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Introducere 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, pe 

fondul crizei provocate de războiul dintre Austria şi Franţa (1792-1797) şi al 
celorlalte confruntări în care Austria a fost implicată, sistemul monetar din 
imperiu a avut de suferit, iar cantitatea de metale nobile din monede era în 
continuă scădere. Aceste aspecte au influenţat în egală măsură baterea de 
monede în Transilvania şi în celelalte regiuni ale imperiului.  

Pe fondul crizei, în anul 1802 s-au bătut piese cu valoarea nominală de 
7 kreuzer peste monedele de 12 kreützer 1795, care au fost scoase din 
circulaţie. Titlul argintului din cele de 7 kreuzer este mult diminuat, fiind 
considerate monedele de argint cu cea mai scăzută cantitate de metal nobil 
bătute în Imperiul Austriac. 

În ultimii ani, activitatea monetăriei de la Alba Iulia a beneficiat de o 
serie de studii bazate pe documente, care vizează anumite segmente din 
perioadele ei de funcţionare1 sau în care sunt publicate monede2. De 
asemenea, monetăria este cunoscută şi din contribuţii mai vechi în care au 
fost publicate monede3 sau medalii4, fără o altă analiză a activităţii ei.  
                                                 
∗ Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; doctorand, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 
al Academiei Române, Bucureşti; e-mail: florinciulavu@yahoo.com. 
∗∗ Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; e-mail: suteu.calin@gmail.com. 
1 Wollmann 2012, p. 17-146; Ciulavu 2013, p. 147-199; Ciulavu 2016, p. 83-87, 92-95. 
2 Dejan 2011, p. 175-186; Dudău 2012, p. 187-196; Dumitrescu 2012, p. 171-185; Butnariu, 
Vîlcu 2013; Dumitrescu 2013, p. 35-50; Ciulavu 2014, p. 559-583; Borza 2016, p. 163-169. 
3 Wormser 1914, p. 147-188; Huszár 1933, p. 207-211; Huszár 1966, p. 353-370; Chirilă, 
Nägler 1969, p. 317-338; Isăcescu 1970, p. 185-195; Radoczi 1975-1976, p. 395-410; Pap, 
Şteiu 1976-1980, p. 349-368; Marcu 1976-1980, p. 395-410; Pap, Matei 1980, p. 553-566; 
Chirilă et alii 1980, p. 138-174; Nohejlová-Prátová 1981-1982, p. 373-378; Artimon 1983, p. 
169-182; Chirilă, Muscă 1986, p. 229-234; Mureşan 1989, p. 379-381; Mureşan 1995, p. 279-
294; Pârvan 1996, p. 161-168; Coza, Scrobotă 2000, p. 349-360; Rădulescu 2000, p. 102-107; 
Rădulescu 2001, p. 119-122; Oberländer-Târnoveanu 2001, p. 7-51; Rădulescu, Predoi 2004, 
p. 54-58; Dukat, Mirnik 2005, p. 139-153; Munteanu et alii 2007, p. 233-244; Bărbat 2008, p. 
299-310; Oargă 2008, p. 503-508; Scrobotă, Takács 2009, p. 635-646. 
4 Huszár 1962, p. 111-122; Călian 2013; Pîrvulescu 2014, p. 119-126. 
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La acestea se adaugă şi cataloagele numismatice, care sunt 
indispensabile în cercetarea activităţii unei monetării5. Însă, până în prezent, 
nu au fost introduse în circuitul ştiinţific astfel de piese, considerate poate ca 
fiind prea „exotice”. 

Monedele surfrapate6 sunt întâlnite în număr relativ mare în Evul 
Mediu, în monetăria bizantină, în cea a Hoardei de Aur şi în cea 
moldovenească, unde, acest procedeu de realizare a monedelor, era utilizat în 
perioade de criză7. Pentru epoca modernă, cel puţin pentru Imperiul Austriac, 
se pare că acest procedeu era folosit doar în cazul pieselor de 7 kreuzer. 

În patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) se 
păstrează nouă piese de 7 kreuzer 1802 bătute în monetăria albaiuliană, pe 
care se observă litere şi cifre din legendele şi denumirile regăsite pe vechile 
monede de 12 kreützer din 1795, peste care au fost aplicate noile ştanţe.  

Din publicaţiile de specialitate sunt cunoscute foarte puţine piese de 7 
kreuzer realizate în monetăria amintită8, principalul motiv al acestui fapt fiind 
interesul scăzut din partea numismaţilor pentru monedele austriece de mică 
valoare. În schimb, ele apar în mod regulat în cataloage numismatice9.  

