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Poate cel mai bogat teritoriu în descoperiri 
monetare de secolul al IV-lea din nordul 

Dunării Mijlocii și Inferioare este spaţiul bănăţean. 
Aici există o cantitate monetară din bronz foarte 
mare, depășind unele teritorii ce încă făceau parte din 
imperiu. Printre aceste monete se afl ă și unele piese 
mai „ciudate” și anume așa-zisele „monete barbari-
zate”. Prea puţin studiate de către cercetarea numis-
matică1, pentru unii simple curiozităţi, ele ilustrează 
un fenomen interesant. Astfel de piese se regăsesc 
în unele muzee, dar și în colecţii particulare. Având 
în studiu acest tip de piese, de foarte multe ori ne 
sunt prezentate, de către unii colecţionari, aseme-
nea exemplare. Din păcate, de cele mai multe ori nu 
avem condiţiile de descoperire (contextul arheologic), 
uneori nici localitatea de descoperire. Considerăm că 
din punct de vedere numismatic este foarte impor-
tantă publicarea lor, mai ales pentru că prin studiului 
acestora încet, încet se acoperă o pată albă a circula-
ţiei monetare antice. Dăm mai jos toate aceste piese 
ce le cunoaștem și care provin doar din descoperiri 
izolate, cele mai multe inedite, fără a avea pretenţia de 
a epuizat subiectul. Acestea provin din două colecţii 
particulare din Timișoara2, dar și una publică3.

Jud. Timiș:
Pesac
Delmatius, tip GLORIA EXERCITVS
1.  Av. Efi gie, laureată, drapată, spre st.4, legenda 

aproape corectă FL DLMATIVS NOB CAES, 
c.p.e.

* Muzeul Banatului, Timișoara, e-mail: raoulm7@yahoo.com.
1 Privind o scurtă trecere în revistă a studiilor acestui tip 
de piese am facut un comentariu în articolul Septilici 2007, 
p. 49, notele 14–19.
2 A căror propietari au dorit să își păstreze anonimatul din 
motive de securitate personală.
3 Muzeul Banatului Montan din Reșiţa.
4 Am folosit termenii de dreapta (dr.) și stânga (st.) ca în 
heraldică și nu pe cei ai privitorului.

MONETE BARBARIZATE DE SECOLUL AL IV-LEA, DIN BRONZ, 
DIN DESCOPERIRI IZOLATE ÎN BANAT

Raoul M. Şeptilici*

Cuvinte cheie: Bronzuri barbarizate, falsuri monetare, Constantinus I, Licinius I, Constantius II, Delmatius
Keywords: Bronze barbarous, counterfeits, Constantinus I, Licinius I, Constantius II, Delmatius

Rv. Doi soldaţi afrontaţi cu un stindard între 
ei, legenda corectă GLOR – IA EXER – (C)
ITVS, în ex SMHГ?, c.p.e.
Axa 5,5, 1,53 g, 15,6–16,2 mm, puţin circu-
lată, foarte bine conservată5, colecţie particu-
lară, Timișoara6.

Zona orașului Lugoj7

Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN 
PERP VOT / PR:
2.  Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 

aberantă: IIИCS…T…INM…8, c.p.e.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar, 
deasupra acestuia un scut oval cu legenda abe-
rantă V?P? / VO, circular legendă aberantă 
V?BI?ETI – ИI – IITJTTNI, în ex. urme de 
legendă aberantă, c.p.e.
Axa 11, 2,3 g, 16,4–18 mm, mediu circu-
lată, bine conservată, colecţie particulară, 
Timișoara.

3.  Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 
aberantă I’GIIPOIINTIIICUP?AA?A?.

