de la împăraţii Mihail IV (1034-

1041), clasa C – 1 ex, Constantin IX (1042-1055), clasa D – 1 ex., Constantin X (1059-1067), tip 2 – 1 ex, 

Roman IV (1067-1071), clasa G – 1 ex., Mihail VII (1071-1078), 2 ex. semnate, Nichifor III (1078-1081), 

4 ex. anonime - ne confirmă că atelierul care a pus în circulaţie folles turnaţi, care a fost localizat tot la 

Isaccea–Noviodunum–Vicina, a avut o activitate mult mai intensă în a doua jumătate a sec.  XI. 

Dintre monedele puse în circulaţie după reforma monetară din anul 1092, realizată de împăratul 

Alexios I Comnenul, ne-a frapat culoarea diferită a exemplarelor de stamena din emisiunea a treia de la 

Constantinopol, care părea să se datoreze unei cantităţi diferite de argint din aliajul monedelor. Această 

impresie ne-a fost confirmată de analizele XRF efectuate de M.Georgescu de la Muzeul Naţional de 

Istorie a României, care au pus în evidenţă procente ale argintului, cuprinse între 14-24%. De la acelasi 

împărat, în lotul prezentat, se mai regăseşte o piesă despre care nu se poate spune, cu certitudine, unde a 

fost bătută. Propunerile oscilează între Adrianopol, Phillippopolis şi Isaccea, dar numărul mare de piese 

localizat pe teritoriul Dobrogei – majoritatea concentrându-se la Isaccea–Noviodunum–Vicina – ne-a 

determinat să localizăm această officină la Isaccea, ipoteză care se vede susţinută şi prin descoperirea 

acestui exemplar. 

 

                                                           
*  Muzeul Municipiului Bucureşti, B-dul I. C. Brătianu, nr. 2, sector 3, Bucureşti, manad_g@yahoo.com 
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Résumé : Continuant la publication des découvertes monétaires datées de l’époque byzantine 

moyenne, notre chronique présente un ensemble de 87 monnaies des Xe-XIIe siècles, trouvées fortuitement 

à Isaccea - Noviodunum - Vicina. Selon une opinion récemment exprimée, le nom à utiliser pour désigner 

l’agglomération urbaine de Pontonul Vechi serait Isaccea–Noviodunum. Puisque l’emploi du nom 

antique de Noviodunum à l’égard d’un habitat daté des Xe-XIVe siècles nous apparaît tout à fait 

inapproprié, l’usage de la dénomination Isaccea–Noviodunum–Vicina, qui réunit le toponyme actuel aux 

anciens noms de l’établissement, nous semble plus convenable pour désigner l’ensemble des vestiges 

d’époque romaine et byzantine moyenne.  

Vu que les monnaies faisant l’objet de la présente chronique proviennent de ce centre 

exclusivement, il convient de rappeler que le grand nombre de découvertes monétaires à la même 

provenance a fourni l’un des arguments les plus forts pour la localisation de Vicina à Isaccea–

Noviodunum. 

Pour illustrer ce fait, un bref aperçu des trouvailles monétaires des principaux centres de la 

Dobrogea (pièces isolées et trésors), publiées entre 2001 et 2012, peut être utile: Isaccea – aux 2899 

exemplaires, émissions de l'intervalle 969 à 1092 il faut ajouter les 4010 pieces, émissions de la période 

allant de 1092 à 1203, donc un total de 6909 monnaies (de 969 à 1203); Nufăru – 1840 exemplaires 

(969-1092) plus 96 exemplaires (1092-1203), soit un total de 1936 monnaies (de 969 à 1203); Dinogetia 

– 965 pièces (969-1092) plus 52 pièces (1092-1122), soit un total de 1017 monnaies (de 969 à 1122); 

Păcuiul lui Soare - 1537 exemplaires (969-1092) plus 22 exemplaires (1092-1203), soit un total de 1559 

monnaies (de 969 à 1203). Pour donner une idée de l'importance de ces établissements, nous rappelons 

que pour l'intervalle 969-1092 on connaît à Beroe seulement 21 folles anonymes et signés ; à Trœsmis 27 

exemplaires ; à Măcin 17 exemplaires ; à Tulcea 44 exemplaires et à Mahmudia 36 exemplaires, tout 

cela représentant trésors et découvertes fortuites, ensemble. 

En comparant les découvertes des établissements les plus importants sur les limes danubien, il 

faut remarquer que les découvertes de Nufăru, représentent 63,47% du total enrégistré à Isaccea dans 

l'intervalle 969-1092, respectivement 2,39% pour la période 1092-1203; à Dinogetia on peut enrégistrer 

33,29% respectivement 1,30% par rapport à Isaccea, compte tenant toutefois que l’établissement prend 

fin en 1122; à Păcuiul lui Soare, où l'etablissement a cessé d'exister en 1122, on peut enrégistrer 53,02% 

respectivement 0,55% du total d’Isaccea, tandis que pour la période 1143-1203, on peut compter deux 

monnaies seulement. 

Tout en résumant les trouvailles monétaires de l'intervalle 969-1203, on obtient un total de 6909 

monnaies à Isaccea, 1936 à Nufăru, à savoir 28,02% du total d'Isaccea, et 1559 à Păcuiul lui Soare, dire 

22,56% par rapport à Isaccea. 

Cumulées, les trouvailles monétaires de Nufăru et Păcuiul lui Soare, deux des centres 

dobroudjéens proposés pour l'emplacement Vicina, donnent un total de 3495, dire 50,59% du total de 

6909 pièces existant à Isaccea–Noviodunum–Vicina. 