În ceea ce priveşte piesele realizate prin surfrapare, menţionăm că până 
în prezent nu au putut fi identificate în lucrări de specialitate sau cataloage 
numismatice, însă trebuie amintit faptul că piese similare se regăsesc on-line, 
în diverse licitaţii din străinătate10. 

 
Catalog11  
Vom prezenta în continuare catalogul pieselor, după care le vom analiza 

detaliat şi vom expune câteva consideraţii cu privire la realizarea lor, prin 
procedeul de surfrapare. 

 
1. Av. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu un colţ în jos. Sub 
cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este poziţionat millesim-

                                                 
5 Voigt 1782; CNHT II, II 1807; CNHT III 1807; Neumann 1858; Érdy 1862; Hess 1880; 
Resch 1901; Miller 1920; Resch 1925, nr. 167-197; Huszár 1945; Unger 1958; Unger 1961; 
Unger 1962; Herinek 1970; Herinek 1972; MBR 1977; Huszár 1979; Velter 1994; RNMES 
1999. 
6 Termenul se referă la imprimarea elementelor unui tip monetar nou peste o monedă mai 
veche, din alt tip, scoasă din circulaţie. 
7 Mulţumim domnului prof. dr. Eugen Nicolae pentru informaţiile oferite despre monedele 
surfrapate şi pentru ideile referitoare la cele de 7 kreuzer. 
8 Boldur 2012, p. 395-397; Ciulavu 2014, p. 561, nr. 4, pl. 5/2. 
9 Craig 1966, p. 14, nr. 154; Herinek 1970, p. 215, nr. 887; Krause, Mishler 2001, KM# 2129. 
10 Piesele realizate prin surfrapare pe care le-am identificat la licitaţii au fost realizate în 
monetăriile din Alba Iulia, Baia Mare, Viena, Kremnica şi Praga. 
11 Toate figurile monedelor studiate sunt reprezentate la scara 1:1. 
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ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt redate 
motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este situată 
de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei este decorată 
cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a coroanei este 
ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,89 g; 27,0 x 26,8 mm; 
inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1300 

 
2. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat milesimul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. Punctul de după millesim este mai 
mare. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt redate motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,24 g; 26,3 mm; 
inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1302 

 
3. Av. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu un colţ în jos. Sub 
cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este poziţionat millesim-
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ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt reprezentate 
motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,28 g; 26,7 x 26,4 mm; 
inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1303 

 
4. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat millesim-ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile 
pătratului, sunt redate motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 

 

 

 
 

Alba Iulia; AR; 3,72 g; 26,7 x 26,4 mm; 
inedită, MNUAI, nr. inv.: F 1305 
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5. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat millesim-ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile 
pătratului, sunt figurate motive vegetale. Cifra 7 (valoarea nominală) este redată mai 
subţire decât pe variantele de mai sus. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,44 g; 26,8 x 26,4 mm; 
Inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1309 

 
6. Av. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu un colţ în jos. Sub 
cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este poziţionat millesim-
ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt redate 
motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,20 g; 27,2 x 26,7 mm; 
inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1313 
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7. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat millesim-ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E, care este puţin mai mică decât în 
variantele de mai sus. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt redate motive 
vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,21 g; 26,5 mm; 
inedită; MNUAI, nr. inv.: F 1316 

 
8. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat millesim-ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E. În exterior, pe lângă laturile 
pătratului, sunt redate motive vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,38 g; 27,0 x 26,3 mm; 
inedită, MNUAI, nr. inv.: F 1318 
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9. Av. Ştanţa este diferită. Valoarea nominală 7 este plasată într-un pătrat aşezat cu 
un colţ în jos. Sub cifra 7 sunt plasate două ramuri de măslin, dedesubtul cărora este 
poziţionat millesim-ul 1802 ∙, iar mai jos, sigla E, care este puţin mai mică decât în 
variantele de mai sus. În exterior, pe lângă laturile pătratului, sunt redate motive 
vegetale. 
Rv. FRANC ∙ II ∙ - D ∙ G ∙ R ∙ IMP ∙ - S ∙ A ∙ GE ∙ HV ∙ - B ∙ REX ∙ A ∙ A ∙ 
Acvila bicefală, încoronată şi cu nimb, este poziţionată în interiorul unui pătrat care 
împarte legenda sus, jos şi în părţile laterale. Valoarea nominală, V - II, este 
poziţionată de o parte şi de cealaltă a acvilei, în colţurile pătratului. Coroana acvilei 
este decorată cu trei cruci, diferite de cea aflată deasupra, iar partea inferioară a 
coroanei este ornamentată cu trei romburi şi cu puncte, plasate între două linii 
paralele. 
 
