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CÂTEVA MONETE ROMANE IMPERIALE 

DESCOPERITE ÎNTÂMPLĂTOR PE RAZA 

LOCALITĂŢII BERZOVIA  (JUD. CARAŞ-SEVERIN)

Raoul-M. Şeptilici, Angel Truican
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De-a lungul timpului, pe raza localitaţii Berzovia, s-au găsit numeroase 

vestigii ale anticului Berzobis, atât în săpăturile arheologice cât şi întâmplător. 

Printre acestea din urmă avem cunoştinţă, despre descoperirea a câtorva 

monete romane1. Din păcate, datele ce le deţinem sunt sumare. Vom 

menţiona mai jos tot ceea ce am putut afl a despre respectivele monete:

Tiberius:

1. Av. TI CAESAR DIVI – AVG (F A)VGVSTVS

Rv. PON(TIF – MAXIM)2

Denar, axa 1, mult circulată, foarte bine conservată, 2,94 g, 17,35-17,95 

mm. 

RIC I, p. 103, nr. 3 (Pl. I/1)3.

Galba:

2. Sestertius, mult circulată, conservare bună.

Traian:

3. As, axa 6, puţin circulată, foarte bine conservată, 11,12 g, 27,25-

27,95 mm.

RIC II, p. 279, nr. 489 (anii 103-111) (Pl. I/2).

4. As, axa 6, puţin circulată, conservare bună, 8,41 g, 25,35-25,9 mm.

RIC II, p. 280, nr. 492 (anii 103-111).

5. As, mult circulată, conservare bună.

RIC II, p. 285, nr. 581 (anii 103-111)

6. Dupondius, puţin circulată, conservare bună.

RIC II, p. 288, nr. 629 (anii 114-117).
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Severus Alexander:

7. Sestertius, puţin circulată, foarte bine conservată.

RIC IV/2, p. 121, nr. 648/a.

Neidentifi cate:

8. Monetă din bronz, probabil mult circulată4, conservare foarte slabă, 

3,34 g, 19,2-22,7 mm.

9. Monetă din bronz, probabil mult circulată5, conservare foarte slabă, 

5 g, 23,9-24,7 mm.

10-12. Bronzuri, foarte mult circulate, slab conservate6.

Pe lângă acestea, a fost descoperită şi o piesă din aur, care, conform 

descrierii, ar putea fi  antică, dar tot atât de bine posibil medievală7. Din 

păcate nu avem mai multe date pentru aceasta.    

Piesa nr. 1 a fost găsită în iulie 20058, la circa patru kilometri est de castru 

(în afara Berzoviei), în zona Colibi şi anume pe la Coliba lui moş Aimun. 

Provine din pământul împins de buldozere cu ocazia construirii unui dig 

(pe malul Bârzavei). Din zonă provin şi alte vestigii romane. 

Moneta nr. 2 provine din zona Pătruieni, la nord de castru (pe celălalt 

mal al Berzoviei), la circa 3 km şi a fost scoasă de plug, în timpul lucrărilor 

agricole, în anii ’90. Şi aici au fost observate şi alte urme din epoca 

romană. 

Moneta nr. 3 este găsită în 2004 pe teritoriul localităţii Berzovia, lângă 

şoseaua principală, în apropierea birtului din centru. Pe lângă această 

monetă a fost găsit şi un ac de cusut din bronz, precum şi fragmente 

ceramice romane. 

Piesa nr. 4 este din interiorul castrului, în apropierea zidului de nord-

vest, din faza de piatră, şi a fost găsită în vara anului 2005.

Moneta nr. 5 este găsită tot pe lângă şoseaua principală, spre Reşiţa cu 

ocazia schimbării unor ţevi de apă (deci în pământul deranjat cu ocazia 

lucrărilor anterioare), undeva pe la un metru adâncime faţă de nivelul 

actual de călcare. Aici a mai apărut şi un intaliu, precum şi urme ceramice 

care se pot observa încă de pe la 30 centimetri adâncime.

Piesa nr. 6 a fost găsită în a doua parte a anilor ’70, la circa 3 metri 

adâncime, cu ocazia săpării fundaţiei pentru clădirea PTTR şi CEC din 

localitate, chiar în profi lul gropii9. 

Moneta nr. 7 a fost găsită în primăvara anului 2005, spre comuna Ramna 

în zona Cotul Colibilor, la circa patru metri de digul din zonă, în pământul 

deranjat de buldozere10. Şi aici apar alte urme din epoca romană.
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Piesa nr. 8 provine din castru şi a fost găsită în 2003 cu ocazia efectuării 

unor lucrări de către Romtelecom11.

Moneta nr. 9 este din afara castrului, în apropierea sa, pe latura de sud-

est, în faţa actualei biserici ortodoxe din localitate. Şi ea a fost găsită tot în 

2003 cu ocazia aceloraşi lucrări efectuate de Romtelecom.

Piesele nr. 10-12 sunt găsite pe raza localităţii, cu mulţi ani în urmă, 

informaţii mai exacte asupra lor nemaipăstrându-se12.