De toute évidence, pour l’intervalle 969-1092, le rapport est nettement favorable à 

l’établissement d’Isaccea–Noviodunum–Vicina. 

Le XIIe siècle montre de différences importantes, comme en témoigne une statistique publiée en 

2001: à Isaccea on a enrégistré 408 trouvailles isolées pour la période allant de 1092 à 1203, tandis que 

sur tout le territoire de la Dobroudja on ne peut pas compter plus de 310 stamena et tetartera. Si l’on 

ajoute les trésors connus, à Isaccea on arrive à 3983 exemplaires, par rapport à seules 315 pièces 

provenant du reste du territoire de la Dobroudja.   

La localisation de plusieurs ateliers monétaires à Isaccea confirme l’importance de ce centre 

urbain. 

Du reste, la présence des pièces coulées – folles anonymes et signés des empereurs Michel IV 

(1034-1041), classe C – 1 ex.; Constantin IX (1042-1055), classe D – 1 ex.; Constantin X (1059-1076), 

type 2 – 1 ex.; Roman IV (1067-1071), classe G – 1 ex., Michel VII (1071-1078) – 2 ex. signés; Nicéphore 

III (1078-1081) – 4 ex. anonymes – montre que l’atelier émettant des folles coulées, localisé toujours à 

Isaccea, avait intensifié son activité durant la première moitié du XIe siècle. 
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Parmi les monnaies mises en circulation après la réforme monétaire de 1092,réalisée par 

l’empereur Alexis Ier Comnène, on a été frappé par la couleur inhabituelle des exemplaires de stamena de 

la troisième émission de Constantinople, qui semble être due à un montant différent d’argent dans 

l’alliage des monnaies. Cette impression nous a été confirmée par les analyses XRF réalisées dans le 

Laboratoire du Musée National d’Histoire de la Roumanie par l’ingénieur Migdonia Georgescu, 

lesquelles ont révélé un contenu d’argent variant entre 14% et 24%. 

Une autre émission du même empereur, dont une pièce est présente dans l’ensemble récensé par 

notre chronique, soulève des difficultés quant à l’attribution à tel ou autre atelier. Les propositions 

oscillent entre Adrinople, Phillippopolis et Isaccea, mais le grand nombre des pièces découvertes en 

Dobroudja – dont la plupart à Isaccea–Noviodunum–Vicina – nous a poussé à localiser cette officine à 

Isaccea, hypothèse qui trouve un appui supplémentaire dans la découverte de cet exemplaire. 

 

Key words: Isaccea–Noviodunum–Vicina,byzantines coins, folles, stamena. 

Cuvinte cheie: Isaccea–Noviodunum–Vicina, monede bizantine, folles, stamena. 
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În cadrul acestui articol continuăm publicarea descoperirilor monetare din perioada 

medie bizantină
1
, prin prezentarea unui lot format din 87 de monede din sec. X-XII, 

descoperite întâmplător la Isaccea–Noviodunum–Vicina. Facem această precizare asupra 

locului de provenienţă deoarece, într-o notă
2
, se consideră că „este necesară utilizarea 

denumirii de Isaccea–Noviodunum pentru centrul urban localizat în punctul Pontonul Vechi”. 

Deoarece considerăm neadecvată folosirea numelui antic – Noviodunum – pentru locuirea din 

secolele X-XIV, apreciem, ca preferabilă, pentru uzul ştiinţei istorice, denumirea Isaccea–

Noviodunum–Vicina, în care toponimul actual, numele aşezării romane şi identificarea propusă 

pentru aşezarea urbană care s-a dezvoltat în sec. X-XIV, sunt asociate pentru a desemna 

ansamblul de vestigii din perioada romană şi medie-bizantină. 

Deoarece în acest articol nu este locul în care să discutăm materialele arheologice 

publicate de la Isaccea care pledează pentru localizarea Vicinei în acest punct, vom reaminti 

doar că numărul foarte mare de monede descoperit aici, a reprezentat unul din argumentele 

localizării Vicinei la Isaccea–Noviodunum. 

Pentru a ilustra acestă realitate, vom face o scurtă trecere în revistă a monedelor din 

secolele X-XIII (971-1203), descoperite în principalele centre dobrogene (piese izolate şi 

tezaure), care au fost publicate în intervalul 2001
3
-2012: Isaccea – 2899 ex., emise în intervalul 

969-1092 şi 4010 ex., pentru perioada 1092-1203, acestea însumând 6909 monede                       

(969-1203)
4
; Nufăru – 1840 ex. (969-1092), respectiv 96 ex. (1092-1203), adică un total de 

                                                           
1  Cronica, întreruptă mai multă vreme, a fost reluată anul trecut, vezi Mănucu-Adameşteanu 2011, 513-522. 
2  Stănică 2011, 341-346, descrie patru fragmente de amfore descoperite în contexte arheologice din  

sec. XIII-XIV – fără a ne indica şi contextele arheologice (?), ocazie, cu care lansează şi această 

„propunere”. 
3  Pentru o centralizare a monedelor cunoscute până în anul 2000 vezi Mănucu-Adameşteanu 2001, 

passim. 
4  Mănucu-Adameşteanu 2000-2001, 662-667, catalog 1-119; Mănucu-Adameşteanu, Petac 2003, 418-

421, cat. 1-78; Mănucu-Adameşteanu, Poll 2006, 451-452, cat. 1-23; Mănucu-Adameşteanu 2009, 

628-644, cat. 1-173. 
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1936 monede (969-203)
5
; Dinogetia – 965 ex. (969-1092), respectiv 52 ex. (1092-1122), adică 

un total de 1017 monede (969-1122); Păcuiul lui Soare – 1537 ex. (969-1092), respectiv 22 ex. 