 

 
 

Alba Iulia; AR; 4,21 g; 26,5 mm; 
inedită, MNUAI, nr. inv.: F 1321 

 
Metoda de fotografiere computaţională H-RTI (Highlight 

Reflection Transformation Imaging) 
Metoda H-RTI este o tehnică fotografică computaţională, utilizată în 

tot mai multe domenii, printre care şi cel al examinării obiectelor cu caracter 
patrimonial. Imaginile H-RTI sunt create din informaţia derivată dintr-un set 
de fotografii iniţiale, în care doar direcţia luminii este variabilă, subiectul şi 
camera rămânând statice. Fiecare fotografie conţine astfel o proiecţie a 
luminii pe suprafaţa subiectului, aceasta rezultând într-o configuraţie unică a 
zonelor de umbră şi lumină (shadows, highlights), corespunzătoare 
microtopografiei subiectului12.  

Documentarea completă a unui subiect conţine de obicei un număr de 
minim 32 de iluminări separate, dispuse regulat sub forma unei hemisfere ce 
are în centru subiectul şi la zenit camera fotografică (fig. 1). 

Prin procesarea acestei informaţii oferite de fiecare fotografie rezultă în 
final un model virtual (matematic) al suprafeţei, deosebit de detaliat, care 
poate fi apoi reiluminat virtual din orice unghi propice pentru analiză, prin 
intermediul unei aplicaţii speciale. 

 
                                                 
12 Malzbender et alii 2001, p. 519-528. 
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Fig. 1. a. Dispunerea surselor de iluminare pe parcursul documentării fotografice 
H-RTI; b. identificarea orientării specifice a iluminării din fiecare fotografie prin 
intermediul unor sfere de referinţă; c. una dintre cele 32 de imagini folosite în 
procesarea H-RTI  
 

Deşi la o primă vedere rezultatul este o redare bidimensională a 
subiectului, informaţia referitoare la gradul de reflectivitate este derivată direct 
din acest model tridimensional, imaginea sintetizată conţinâd această 
informaţie în relaţie cu fiecare pixel component.  

Rezultatul final, obţinut prin intermediul aplicaţiei dedicate de 
vizualizare, este de fapt o redare sintetică şi interactivă a felului în care o 
lumină (virtuală) va reflecta de pe suprafaţa subiectului, în relaţie directă cu 
microtopografia acesteia. Pentru vizualizare şi analiză detaliată sunt 
disponibile mai multe posibilităţi de redare, unele utilizând metode 
matematice de augmentare, precum filtrul Specular enhancement şi redarea 
Normals vizualisation (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Modalităţi de redare specifice metodei H-RTI: a. fără filtrare; b. Default 
enhancement; c. Specular enhancement; d. Normals visualization  

 
O aplicaţie specifică şi des întâlnită a metodei H-RTI este 

documentarea colecţiilor de monede şi medalistică, fiind recunoscute meritele 
deosebite ale acesteia în reliefarea minuţioasă a detaliilor de suprafaţă, precum 
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şi a istoricului traseologic existent în suprafaţa metalului13. Cea mai 
importantă aplicaţie a metodei în acest domeniu este legată de citirea 
suprafeţelor şterse de trecerea timpului sau de alte evenimente, de multe ori 
reprezentând singura şansă de recuperare a informaţiei. 
 

Rezultatele obţinute 
Analizând catalogul pieselor, constatăm că toate prezintă urme ale 

vechilor ştanţe atât pe avers, cât şi pe revers. Înainte de a începe prezentarea 
lor, trebuie analizată moneda de 12 kreützer bătută în anul 179514, pentru a 
înţelege de unde provin literele „în plus” din legendele monedelor de 7 
kreuzer.  

Aşadar, legenda de avers este 12∙/ KREÜTZER∙/ 1795∙/ E∙, iar 
legenda de revers este KAI∙KÖN∙ERBLÄNDISCHE∙SCHE I D∙MÜNZ∙15. 

 
 

 
 
 

Astfel, se poate constata că ştanţa de 7 kreuzer 1802 a monetăriei din 
Karlsburg a fost aplicată direct peste o monedă de 12 kreützer 1795, la rece 
şi fără alte operaţii tehnologice preliminare. O parte dintre ele au fost ulterior 
argintate, un exemplu clar fiind oferit de piesa cu nr. inv. F 1313, unde acest 
strat s-a exfoliat parţial. Şi alte probe de acest gen din alte monetării imperiale 
prezintă o situaţie similară. 