Exceptând piesele nr. 4 şi 8, restul monetelor sunt găsite în afara 

castrului (mai aproape sau mai departe de acesta). Piesele 3, 5, 6 şi 9 au 

fost descoperite în imediata apropiere a construcţiilor militare, ceea ce 

presupune existenţa unor canabae legionis în vecinătate (confi rmate 

arheologic). Cu toate că este de presupus că acestea şi-au continuat existenţa, 

sub forma unei localităţi rurale, şi după părăsirea castrului, deocamdată din 

punct de vedere numismatic (şi arheologic, zona fi ind prea puţin studiată) 

nu avem nici o dovadă în acest sens (trei monete fi ind de la Traian, a patra 

neidentifi cându-se).   

Altceva se poate spune despre piesele 1 şi 7. Acestea au fost descoperite 

la o depărtare mai mare de castru şi, chiar dacă între ele este o oarecare 

distanţă, provin din aceiaşi zonă. Este posibil să fi e vorba de o altă aşezare 

care în prima parte a secolului al III-lea încă funcţiona13. Chiar numai 

pe baza descoperirilor numismatice de aici, este de presupus că ea are o 

existenţă încă de pe vremea lui Traian sau Hadrian14.

Tot destul de îndepărtată de castru, dar şi de piesele 1 şi 7, este moneta 

nr. 2, fi ind posibil ca în acea zonă (Pătruieni) să avem o altă aşezare, despre 

care nu putem spune, doar pe baza acestei monete, dacă supravieţuieşte 

castrului15. Nu este exclusă total  existenţa unor canabae legionis pe o 

suprafaţă mult mai mare, însă acest fapt este puţin plauzibil (fi ind şi pe 

celălalt mal al râului Bârzava).

Doar cercetările ulterioare vor lămuri aceste probleme, pentru care noi 

avem, deocamdată, foarte puţine date. De fapt, intenţia noastră a fost în 

primul rând de a consemna aceste descoperiri numismatice, care, o dată 

cu trecerea timpului, s-ar fi  pierdut16. Totuşi nu am putut să nu remarcăm 

anumite aspecte pe care le-am amintit mai sus17.