(1092-1203), adică un total de 1559 monede (969-1203)
6
. Pentru a ne face o idee asupra 

importanţei acestor aşezări, vom reaminti că, pentru intervalul 969-1092, la Beroe se cunosc 21 

de folles anonimi şi semnaţi, la Troesmis 27 ex., la Măcin 17 ex., la Tulcea 44 ex. şi la 

Mahmudia–Salsovia 36 ex., acestea reprezentând tezaure şi descoperiri izolate
7
. 

Punând în balanţă descoperirile din cele mai importante aşezări de pe limesul dunărean 

constatăm că descoperirile de la Nufăru, reprezintă 63,47% din totalul înregistrat la Isaccea 

pentru intervalul 969-1092, respectiv 2,39% pentru perioada 1092-1203; la Dinogetia 

înregistrăm 33,29%, respectiv 1,30%, dar cu precizarea că aşezarea îşi încetează existenţa în 

anul 1122; la Păcuiul lui Soare procentul este de 53,02%, respectiv 0,55% – aşezarea îşi 

încetează existenţa în anul 1122, pentru intervalul 1143-1203 fiind înregistrate doar două 

monede. 

Centralizând descoperirile monetare din intervalul 969-1203, obţinem 6909 ex. la 

Isaccea, 1936 la Nufăru, adică 28,02% din totalul de la Isaccea şi 1559 la Păcuiul lui Soare, 

adică 22,56%.  

Cumulând descoperirile monetare de la Nufăru şi Păcuiul lui Soare, două dintre centrele 

dobrogene propuse pentru localizarea Vicinei, obţinem un total de 3495 ex., adică 50,59% din 

cele 6909 existente la Isaccea–Noviodunum–Vicina. 

După cum se poate observa, pentru intervalul 969-1092 raportul este net favorabil 

aşezării de la Isaccea–Noviodunum–Vicina. Sec. XII înregistrează diferenţe zdrobitoare, după 

cum rezultă dintr-o statistică din anul 2001
8
: la Isaccea au fost înregistrate 408 descoperiri 

izolate din perioada 1092-1203, în timp ce de pe întreg teritoriul Dobrogei nu putem aduna 

decât 310 stamena şi tetartera. Dacă luăm în calcul şi tezaurele cunoscute, la Isaccea avem 

3983 ex., faţă de 315 ex. existente pe teritoriul Dobrogei. 

Am putea aminti că pentru prima jumătate a sec. XIII, pe baza descoperirilor actuale, 

centrul de la Isaccea se detaşează net, dar numărul pieselor publicate – 135 ex. – reprezintă 

doar o infimă parte din cele câteva mii de monede pe care le avem la dispoziţie în vederea 

publicării. Descoperirile de la Troesmis, care însumează 96 ex.
9
, par să fie mai numeroase 

decât cele de la Nufăru, doar 31 ex., unde mai există, însă, câteva zeci de monede inedite 

rezultate în timpul ultimelor campanii arheologice
10

.  

Revenind la monedele din lotul de faţă, acestea, cu excepţia câtorva descoperiri 

întâmplătoare, au fost achiziţionate de la mai multe persoane, fiind strânse de pe malul Dunării, 

din perimetrul aşezării urbane fortificate. 

Lotul pe care-l prezentăm
11

, destul de unitar, este format din emisiuni puse în circulaţie 

în intervalul 976-1143: Vasile II – Constantin VIII (976-1028) – 12 folles anonimi din clasa  

                                                           
5  Mănucu-Adameşteanu 2000-2001, 668-672, cat. 156-201; Mănucu-Adameşteanu, Petac 2002-2003, 

426-431, cat. 4-93; Custurea 2003, 427-429, cat. 1-65. 
6  Mănucu-Adameşteanu 2001a, 116, cat. 1-21; Mănucu-Adameşteanu 2003, 168-169, cat. 2-46. 
7  Mănucu-Adameşteanu 2010, 111, tab. IX. 
8  Mănucu-Adameşteanu 2001, 456-457, tab. 50-51. 
9  Sunt publicate în totalitate piesele aflate în colecţiile muzeelor din Tulcea şi Constanţa. 
10  Mănucu-Adameşteanu 2010, 115-116, Tabelul XIII, 194-197, 253, Tabelul 4. 
11  Printre acestea nu există emisiuni anterioare domniei împăraţilor Vasile II – Constantin VIII (976-

1028) şi nici din a doua jumătate a sec. XII, intervalul acoperit de domniile împăraţilor Manuel I 

Comnenul (1143-1180) – Alexios III Anghelos (1195-1203). 
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A2–A3; 8 folles anonimi din clasa B, atribuiţi domniei împăratului Roman III Argyros               

(1028-1034); 14 folles anonimi din clasa C, atribuiţi domniei împăratului Mihail IV 

Paflagonianul (1034-1041); 11 folles anonimi din clasa D, atribuiţi domniei împăratului 

Constantin IX Monomahul (1042-1055); 11 folles, anonimi - clasa E (1 ex.), clasa F (1 ex.) şi 

semnaţi - tip 1 (3 ex.), tip 2 (6 ex.) – puşi în circulaţie de împăratul Constantin X Ducas             

(1059-1067); trei folles semnaţi şi doi anonimi, din clasa G, din timpul împăratului Roman IV 

Diogene (1067-1071); doi folles semnaţi şi unul anonim, din clasa H, de la împăratul Mihail 

VII Ducas (1071-1078); şase folles anonimi din clasa I, atribuiţi împăratului Nichifor III 

Botaneiates (1078-1081). Seria de folles din sec. XI se încheie cu cinci folles anonimi – unul 

din clasa J şi patru din clasa K – bătuţi de împăratul Alexios I Comnenul (1081-1118), în 

intervalul 1081-1092.  