În continuare, prezentăm câteva elemente care susţin ideea de 
surfrapare. În cazul piesei cu nr. inv. F 1300 (pl. 1), pe lângă literele din vechile 
legende, se mai observă pe avers un surplus de material, situat peste motivele 
vegetale de pe marginea pătratului (pl. 1/a-b), ce se datorează, cel mai 
probabil, aplicării defectuoase a noii ştanţe. Literele REÜ din KREÜTZER, 
de pe vechea ştanţă, se disting cu claritatea sub cifra 7 - valoarea nominală a 
noii monede, alături de care mai sunt vizibile şi alte litere (pl. 1/a). De 
asemenea, se observă cifrele 1 şi 2 din valoarea nominală a piesei din 1795 
(pl. 1/a). Pe revers, pe marginea exterioară a legendei, se observă o dungă 
                                                 
13 Kotoula, Kiranoudi 2013, p. 75-88. 
14 Această piesă este disponibilă online la http://www.coins-la-galerie-numismatique.com/ 
auction-xxvi/12-kreuzer-1795-e-karlsburg-alba-iulia-silver-514-g, accesat la 15.11.2016. 
15 MBR 1977, p. 243, nr. 3358. 
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cauzată de surplusul de material (pl. 1/c-d), cel mai probabil din timpul 
rebaterii; pe partea dreaptă, cercul perlat este întrerupt, acesta fiind, cel mai 
probabil, un defect de ştanţare. Din cauza faptului că nu a fost aplicată corect 
noua ştanţă, în legendă s-au păstrat litere de pe piesa de 12 kreützer 1795. 
Astfel, se observă câteva mici părţi din D G R IMP, fiind vizibile mult mai 
bine literele SCHE SCHE ... MÜNZ (pl. 1/c-d). Noua ştanţă a fost atât de 
defectuos aplicată, încât şi pe colţurile pătratului din partea dreaptă şi de jos 
se păstrează fragmente din literele vechi. 

Piesa cu nr. inv. F 1302 prezintă şi ea elemente de pe vechea ştanţă. În 
general, detaliile sunt acoperite sau nu sunt vizibile din cauza loviturilor, însă 
se observă cifrele 1 95 din millesim (1795) şi ramurile de măslin care erau 
plasate dedesubtul siglei monetăriei. 

Piesa cu nr. inv. F 1303 (pl. 2) se află într-o stare de conservare precară, 
fiind exfoliate pelicule de argint de pe suprafaţa ei. Cu toate acestea, prezintă 
urme evidente care susţin ideea de surfrapare. Pe avers, din cauza aplicării 
defectuoase a ştanţei, marginile pătratului sunt întrerupte în mai multe locuri 
(pl. 2/a), iar peste cifra 7 din millesim se observă litera R din KREÜTZER 
(pl. 2/a). Pe revers, la fel ca pe avers, este vizibilă clar ştanţarea defectuoasă: 
stema şi coroana de pe pieptul acvilei bicefale sunt şterse şi se pot vedea destul 
de multe litere din vechea legendă, care sunt mai mari decât cele de pe ştanţa 
piesei de 7 kreuzer. Aşadar, în partea superioară se pot citi literele REX ∙ A ∙ 
A ∙ - FRANC ∙ II ştanţate peste SCHE I D MÜNZ (pl. 2/b-d). În partea 
dreaptă-jos sunt vizibile fragmente de litere din vechea legendă (pl. 2/c). 

Piesa cu nr. inv. F 1305 se află într-o stare de conservare mediocră, cu 
unele detalii şterse şi lovită în mai multe locuri. Chiar şi în aceste condiţii, se 
observă litere şi cifre de pe vechea ştanţă. Astfel, pe avers sunt vizibile literele 
ZE din KREÜZER şi cifrele 1 şi 7 din 1795. De asemenea, tot de pe vechea 
ştanţă este vizibilă şi o ramură de măslin. Pe revers, lângă D G R IMP se află 
urme de litere din vechea legendă, ilizibile. 

Piesa cu nr. inv. F 1309 este exfoliată, însă pe ea se observă destul de 
clar elemente de pe vechea ştanţă. Astfel, pe avers, în partea stângă-jos, sunt 
vizibile literele D MUNZ din legenda de revers a monedei de 12 kreützer 
1795. De asemenea, tot în partea stângă-jos, există câteva linii curbe ce nu 
aparţin piesei de 7 kreuzer, care întrerup latura pătratului. 

Pe piesa cu nr. inv. F 1313 sunt vizibile destul de greu elemente de pe 
vechea ştanţă, din cauza stării precare de conservare. Astfel, pe avers se 
observă detalii de pe aversul monedei de 12 kreützer 1795, fiind vizibile cifra 
2 din valoarea nominală, KREÜTZER, 17 din millesim şi fragmente din 
ramurile de măslin. Câteva litere de pe vechea ştanţă se observă şi pe revers, 
în partea stângă-jos. 