 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar, 
deasupra acestuia legenda aberantă III, circular 

5 Am preferat să dăm gradul de circulaţie, cât și gradul de 
conservare, acestea fi ind independente una de alta, determi-
nate de factori diferiţi. 
6 Pentru mai multe date privind această piesă vezi şi Şeptilici 
2007. 
7 Când spunem zona orașului Lugoj ne referim și la localită-
ţile din împrejurimile acestui oraș și nu doar la spaţiul limi-
trof. Piesele prezentate sunt dintr-o colecţie particulară, unde 
au ajuns dintr-o mai veche colecţie lugojeană, tot particulară, 
formată mai ales din descoperiri monetare din zona Lugojului.
8 Legendele tuturor pieselor (excepţie făcând piesa nr.  1) 
sunt date aproximativ, unele litere sau semne fi ind destul de 
greu de reprodus în text. Pentru o imagine mai clară se pot 
consulta planșele.
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legendă aberantă VICTOIIINTΓIID?N?…I, 
în ex. legenda aberantă Ω?I?, c.e.
Axa 2, 2,27 g, 16,3–16,78 mm, mediu circu-
lată, mediocru conservată, colecţie particulară, 
Timișoara. 

4.  Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 
aberantă ITIO2ITTIYOCITIIIO.
Rv. Două Victorii afrontate, între ele un 
altar, deasupra acestuia urme de scut, circular 
legendă aberantă ΛVΛ…V…VVΛΛΔVCI, în 
ex. legenda aberantă OΛP?, c.p.e.
Axa 2, 2,14 g, 16–16,8 mm, mediu circulată, 
bine conservată, colecţie particulară, Timișoara. 

Jud. Caraș-Severin:
Pojejena de Sus9

Constantius II, tip FEL TEMP REPARATIO cu 
FH:
5.  Av. Efi gie10 spre st, laureată, drapată, legenda 

aberantă …OIшI – ITIVADII, c.p.e.
 Rv. Soldat roman cu lancie, aplecat peste un 

călăreţ persan pe care îl răpune, legenda abe-
rantă …CIVLI – ΓPCIIITCI, în ex. urme de 
legendă aberantă, c.p.e.

 Axa 12, 2,74 g, 17,5–18 mm, puţin circulată, 
foarte bine conservată colecţie particulară, 
Timișoara11. 

Tibiscum12

Constantius II, tip FEL TEMP REPARATIO cu 
FH:
6.  Av. Efi gie spre st, laureată, drapată, legenda 

aberantă II2HIVO – IIV2NIII, c.p.e.
 Rv. Soldat roman cu lancie, aplecat peste un 

călăreţ persan pe care îl răpune, legenda abe-
rantă EEITEИHOR – IIINII, în ex. legenda 
aberantă O2NIII•, în câmp, în faţa soldatului 
roman Γ, c.p.e.

 Axa 3, 3,35 g, 20,9 mm, puţin circulată, foarte 
bine conservată, Muzeul Banatului Montan, 
Reșiţa13.

9 Sau Pojejena Sârbească, actualmente înglobată în comuna 
Pojejena. Piesa a fost găsită în castrul roman din localitate.
10 Foarte schematizată.
11 Piesa a fost prezentată la Timișoara la 25 aprilie 1982 în 
cadrul celui de-al XV-lea Simpozion Numismatic al Societăţii 
Numismatice Române – Filiala Timiș: Stelian Voinea, 
Octavian Dogariu, Cîteva imitaţii „barbare”după monede 
romane din sec. IV e.n. Din păcate, nu avem informaţii 
despre celelalte piese prezentate și nici rezumatul publicat în 
programul simpozionului nu ne ajută.
12 Sau Jupa.
13 Piesa este preluată din Gudea 1971. Și fotografi a este luată 
tot din această lucrare. Vezi și nota 20 (din lucrarea amintită 
la această notă am preluat masa și diametrul piesei).

Jud. Csongrad (Ungaria):
Szőreg14

Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN 
PERP VOT / PR:
7.  Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 

aberantă …E?I?I?I?I?+?…BSDIIIC15.
 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar, 

deasupra acestuia un scut cu legenda abe-
rantă VOT / PD, circular legenda aberantă 
IIICTOIIIITDIIPPIIIIS, în ex. urme de 
legendă aberantă.

 Axa 11, 2,48 g, 16,6–17,1 mm, puţin cir-
culată, bine conservată, colecţie particulară, 
Timișoara.