Aşa cum ne-a obişnuit, aşezarea de la Isaccea–Noviodunum–Vicina ne oferă un număr 

mare de stamena introduse de împăratul Alexios I prin reforma monetară din anul 1092. Dintre 

acestea, lotul nostru cuprinde opt piese bătute în timpul domniei acestui împărat, dintre care 

şapte aparţin emisiunii a treia, de la Constantinopol. Seria descoperirilor se încheie cu patru 

stamena din emisiunea a doua, bătute în atelierul de la Constantinopol, în timpul împăratului 

Ioan II Comnenul (1118-1143).  

Dintre piesele din lotul de faţă, pentru început, ne vom opri la doi folles anonimi din 

clasa A2–A3, bătuţi în timpul domniei împăraţilor Vasile II – Constantin VIII (976-1028). În 

lunga perioadă de timp acoperită de domnia celor doi împăraţi, au fost puşi în circulaţie cei mai 

mulţi folles anonimi din perioada 969–1092: în funcţie de mărcile de atelier au fost 

individualizate peste 80 de tipuri, repartizate în 54 de variante. Diferenţierea în mai multe 

grupuri şi succesiunea lor cronologică s-au bazat, printre altele, şi pe surfrapările existente. 

Astfel, piesa de catalog nr. 2, un follis anonim din clasa A3, aparţine variantei 14b, 24 care a 

fost surfrapată peste varianta 41. Tot din acest grup, piesa de catalog nr. 10 pare să aparţină 

variantei 42b, care este foarte puţin întâlnită: din păcate, starea avansată de uzură nu ne permite 

să identificăm, cu certitudine, semnele de atelier prezente pe aversul şi reversul acesteia. 

Pentru folles anonimi din clasele B şi C, atribuiţi perioadei domniei împăraţilor Roman III 

(1028-1034), respectiv Mihail IV (1034-1041), continuăm să prezentăm elementele care par să 

sugereze apartenenţa la anumite grupări distincte, fără a ne putea pronunţa, deocamdată, asupra 

semnificaţiei acestora. 

Prezenţa pieselor turnate – folles anonimi şi semnaţi de la împăraţii Mihail IV                

(1034- 1041), clasa C – 1 ex., Constantin IX (1042-1055), clasa D – 1 ex., Constantin X    

(1059-1067), tip 2 – 1 ex., Roman IV (1067-1071), clasa G – 1 ex, Mihail VII (1071-1078),             

2 ex. semnate, Nichifor III (1078-1081), 4 ex. anonime – ne confirmă că atelierul care a pus în 

circulaţie folles turnaţi, care a fost localizat tot la Isaccea–Noviodunum–Vicina, a avut o 

activitate mult mai intensă în a doua jumătate a sec. XI
12

. 

Dintre monedele puse în circulaţie după reforma monetară din anul 1092, realizată de 

împăratul Alexios I Comnenul, ne-a frapat culoarea diferită a exemplarelor de stamena din 

emisiunea a treia de la Constantinopol, care părea să se datoreze unei cantităţi diferite de argint 

                                                           
12  Pentru activitatea acestui atelier vezi Mănucu-Adameşteanu 1996, 321-376; Mănucu-Adameşteanu 

1998, 119-149; Mănucu-Adameşteanu, Poll 2006, 441-449. 
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din aliajul monedelor. Această impresie ne-a fost confirmată de analizele XRF efectuate de  

ing. M. Georgescu de la Muzeul Naţional de Istorie a României
13

. 

Din tabelul alăturat se poate observa cum concentraţia de argint oscilează între 24% şi 

14%. Valorile obţinute pentru avers şi revers nu diferă prea mult şi ne dovedesc că impresia 

lăsată de culoarea monedei este corectă: piesa argintie (cat. 81) are cel mai mult argint                

(23-24%), fiind urmată (cat. 78, 82) de cele mai deschise la culoare (13,99-15,11, respectiv 

12,79-16,45%). 
 

Descriere Fe Cu Au Pb Bi Ag 

54707 - avers 0,001 74,95 0,290 0,70 0,001 24,06 

54707 - revers 0,001 76,17 0,380 0,40 0,001 23,04 

58957 - avers 0,120 85,73 0,330 1,04 0,001 12,79 

58957 - revers 0,110 81,36 0,540 1,53 0,001 16,45 

54823 - avers 0,001 85,11 0,001 0,90 0,001 13,99 

54823 - revers 0,001 83,87 0,001 1,02 0,001 15,11 

 

De la împăratul Alexios I prezentăm şi o piesă mai rară, despre care nu se poate spune, 

cu certitudine, unde a fost bătută. Propunerile oscilează între Adrianopol şi Phillippopolis, dar 

numărul mare de piese localizat pe teritoriul Dobrogei – majoritatea concentrându-se la 

Isaccea–Noviodunum–Vicina – ne-a determinat să localizăm această officină la Isaccea, ipoteză 

care se vede susţinută şi prin descoperirea acestui exemplar. 

