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Abstract: As a result of the systematic archaeological excavations done at Jupa in 2005 in 
building XI a small silver monetary deposit of 11 denarii was found.  
 The paper describes and analyses the 11 silver coins based on: the individual 
presentation of each coin, the images of the obverse and reverse, the monetary workshop that 
issued it, the issue year, the metal, the diameter, the weight, the temporary inventory and the 
catalogue based on which the determination was done. 
 
 
 În anul 2005, cercetările arheologice au abordat studierea clădirii XI din vicus-
ul militar1. O secţiune 20 x 1,50 m a fost trasată la 5 m vest, de zidul de incintă de est 
al casei. Secţiunea a surprins zidul median al unui edificiu din piatră. Sub fundaţia 
acestuia la 1,75 m a fost identificat un nivel de locuire din lemn distrus de un 
incendiu, urmat de nivel de amenajare de lut (1,80); o lentilă de pietriş (1,90 m), apoi 
din nou un nivel de amenajare de lut (1,90-2,00) care suprapune un strat de incendiu. 
Construcţia de lemn aflată la adâncimea de 2,00-2,20 m reprezintă primul nivel de 
locuire aşezat pe solul viu. În acest nivel de locuire, într-o „punguţă” de piele, care s-
a distrus în momentul descoperirii a fost descoperit un mic depozit monetar format 
din 11 denari de argint. Monedele au apărut între M. 14,50 – 14,75 al secţiuni, la 
adâncimea de 2,20-2,25 m. 
 
 1) MARCVS ANTONIVS 
D; dimensiune 15x14,5 mm; 3,2 g;  axa ?; stare de conservare foarte proastă (foarte tocită) 
Av. : [................];  foarte tocit 
Rv. : [................]; galeră 
Anul emiterii – 32 a. Chr. 
Atelier monetar – Egipt (probabil Alexandria) 
Crawford 544/30 sau 544/36 
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1 Cercetările au fost efectuate de un colectiv format din Doina Benea, Simona Regep, Maria Vasinca, B. 
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