8.  Av. Efi gie spre dr., cuirasată cu coif, scut și 
lancie, legenda aberantă NNOSP? – …VN, c.e.

 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar, 
deasupra acestuia scut oval cu urme de legendă 
(?) aberantă, circular legenda aberantă TNN – 
THT, în ex. legenda aberantă HN, c.p.e.

 Axa 2, 2,36 g, 16,6–17,14 mm, mediu cir-
culată, bine conservată, colecţie particulară, 
Timișoara. 

Licinius I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN 
PERP VOT / PR:
9.  Av. Efi gie spre st., cuirasată, drapată, legenda 

aberantă …ICGИORGIICSIIA, c.p.e.
 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un 

altar, deasupra acestuia un scut cu legenda 
aberantă VOT / PR, circular legenda abe-
rantă …C?ILELIIETIIFΓΩIIcCPERP, în ex. 
legenda aberantă CSIS*, c.p.e.

 Axa 7, 2,3 g, 17,9–18,58 mm, puţin circulată, 
bine conservată, colecţie particulară, Timișoara. 

Localităţi neprecizate din Banat (România)
Constantinus I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN 
PERP VOT / PR:
10. Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 

aberantă NNNNH…IICTA…ML.
 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un altar, 

deasupra acestuia scut cu legenda aberantă 
IP?, circular legenda aberantă parţial vizibilă 
…OPI… – IIIIO, în ex. ornamente din linii 
oblice, c.e.

 Axa 12, 2,74 g, 16,02–16,46 mm, mediu cir-
culată, mediu conservată colecţie particulară, 
Timișoara. 

14 Iniţial, localitate din Banat, lângă Szeged, actualmente 
înglobată acestuia.
15 Legenda este parţial vizibilă, matriţa fi ind mai mare decât 
pastila monetară.
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11. Av. Efi gie spre st., cuirasată cu coif, legenda 
aberantă… – ITIIIBI?16, c.p.e.

 Rv. Două Victorii afrontate, ţinânând un scut, 
între ele un altar, deasupra acestuia un scut cu 
legenda aberantă *0T / PR?, circular legenda 
aberantă …G?LIID?T?S?MINCIII.

 Axa 6, 1,8 g, 14,24–16,28, puţin circu-
lată, mediu conservată, colecţie particulară, 
Timișoara. 

Licinius I, tip VICTORIAE LAETAE PRIN 
PERP VOT / PR:
12. Av. Efi gie spre st., cuirasată, drapată, legenda 

aberantă IONCCODLNIILGIOIIMCVI.
 Rv. Două Victorii afrontate, între ele un 

altar, deasupra acestuia urme de scut, cir-
cular legenda aberantă aproximativ 
•IIEOTΛICIOIDI•?IICOIO, în ex. legenda 
aberantă IZIPD?, c.e.

 Axa 7, 2,35 g, 17,74–18,3 mm, mediu cir-
culată, bine conservată, colecţie particulară, 
Timișoara.

Pe lângă piesele prezentate, bibliografi a con-
semnează încă cinci imitaţii, una de la Mehadia 
(fără mai multe explicaţii)17 și patru de la Timișoara 
(Constantius II, din care 3 sigur de tip FEL TEMP 
REPARATIO cu FH18)19. De asemenea în Banat, 
bibliografi a consemnează încă 27 de astfel de piese, 
dar provenind din tezaure20. 

Astfel de monete sunt rare faţă de piesele ofi ci-
ale, ridicând două probleme majore: cine și de ce 
le-au produs? Nu încercăm încă să rezolvăm aceste 