Seria descoperirilor o încheie patru stamena constantinopolitane, din emisiunea a II-a, 

de la împăratul Ioan II Comnenul (1118-1143), care ne confirmă că piesele din prima emisiune 

sunt foarte rare pe teritoriul provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră. 

 

CATALOG
14

 

 

VASILE II - CONSTANTIN VIII (976-1028) 

Follis 

Clasa A2-A3 (976-1028) 

 

Varianta 5, 24b ? 

 

1. AE, ora 6, 10,25 g, 32,34×31,08 mm. T – u. ICEM – inv. 52142. 

 

Varianta 14b, 24 ? 

 

2. AE, ora 6, 10,39 g, 27,70×29,20 mm. T – b. Rv – sfârşitul legendei, în dreptul liniei 

superioare de la litera „E” nu este marcat cu nimic. Surfrapată pe varianta 42a – av/av. 

T – b. ICEM – inv. 52216. 

                                                           
13  Analizele de fluorescenţă de raze X au fost efectuate cu un spectrometru de raze X portabil tip 

InnovX Systems Alpha Series, dotat cu anticatod de W, sistem de racire tip Peltier, detector SiPIN, 

tensiune 30 kV, intensitate 40 microA, timp de achizitie 60 s. 
14  Lista prescurtărilor: ICEM – Institutul de Cercetări Eco – Muzeale, Tulcea; t = tăiat; f b = foarte bun; 

b = bun; u = uzat. 
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3. AE, ora 6, 9,42 g, 26,64×31,17 mm. T – u. ICEM – inv. 52217. 

 

Varianta 21 

DOC III, 2, 658, clasa A2, anii 976 (?)-1030/35. 

Morrisson II, 587, 597 - cu modul mare, clasa A, anii 976-1025. 

Metcalf 1970, 199, 218; Metcalf 1979, 55-60, clasa A2, Metropolitanǎ, anii 989-1015/1020. 

Ivanisevic 1989, 36-39, clasa A2, emis II, anii 1001-1010/1015. 

 

4. AE, ora 6, 15,93 g, 34,09×35,37 mm. Rv – sfârşitul legendei, în dreptul liniei 

superioare de la litera „E” nu este marcat cu nimic. Dimensiunile cercului perlat – 

28,60×28,80 mm. T – b. ICEM – inv. 52874. 
 

Varianta 24  

DOC III, 2, 659-660, clasa A2, anii 976 (?)-1030/1035 ?  

Morrisson II, 587, 596 - cu modul mic, p. 598-cu modul mare, clasa A, anii 976-1025. 

Metcalf 1970, 199, 218; Metcalf 1979, p. 55 - 60, clasa A3, anii 1015/1020 – cca 1030. 

Ivanisevic 1989, 36-39, clasa A 2, emis III, anii 1010/1015-1020/1025. 
 

5 AE, ora 6, 6,43 g, 25,89×26,17 mm. Rv – sfârşitul legendei, în dreptul liniei 

superioare de la litera „E” nu este marcat cu nimic. T – b. ICEM – inv. 52140.  
 

Varianta 39-40 ? 

 

6 AE, ora 6, 9,67 g, 25,67×24,23 mm. T – b, tăiată ulterior. ICEM – inv. 52870. 

7 AE, ora 6, 5,56 g, 24,29×21,14 mm. Piesă cu modul mic. T – b. ICEM – inv. 53876. 
 

Varianta 41 

DOC III, 2, 668 - 669, clasa A2, anii 976 (?) - 1030/1035. 

Morrisson II, 587, 597 - cu modul mic, 598 - cu modul mare, clasa A, anii 976-1025. 

Metcalf 1970, 199, 218; Metcalf 1979, 55-60, clasa A3, anii 1015/1020 – cca. 1030. 

Ivanisevic 1989, 36-39, clasa A2, emis IV, anii 1020/1025-1028. 

 

8 AE, ora 6, 12,68 g. 30,32×29,12 mm. Rv – sfârşitul legendei, în dreptul liniei 

superioare de la litera „E” nu este marcat cu nimic. T – av. u. ICEM – inv. 53874. 

9 AE, ora 6, 10,31 g. 29,82×27,98 mm. Rv – sfârşitul legendei, în dreptul liniei 

superioare de la litera „E” nu este marcat cu nimic. T – u. ICEM – inv. 52877. 
 

Varianta 42b 

DOC III, 2, 670, clasa A2, anii 976 (?)-1030/35 

Ivanisevic 1989, 36-39, clasa A2, emis IV, anii 1020/1025-1028 

 

10 AE, ora 6, 6,31 g, 29,24×29,51 mm. T – u. ICEM – inv. 53878. 
 

Varianta 48 

DOC III, 2, 673, clasa A 2, anii 976 (?)-1030/35.  

Morrisson II, 587, clasa A, anii 976-1025. 

Metcalf 1970, 199, 218; Metcalf 1979, 55-60, clasa A2, Metropolitanǎ, anii 989-1015/1020. 

Ivanisevic 1989, 36-39, clasa A 2, emis. II, anii 1001-1010/1015. 
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11 AE, ora 6, 18,75 g, 37,44×35,61 mm. Dimensiunile cercului perlat – 28,60×28,10 

mm. T – u. ICEM – inv. 52776. 

 

Clasa A2–A3 

 

Varianta ? 