Raoul Şeptilici 
Muzeul Banatului
P-ţa Huniade nr. 1
Ro 300002 Timişoara

Angel Truican
Muzeul Banatului
P-ţa Huniade nr. 1

Ro 300002 Timişoara
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NOTE

1. Ne referim aici doar la piesele inedite.
2. Moneta fi ind uzată am dat textul cum se vede el azi (în paranteze trecând literele ce nu se 
 mai văd). Desenele, deşi mult aplatizate, sunt complete. Este singurul caz unde dăm astfel 
 descrierea, la celelalte legenda fi ind complet vizibilă sau fi ind monete pe care primul 
 coautor nu le-a văzut (piesele 2, 5, 10-12, pentru piesa 6 văzând un desen făcut de 
 descoperitor şi de unde rezulta vizibilitatea întregii legende, iar pentru piesa 7 am văzut 
 o fotografi e digitală de o calitate discutabilă, ce nu a permis reproducerea sa tipografi că, 
 dar unde se observau toate detaliile). 
3. Reproducerile foto nu sunt la o anumită scară, ci aleatoare.
4. Această monetă, cât şi următoarea sunt atît de slab conservate (păstrîndu-se din ele doar 
 miezul de metal) încât doar putem presupune că el au fost uzate şi din circulaţie, fără 
 însă a fi  siguri de acest fapt.
5. Vezi nota anterioară.
6. Aceste monete s-ar fi  putut, probabil, identifi ca azi, dar ele au fost înstrăinate pe la 
 începutul anilor ‘90, pierzându-li-se urma.  
7. Din descrierile (sumare, de altfel) care ni s-au prezentat este puţin probabil să avem de-a 
 face cu o monetă modernă. Ea ar fi  ajuns în posesia unui bijuter.
8. Piesele 1-3, 5, 7-9 sunt găsite de cel de-al doilea semnatar al lucrării de faţă.
9. Această monetă a fost descoperită de Dănuţ-Adrian Popovici, din localitate, şi se pare că a 
 ajuns într-o colecţie particulară din S.U.A., prin intermediul unei terţe persoane.
10. Şi această monetă a ajuns într-o colecţie particulară, din ţară.
11. Această piesă şi următoarea au fost donate de descoperitor Muzeului Banatului din 
 Timişoara.
12. Aceste monete au fost găsite de unii membrii ai familiei celui de-al doilea coautor şi nu 
 s-au mai păstrat datorită neacordării unei importanţe deosebite la vremea respectivă 
 (din cauza uzurii pronunţate).
13. Vezi în acest sens şi Luminiţa MUNTEANU-DUMITRIU, Itinerare arheologice bănăţene, 
 Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 61. Existenţa unei aşezări după părăsirea castrului 
 este foarte plauzibilă având în vedere cel puţin doi factori istorici: drumul roman şi 
 procesul de reducere a minereului de fi er practicat în zonă.
14. Denarul de la Tiberius trebuie să fi  fost folosit în epoca lui Traian, sau cel târziu sub 
 Hadrian. Este adevărat că piesa este destul de uzată, dar acest lucru este explicabil, 
 ea fi ind deja o emisiune veche în perioada de care discutăm. Folosirea ei în prima parte 
 a secolului al III-lea (deci în aceiaşi perioadă cu moneta nr. 7) este exclusă fi ind o prea 
 lungă perioadă de timp. Dacă totuşi acest lucru s-ar fi  întâmplat, astăzi am fi  avut doar 
 o simplă pastilă monetară, fără a putea preciza de la cine provine. Cu toate că nu este 
 imposibilă o tezaurizare, la un moment dat, şi apoi reintroducerea ei în circulaţie, mai 
 târziu, probabilitatea este foarte mică. Cercetările ulterioare vor lămuri mai bine 
 problema cronologiei aşezării de aici. 
15. Şi această monetă este o piesă ce a rămas în circulaţie într-o perioadă mai târzie (fapt 
 dovedit şi de uzajul ei).
16. Alte descoperiri monetare romane întâmplătoare despre care avem ştiinţă sunt de la 
 Vespasianus, Traianus, Commodus, Philippus I şi Philippus II (se observă şi aici existenţa 
 unor monete mai târzii). Din păcate nu ştim din ce puncte provin. Vezi în acest sens şi 
 Florin MEDELEŢ, Alexandru FLUTUR, Castrul roman de la Berzovia. Istoricul 
 cercetărilor arheologice, în Patrimonium Banaticum, nr. 1, 2002, Timişoara, p. 97. 
 Aceste monete au fost consemnate în 1856, cei doi citându-l, în acest sens, pe B. 
 MILLEKER, Démagyaroszág régiseglétei a honfoglalás előti időkböl, II, Timişoara, 1899, 
 p. 88. F. MEDELEŢ, în Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latène, 
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 secolul IV în. d. Chr. – 106, în AnB, SN, Arheologie-Istorie, nr. III, 1994, p. 253 poziţia E 
 aferentă Berzoviei, spune despre monetele de la Vespasian şi Traian (şi implicit că se 
 referea şi la celelalte pomenite de B. MILLEKER, fără însă a le aminti deoarece studiul 
 său se închei la anul 106) că ar proveni din săpăturile arheologice întreprinse în 1856. În 
 acelaşi loc, însă la punctul D este pomenit şi un denar de la Nero descoperit înainte de 
 1870 (vezi bibliografi a dată). Este foarte probabil că au existat şi alte descoperiri de acest 
 fel în zona localităţii Berzovia, despre care azi nu se mai ştie nimic. De asemenea trebuie 
 amintit că aici se cunosc şi alte monete romane, dar ele provin din săpături arheologice, 
 articolul de făţă ocupându-se doar de descoperirile monetare (romane) întâmplătoare 
 (în aceleşi timp şi inedite). 
17. Acest articol a fost comunicat de către coautorii lui sub titlul Descoperiri monetare antice 
 fortuite din raza localităţii Berzovia, la Al XIX-lea Simpozion de Numismatică ţinut de 
 Societatea Numismatică a Banatului Timişan, la 23 octombrie 2005, în Timişoara.

ABREVIERI

 Av. – avers 
 RIC I – Harold MATTINGLY, Edward A. SYDENHAM, Th e Roman Imperial Coinage, 
vol. I, London, 1923.
 RIC II – Harold MATTINGLY, Edward A. SYDENHAM, Th e Roman Imperial Coinage, 
vol. II, London, 1926.
 RIC IV/2 – Harold MATTINGLY, Edward A. SYDENHAM, C. H. V. SUTHERLAND, 
Th e Roman Imperial Coinage, vol. IV/2, London, 1938.
 Rv – revers 

ACCIDENTAL DISCOVERY OF ROMAN 

IMPERIAL COINS AROUND THE VILLAGE OF 

BERZOVIA (CARAŞ-SEVERIN COUNTY)

Summary

Around the village of Berzovia can be found of the fortress of the IVth 

Flavia Felix Legion. Over the years, there have been discovered diff erent 

archeological vestiges, among which a few Roman coins: Tiberius – 1 

denarius, Galba – 1 sestertius, Traianus – 3 assis and 1 dupondius, Severus 

Alexander – 1 sestertius, unidentifi able (over-used) – 5 bronzes. Except 

for 1 as from Traianus and 1 unidentifi cable bronze, the rest is discovered 

outside the fortres, even as far as 4 km from it. Th ere are civilian settlements 

which survived after they where abandoned at the beginning of the reign of 

Hadrianus. As a proof for the existence of this settlement, comes also the 

coin of Severus Alexander.
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Pl. I. Monete de la Bezovia

1. Tiberius - denar (nr. cat. 1)

2. Traian - as (nr. cat. 3)