16 Pastila monetară este foarte mică faţă de matriţă, fapt ce 
face să se vadă doar parţial legenda. Nu este exclus ca în anti-
chitate să se fi  tăiat din această monetă.
17 Vezi: Protase 2000, p. 235.
18 Probabil și a patra tot de același tip.
19 Vezi: Toma-Demian 2004, p. 186. Pentru trei dintre piese 
vezi și Gohl 1909, p.144. Dfi n păcate nu avem nici o ilus-
traţie pentru aceste piese. 
20 Vezi Gudea, Găzdac 2004. Aici sunt date 24 de piese din 
tezaure, dar în realitate sunt 22 din această categorie: piesa 
nr.  19 (p. 130) este piesa pe care noi o prezentăm la nr.  6 
ea fi ind dintr-o descoperire izolată şi nu din tezaur, iar piesa 
nr. 23 (p. 130) este de la Săcuieni, jud. Bihor – deci nu se 
încadrează în aria studiului (nici al celui citat, nici al nostru). 
La aceste 22 de piese se mai adaugă cinci din tezaurul Radimna 
II (toate de tip FEL TEMP REPARATIO cu FH, patru după 
Constantius II și una dupa Iulianus Apostata Caesar). Pentru 
acest din urmă tezaur vezi Șeptilici 2009, p. 219 (planșa V) și 
p. 221. Din totalul de 27 piese una e de la Constantinus I de 
tip VICTORIAE LAETAE PRIN PERP VOT / PR, 24 de la 
Constantius II de tip FEL TEMP REPARATIO cu FH, una 
de la Constantius Gallus de tip GLORIA ROMANORVM 
și una de la Iulianus Apostata Caesar de tip FEL TEMP 
REPARATIO cu FH.

întrebări (în special datorită numărului mic al pie-
selor publicate pană la ora actuală), însă ne dăm 
câteva păreri care pe măsura avansării cercetărilor 
vor fi  confi rmate (sau infi rmate). 

Privind prima întrebare este greu de presu-
pus (deocamdată) cine le producea, însă pe baza 
pieselor studiate până acum și a răspândirii lor21, 
suntem de părere că aceste monete sunt simple 
falsuri de epocă22, emanate de la particularii din 
interiorul imperiului (probabil localnici) și nu 
niște imitaţii barbare23.

Este greu de spus unde sunt produse aceste 
piese. Posibil în teritoriul actualului Banat, dar și 
la sud de Dunăre, pentru teritoriul ce îl avem în 
vedere fi ind doar niște importuri. 

A doua problemă: de ce au fost produse? este 
legată de prima întrebare și într-un fel ajută la 
lămurirea ei. În mod normal falsurile sunt produse 
pentru a completa veniturile unor personae. Însă, 
ţinând cont de valoarea foarte mică a acestor 
monete24, nu putem să nu observăm că numai 
un număr mare de piese poate face ca producţia 
să fi e rentabilă, fapt neconfi rmat de descoperirile 
de până acum. Suntem de părere că iniţial această 
producţie de imitaţii era mult mai mare însă rari-
tatea barbarizărilor a fost determinată de scoaterea 
din circulaţie odată cu descoperirea lor de către 
autorităţile romane. Deocamdată nu avem nici o 
dovadă în acest sens însă numai așa putem să ne 
explicăm această problemă. Pe actualul teritoriu 
românesc piese similare se găsesc aproape numai 
în Dobrogea și Banat (în alte regiuni apărând doar 
în mod excepţional). Pentru spaţiu dobrogean 
problema e simplă: intra în componenţa imperiu-
lui. În Banat circulaţia monetară era puternică în 
acea perioadă25, existând o populaţie obișnuită cu 
moneta măruntă. Totuși tot mai mult ne gândim la 
un import din vecinătatea sud dunăreană argumen-
tat și pintr-o oarecare abundenţă de astfel de piese 
în respectivele provincii26. Acest fapt ar explica și 