 

12 AE, ora 6, 10,15 g, 27,03 x 28,26 mm. Rv - ştanţă descentrată. T – av. u. ICEM –              

inv. 52816. 

 

ROMAN III ARGYROS (1028-1034) 

Follis 

Clasa B (1028-1034) 

Morrisson II, 586, 599, anii 1028-1034. 

DOC III, 2, 676, anii 1030/1035-1042 (?) 

 

13 AE, ora 6, 11,84 g, 28,49×24,58 mm. T – b. Varianta a
15

. 

14 AE, ora 6, 9,84 g, 29,07×26,82 mm. T – av. u. ICEM – inv. 54797. 

15 AE, ora 6, 9,54 g, 28,50×27,80 mm. T – u. ICEM – inv. 58529. 

16 AE, ora 6, 9,43 g, 27,16×28,77 mm. Varianta b. T – b. ICEM – inv. 52141. 

17 AE, ora 6, 8,63 g, 27,90×31,20 mm. Varianta a. T – b. ICEM – inv. 53685. 

18 AE, ora 6, 5,95 g, 28,13×27,44 mm. Surfrapat pe clasa A2-A3 – rv/rv. Varianta b.             

T – b. ICEM – inv. 58528. 

19 AE, ora 6, 5,48 g, 25,47×29,76 mm. Varianta a. T – u. ICEM – inv. 52139.  

20 AE, ora 6, 4,98 g, 27,21×26,56 mm. T – u. ICEM – inv. 53875. 

 

MIHAIL IV PAFLAGONIANUL (1034-1041) 

Follis 

Clasa C (1034-1041) 

Morrisson II, 586, 600, anii 1034-1041. 

DOC III, 2, 681-684, anii 1042 (?)-c. 1050. 

 

21 AE, ora 6, 10,05 g, 27,81×31,34 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B
16

. T – u. 

ICEM – inv. 52875. 

22 AE, ora 6, 9,06 g, 29,14×28,56 mm. Av – varianta a. Rv – varianta B. T – b. ICEM – 

inv. 53632. 

23 AE, ora 6, 8,71 g, 26,22×27,06 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – av. u. 

ICEM – inv. 53877. 

24 AE, ora 6, 8,67 g, 28,58×27,52 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – av. u. 

ICEM – inv. 58530. 

                                                           
15  Pentru variantele de la clasa B, stabilite pe baza elementelor prezente pe avers, în nimb, vezi Mănucu-

Adameşteanu 2010, 78-79, 119, pl. III.  
16  Pentru variantele de la clasa C, vezi Mănucu-Adameşteanu 2010, 79. 
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25 AE, ora 6, 8,41 g, 22,83×27,76 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – u; tăiată 

ulterior. ICEM – inv. 52885. 

26 AE, ora 6, 7,96 g, 29,47×31,41 mm. Av – varianta A. Rv – varianta b1 (literele au 

înălţimea de 5 mm) T – b. ICEM – inv. 53686. 

27 AE, ora 6, 7,41 g, 28,75×23,77 mm. T – u. ICEM – inv. 53688. 

28 AE, ora 6, 7,34 g, 26,62×29,26 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – u; ICEM – 

inv. 52129. 

2003, descoperire întâmplătoare din aşezarea extra muros. 

29 AE, ora 6, 7,28 g, 25,84×24,58 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – av. u. 

ICEM – inv. 54366. 

30 AE, ora 6, 6,91 g, 27,56×25,81 mm. Av – varianta A. Rv – varianta b2 (literele au 

înălţimea de 4 mm). T – f. b. ICEM – inv. 52152. 

31 AE, ora 6, 6,50 g, 28,14×28,73 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. Turnat – u. 

Surfrapat pe clasa B – rv/rv. ICEM – inv. 52128. 

32 AE, ora 6, 6,29 g, 26,47×26,42 mm. Av – varianta a. Rv – varianta B. T – av. u. 

Surfrapat pe clasa B – rv/rv. ICEM – inv. 52130. 

33 AE, ora 6, 6,09 g, 29,17×27,65 mm. Av – varianta A. Rv – varianta B. T – u. ICEM – 

inv. 54799. 

Descoperit pe faleza Dunării. 

34 AE, ora 6, 5,96 g, 28,03×27,11 mm. T – f. u. ICEM – inv. 54329. 

 

CONSTANTIN IX MONOMAHUL (1042-1055) 

Follis 

Clasa D (1042-1055) 

Morrisson II, 586, 601, anii 1042-1055. 

DOC III, 2, 685 - 687, anii c. 1050- c. 1060. 
 

35 AE, ora 6, 11,66 g, 28,62×27,04 mm. T – b. ICEM – inv. 52829. 

36 AE, ora 6, 9,82 g, 31,04×26,61 mm. T – rv. u. ICEM – inv. 52218. 

37 AE, ora 6, 8,60 g, 28,00×25,00 mm. T – b. ICEM – inv. 52595. 

38 AE, ora 6, 8,50 g, 29,17×26,00 mm. T – b. ICEM – inv. 54802. 

39 AE, ora 6, 8,04 g, 25,76×26,06 mm. Av – dublă frapă. T – b. ICEM – inv. 52210. 

40 AE, ora 6, 7,84 g, 29,04×24,84 mm. T – b. ICEM – inv. 54800. 

41 AE, ora 6, 7,67 g, 31,12×26,18 mm. Dublă frapă – av/rv. T – u. ICEM – inv. 52211. 

42 AE, ora 6, 7,05 g, 25,12×24,28 mm. T – b, tăiată ulterior. ICEM – inv. 52815. 

43 AE, ora 6, 6,89 g, 28,69×26,70 mm. T – av. u. ICEM – inv. 58532. 

44 AE, ora 6, 6,73 g, 28,73×27,37 mm. T – b. ICEM – inv. 58533. 

45 AE, ora 6, 6,73 g, 30,40×28,09 mm. T – b; surfrapat pe clasa C – rv/rv. ICEM – inv. 

58531. 
 