21 Prezentul articol aduce în atenţia numismaţilor astfel 
de piese din spaţiul actual bănăţean, însă noi studiem în 
ansamblu acest tip de piese, în intenţia noastră fi ind elabo-
rarea, într-un viitor relativ apropiat, a unei lucrări mult mai 
ample pentru un spaţiu mai larg privind aceste „barbarizări”. 
22 Concluzie ce este afi rmată și pe parcursul studiului Gudea, 
Găzdac 2004.
23 Așa cum e de părere G. Severeanu (este adevărat că acesta 
se referea la spaţiul dobrogean). Vezi Severeanu 1925, p. 23, 
15–16 (tot atât de adevărat este şi faptul că autorul vedea în 
barbarii ce imitau monetele respective pe autohtonii traci).
24 Pentru valoarea pieselor din bronz vezi și Cappelli 1974, 
p. 77–78.
25 Pentru Banat am făcut deja câteva observaţii în Șeptilici 
2007, p. 48. 
26 Vezi Vasić 1978.
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raritatea lor în Banat27. Nu suntem de acord cu 
mai vechile păreri ale lui Emil Condurache și 
I. Nestor, conform cărora astfel de piese ar fi  putut 
fi  emise și de autorităţile locale28. Credem că sunt 
piese produse în imperiu sau în imediata vecinăta-
tea a acestuia de o populaţie obișnuită cu moneta 
măruntă din bronz. Ele se regăsesc pe cea mai mare 
parte a Imperiului Roman29. Un lucru interesant ar 
fi  și afl area surselor de materie primă. 

Urmărind tipul acestor imitaţii se evidenţiază 
(dintre piesele de faţă, dar și din alte cercetări30) 
două intens falsifi cate. Este vorba de cele cu revesul 
VICTORIAE LAETAE PRIN PERP VOT / PR și 
cele cu FEL TEMP REPARATIO cu FH. Primul 
tip apare în general la sud de Dunăre, inclusiv 
în spaţiul dobrogean, pentru nordul dunărean 

27 Numai spre comparaţie din Dobrogea (a cărui suprafaţă 
este de aproximativ 80% din suprafaţa părţii româneşti a 
Banatului – însă, pentru acesta, bibliografi a consemnează şi 
piese din partea sârbească – Gudea, Găzdac 2004, iar noi dăm 
trei piese din partea maghiară) cunoaştem aproape 100 de 
piese de acest tip, fără a pune la socoteală piesele din muzeele 
dobrogene (unde încă nu am avut acces). Astfel în Colecţia 
Maria şi dr. George Severeanu (Muzeul Severeanu – Bucureşti) 
sunt 41 de astfel de piese, dintre care sunt deja publicate 23 
barbarizări de la Constantin cel Mare (vezi Severeanu 1925) 
– comunicare Raoul M. Șeptilici, Steluţa Gramaticu, Monete 
romane barbarizate din colecţia Severeanu, Al XXVII-lea 
Simpozion de Numismatică al Societăţii Numismatice 
Române, Râmnicu-Vâlcea, 12–14 mai 2010; din două 
colecţii particulare mai cunoaştem 34 de astfel de piese din 
Dobrogea – comunicare Raoul M. Șeptilici, Câteva monete 
romane barbarizate din Dobrogea, Al XXVII-lea Simpozion de 
Numismatică al Societăţii Numismatice Române, Râmnicu-
Vâlcea, 12–14 mai 2010 (unde de fapt am comunicat doar 
33 de piese); ştim de existenţa a încă circa 20 de piese de 
acest tip afl ate într-o colecţie particulară dobrogeană şi pe 
care încă nu le-am văzut. Piesele din cele două comunicări 
mai sus menţionate vor face obiectul a două viitoare articole. 
Totalizând piesele din Banat avem doar 44 exemplare (12 din 
articolul de faţă, 22 din Gudea, Găzdac 2004, 5 din Șeptilici 
2009, 1 de la Mehadia și 4 de la Timișoara – vezi supra și nota 
20). În Muzeul Banatului din Timișoara se mai găsesc câteva 
exemplare nepublicate, dar încă nu știm provenienţa acestora. 
Dacă totuși ar fi  din Banat numărul total tot nu ar ajunge la 
50 exemplare.
28 Vezi CNA 1945, p.  60. Comentariu se referă la unele 
piese asemănătoare, provenind de la Sucidava și comuni-
cate de Dumitru Tudor. Nu vedem logica emiterii unor 
asemenea monete de către autoritatea locală (chiar sud 
dunăreană) pentru că astfel de falsuri apar în perioade în 
care găsim și multă monetă originală. Dacă totuși s-ar fi  
produs acest fenomen, trebuie să vedem în acest fapt o 
acţiune fraudoasă, clandestină ce poate fi  asimilată unei 
acţiuni particulare. 
29 Pentru această informaţie ne bazăm pe cercetările care 
le-am întreprins până acum și ne permitem de a nu da o bibli-
ografi e suplimentară având în intenţie elaborarea unei lucrare 
mult mai amplă asupra subiectului. Vezi și nota 21.
30 Vezi ultima parte a notei precedente.

regăsindu-se în actualul Banat31. Cel de al doilea 
tip îl găsim atât la sud de Dunăre (și Dobrogea), 
cât și în Banat32. Sunt piese din perioade diferite, 
primul tip emis o perioadă mai scurtă – 318–32333, 
al doilea tip ceva mai mult timp – 346–36134. 

Mai rar întâlnite sunt barbarizările de tipul 
piesei nr. 1. Pentru fostul areal dacic nu cunoaș-
tem alt exemplar în afara acestuia. Așa cum am 
mai consemnat nu este exclus să avem o gre-
șeală de monetărie, însă nu putem fi  siguri în 
nici un sens35. 

Piesele prezentate îmbogăţesc repertoriul des-
coperirilor numismatice din Banat și de asemenea 
al pieselor barbarizate. Prin prezenta lucrare am 
căutat să semnalăm aceste monete mai deosebite, 
având în plan o viitoare catalogare a lor (nu doar 
din aceasă zonă). Considerăm că studiul acestei 
probleme este încă într-o fază incipientă, fi ind greu 
de a trage concluzii despre care să avem garanţia că 
vor rămâne în picioare.
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FOURTH CENTURY BRONZE BARBAROUS 
COINS FROM BANAT (ISOLATED FINDS)

(Summary)

In Banat, an area rich in coin discoveries, some 
numismatic curiosities are to be found, such as the so-
called barbarous Roman coins. Here presented are 12 
of these pieces, from localities from the Timiş County: 
Pesac (1 piece Delmatius, GLORIA EXERCITVS type 
– photo 1), Lugoj city area; (3 pieces from Constantine 
I, VICTORIAE LAETAE PRIN PERP VOT / PR 
type – photos 2–4), Caraş-Severin County: Pojejena (1 
piece Constantine II, FEL TEMP REPARATIO type 
with FH – photo 5), Tibiscum (1 piece Constantine 
II, FEL TEMP REPARATIO type with FH – photo 6) 
and those from Hungary, Csongrad County: Szőreg (3 
pieces of VICTORIAE LAETAE PRIN P VOT / PR 
type: 2 Constantine I – photo 7–8 and 1 Licinius I – 
photo 9) the rest not having specifi ed the locality (3 
pieces of the type VICTORIAE LAETAE PRIN PERP 
/ VOT / PR: 2 Constantine I – photo 10–11 and 1 
Licinius I – photo 12). 

Beside these coins, fi ve other specimens of the kind 
are mentioned in the specialized literature (one from 
Mehadia and four from Timişoara). Also there are many 
more alike pieces found in monetary hoards from Banat 
(1 VICTORIAE LAETAE PRIN P VOT / PR type, 
1 GLORIA ROMANORVM type and 25 FEL TEMP 
REPARATIO type with FH). 

Such coins are to be found on the Romanian ter-
ritory in Banat and Dobruja and only accidentally in 
other areas. In studying this fact one can assume that 
these are actually counterfeits of the age (coined in the 
south-western parts of the former Dacian provinces 
or imported from the areas south of the Danube) and 
not barbarian imitations. Specimen no. 1 could be an 
exception, a wrong minting of the offi  cial mint (a failed 
engraving of the mold. Questions are raised due to the 
fact that the value of these coins was very small and 
that they are rather rare, which leads us to the conclu-
sion that it might have been a far larger mintage, which 
had been removed by the Roman authorities upon their 
identifi cation on the market. 

Th e presented coins enrich the numismatic reper-
tory of such scarcely studied pieces. Th ey come from 
two private collections from Timişoara (11 pieces) and 
the collection of the Mountainous Banat Museum from 
Reşiţa (1 piece). 
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