CONSTANTIN X DUCAS (1059-1067) 

Follis 

Clasa E (1059-1062/1063) 

Hendy IV/1, 26, anii 1059-1062/1063. 

Morrisson II, 586, 601, anii 1059-1067. 

DOC III/2, 688, anii c. 1060. 
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46 AE, ora 6, 2,49 g, 24,13×23,86 mm. T – b. Piesă cu modul mic, ştanţată pe o placă de 

metal foarte subţire (gr 1 mm), acestea explicând greutatea foarte mică. ICEM – inv. 

53596. 

 

Clasa F (1062/1063-1067) 

Follis 

Hendy IV/1, 26, anii 1062/1063-1067. 

Morrisson II, 586, 602, anii 1059-1067. 

DOC III, 2, 690-691, anii c. 1060-c. 1065. 

 

47 AE, ora 6, 3,88 g, 23,92×25,53 mm. Turnat – av. u. Surfrapat pe clasa D – rv/rv. 

ICEM – inv. 52127. 

 

Tipul 1 (1059-1062/1063) 

Follis 

Hendy IV, 1, 26, anii 1059-1062/1063. 

Morrisson II, 586, 645, tip 1, anii 1059-1067. 

DOC III, 2, 688, 744, clasa 1, anii 1059-1067. 

 

48 AE, ora 6, 9,65 g, 27,04×28,36 mm. T – rv. u. ICEM – inv. 52212. 

49 AE, ora 6, 7,68 g, 25,99×23,92 mm. T – u. ICEM – inv. 53689. 

50 AE, ora 6, 4,06 g, 27,46×19,43 mm. T - ruptă cca. 1/3. ICEM – inv. 52213. 

 

Tipul 2 (1059-1067) 

Follis 

Hendy IV/1, 26, anii 1062/1063-1067. 

Morrisson II, 586, 647, tip 2, anii 1059-1067. 

DOC III, 2, 688, 777-778, clasa 2, anii 1059-1067. 

 

51 AE, ora 6, 9,36 g, 28,42×27,56 mm. T – u. Surfrapat pe tipul 1 – rv/rv. ICEM – inv. 

52878. 

52 AE, ora 6, 8,40 g, 30,93×27,55 mm. Surfrapat pe tipul 1 – rv/rv. T – u. ICEM – inv. 

52592. 

53 AE, ora 6, 8,37 g, 24,37×24,10 mm. T – av. u. ICEM – inv. 52873. 

54 AE, ora 6, 4,60 g, 26,89×27,78 mm. Turnat – b. Surfrapat pe tipul 1 – av/av. ICEM – 

inv. 52775. 

55 AE, ora 6, 4,57 g, 25,29×25,19 mm. T – u. ICEM – inv. 54798. 

56 AE, ora 6, 4,24 g, 27,70×26,43 mm. T – u. ICEM – inv. 58536. 

 

ROMAN IV DIOGENE (1067-1071) 

Follis 

Morrisson II, 586, 652, anii 1067-1071. 

DOC III, 2, 796-797, anii 1067-1071. 

 

57 AE, ora 6, 7,05 g, 28,58×29,41 mm. T – b. ICEM – inv. 52830. 
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58 AE, ora 6, 5,80 g, 27,00×26,58 mm. T – u, crăpată. Surfrapată? ICEM – inv. 52131. 

 

Clasa G (1067-1071) 

Follis 

Morrisson II, 586, 602 603, anii 1067-1071. 

DOC III, 2, 692-694, anii c. 1065-c. 1070. 
 

59 AE, ora 6, 4,71 g, 24,93×23,32 mm. T – f. u. ICEM – inv. 52215. 

60 AE, ora 6, 4,53 g, 26,08×25,49 mm. T – b. ICEM – inv. 53684. 

61 AE, ora 6, 3,32 g, 24,47×28,10 mm. Turnat – u. ICEM – inv. 52777. 
 

MIHAIL VII DUCAS (1071-1078) 

Follis 

Morrisson II, 586, 658, anii 1071-1078. 

DOC III, 2, 818-820, anii 1071-1078, variantele a-d. 

 

62 AE, ora 6, 2,89 g, 24,51×24,44 mm. Turnat – u. ICEM – inv. 60135. 

63 AE, ora 6, 2,38 g, 25,93×24,55 mm; Turnat – u; rupt pe margini; ICEM – inv. 52763. 

 

Clasa H (1071-1078) 

Follis 

Morrisson II, 586, 603, anii 1071-1078. 

DOC III, 2, 694-695, anii c. 1070-c. 1075. 

 

64 AE, ora 6, 4,05 g, 27,03×25,44 mm. T – av. u. ICEM – inv. 54801. 

 

NICHIFOR III BOTANEIATES (1078-1081) 

Follis 

Clasa I (1078-1081) 

Morrisson II, 586, 603-604, anii 1078-1081. 

DOC III, 2, 696, anii c. 1075-c. 1080. 

 

65 AE, ora 6, 5,19 g, 24,46×23,90 mm. Turnat – av. u. ICEM – inv. 52871. 

66 AE, ora 6, 4,98 g, 25,95×25,05 mm. T – b. ICEM – inv. 52589. 

67 AE, ora 6, 3,41 g, 22,28×22,84 mm. Turnat – b. ICEM – inv. 52774. 

68 AE, ora 6, 3,10 g, 24,49×26,13 mm. Turnat – u. ICEM – inv. 52214. 

69 AE, ora 6, 2,76 g, 20,80×18,81 mm. T – b. ICEM – inv. 52209. 

70 AE, ora 6, 2,14 g, 21,28×21,73 mm. Turnat – av. u. ICEM – inv. 52886. 

 

ALEXIOS I COMNENUL (1081-1118). 

Emisiuni anterioare reformei (1081-1092). 

Constantinopol. 

Follis 

Clasa J (1081-1087) 

Hendy IV, 1, 212, anii 1081-1087. 

Morrisson II, 586, 605, anii 1081-1118. 

DOC III, 2, 700-701, anii c. 1080-c. 1085. 
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71 AE, ora 6, 4,62 g, 24,88×22,36 mm. T – u. ICEM – inv. 53873. 

 

Follis 

Clasa K (1087-1092) 

Hendy IV, 1, 212, anii 1087-1092. 

Morrisson II, 586, 605, anii 1081-1118. 

DOC III, 2, 702-704, anii c. 1085-1092. 

 

72 AE, ora 6, 5,16 g, 24,01×20,50 mm. T – av. u. ICEM – inv. 53631. 

73 AE, ora 12, 4,75 g, 21,89×21,66 mm. T – u. ICEM – inv. 58534. 

2003, descoperit pe faleza Dunării. 

74 AE, ora 6, 4,47 g, 24,22×22,09 mm. T – u. ICEM – inv. 59065. 

75 AE, ora 6, 3,07 g, 25,42×24,78 mm. T – u. ICEM – inv. 58535. 

 

ALEXIOS I COMNENUL (1081-1118) 

Emisiuni posterioare reformei (1092-1118) 

Aspron trachy de billon 

Constantinopol. 

Emisiunea 3 (?-1118) 

Hendy IV, 1, emis 3, 228, 26.1-26.5, pl. V/26, anii ?-1118. 

Morrisson II, tip 4, 679, 59/Cp/B/07 – 08, pl. XCIV/B/08, anii 1092-1118. 

 

76 Bill, ora 6, 4,31 g, 26,67×29,15 mm. Cu cinci puncte pe guler. Datorită unei cantităţi 

mai mari de cupru, piesa are o culoare gălbuie. ICEM – inv. 53597. 

2004, secţiunea 4, din pământul aruncat. 

77 Bill, ora 6, 4,25 g, 25,72×25,71 mm. Datorită unei cantităţi mai mari de argint, piesa 

este mai deschisă la culoare. Uzat. ICEM – inv. 54763. 

78 Bill, ora 6, 3,53 g, 27,29×25,69 mm. Cu şase puncte pe guler. Av – u. Datorită unei 

cantităţi mai mari de argint, piesa este mai deschisă la culoare. ICEM – inv. 54823. 

79 Bill, ora 6, 3,31 g, 25,48×28,29 mm. Av – f. u. ICEM – inv. 53683. 

80 Bill, ora 6, 2,92 g, 27,16×26,55 mm. Datorită unei cantităţi mai mari de cupru, piesa 

are o culoare gălbuie. ICEM – inv. 58537. 

2003, passim 

81 Bill, ora 6, 2,21 g, 28,01×26,11 mm. Datorită unei cantităţi mari de argint, piesa este 

de culoare argintie. ICEM – inv. 54707. 

82 Bill, ora 6, 1,17 g, 22,78×16,46 mm. Ruptă, s-a păstrat doar o mică parte, cu faţa 

împăratului Alexios I. Datorită unei cantităţi mai mari de argint, piesa este mai 

deschisă la culoare. ICEM – inv. 58957. 

 

Phillippopolis ? – Adrianopol ? – Vicina (Isaccea)? 

Hendy IV, 1, 230, cat. 31 a1 – a2, Phillippopolis?. 

Morrisson II, 687, 59/Ad/B/01/, pl. XCIV, Adrianopol?. 

Mănucu-Adameşteanu 2001, 165-170, Vicina–Isaccea–Noviodunum. 

 

83 Bill, ora 6, 3,28 g, 27,21×26,18 mm. Av – u. ICEM – inv. 52773. 
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IOAN II COMNENUL (1118-1143) 

Aspron trachy de billon 

Constantinopol 

Emisiunea II. Varianta B 

Hendy IV, 1, 266, 10b.1-10, pl. IX/10, emis. II, varianta B, anii 1137?-1143. 

Morrisson II, 695, tip 2, 60/CP/B/04/, pl. XCVI/B/04.  

 

84 Bill, ora 6, 3,43 g, 29,17×29,64 mm. Cu un punct în stânga gulerului. Av – u. ICEM – 

inv. 52132. 

85 Bill, ora 6, 3,06 g, 28,22×28,28 mm. Av – u. ICEM – inv. ? 

 

Emisiunea II. Varianta ? 

 

1990,  passim. 

86 Bill, ora 6, 3,05 g, 27,03×26,23 mm. Uzată. ICEM – inv. 58948. 

87 Bill, ora 6, 1,80 g, 26,82×24,88 mm. F. u. ICEM – inv. 52143. 
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