Piesa cu nr. inv. F 1316 este una dintre cele mai importante, păstrând 
şi ea foarte multe detalii de la vechea ştanţă. Astfel, pe avers se observă 
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valoarea nominală 12, KR ... ZER din KREÜTZER, 95 din millesim, sigla A 
şi ramurile de măslin. Pe revers sunt vizibile mai puţine detalii, deoarece acesta 
este şters. În partea superioară sunt vizibile literele SCHE, iar în partea 
inferioară latura pătratului este întreruptă şi se observă urme ale literelor de 
pe vechea ştanţă. Aceasta este singura piesă din lotul studiat pe care s-a păstrat 
sigla monetăriei de pe vechea ştanţă16. 

Piesa cu nr. inv. F 1318 se află într-o stare de conservare mediocră, 
prezentând o serie de lovituri şi exfolieri. Moneda are pe avers litere din 
vechea legendă, care sunt vizibile în partea de sus, iar două din ele sunt 
suprapuse de colţul pătratului: SCHE. 

În comparaţie cu celelalte, pe piesa cu nr. inv. 1321 (pl. 3) a fost aplicată 
mult mai bine ştanţa, fiind vizibile clar elementele noi. Însă, pe avers s-au 
păstrat aproape toate detaliile de la vechea ştanţă, fiind vizibile legenda şi 
ramurile de laur şi de măslin: 12 ∙/ KREÜTZER / 1795 (pl. 3/a-b). Pe revers 
se văd puţine urme ale vechii ştanţe. La baza literelor FRANC se observă 
fragmente din litere de pe vechea ştanţă (pl. 3/d). Între litera M din IMP şi 
colţul din partea dreaptă al stemei de pe pieptul acvilei se observă o dungă cu 
surplus de material - defect de ştanţare (pl. 3/c-d) din timpul primei bateri. 
Peste acea dungă se află latura pătratului, care nu este întreruptă, ceea ce 
indică faptul că surplusul de material s-a păstrat de pe vechea ştanţă a piesei 
de 12 kreützer. Dacă noul tipar ar fi fost aplicat corect, cu siguranţă nu ar fi 
rămas urme de la prima batere, cu atât mai puţin o dungă de surplus de 
material. 

Pe lângă piesele prezentate mai sus, din colecţia MNUAI, am mai 
identificat şi alte monede realizate în aceeaşi manieră, pe care le-am găsit la 
diverse licitaţii online din ţară şi din străinătate (fig. 3).  

Acestea din urmă ajută la o mai bună conturare a imaginii acestei 
categorii de piese. De menţionat că am identificat cel puţin câte o piesă din 
fiecare monetărie a imperiului; am ilustrat câteva dintre ele: Viena (fig. 3/a), 
Kremnitz (fig. 3/b-c), Praga (fig. 3/d), Alba Iulia (fig. 3/e-f) şi Baia Mare 
(fig. 3/g), de unde rezultă faptul că această practică, a refolosirii monedelor 
vechi, era una generalizată, la nivelul întregului imperiu. 

Cea mai interesantă dintre acestea este o piesă bătută la monetăria de la 
Baia Mare (fig. 3/g), pe care sunt clar vizibile elemente de pe vechea legendă: 
litere şi fragmente de litere, partea superioară a coroanei acvilei şi crucea de 
deasupra acesteia. La o analiză macroscopică a piesei nu am putut observa 
urme de argint pe ea, nici pe prima ştanţă (12 kreützer 1795) şi nici pe cea de-
a doua (7 kreuzer 1802). 

 
                                                 
16 Sigla A aparţine monetăriei din Viena, fiind atribuită acesteia printr-un decret imperial emis 
în anul 1765 (Oberbergrath 1894, p. 484-485). 
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Fig. 3. Monede de 7 kreuzer 1802 bătute peste cele de 12 kreützer 1795: a. 
monetăria Viena; b-c. monetăria Kremnitz; d. monetăria Praga; e-f. monetăria 

Alba Iulia; g. monetăria Baia Mare17 
 

Luând în considerare faptul că moneda de 12 kreützer 1795 era realizată 
din argint18, iar cea în discuţie nu prezintă nicio urmă de argint, este posibil 
ca piesa de 12 kreützer peste care a fost ştanţată cea de 7 kreuzer să fie o 
probă monetară. Nu putem spune acelaşi lucru şi despre celelalte monede 
discutate. O altă ipoteză este ca aceasta să nu fie o probă, ci o consecinţă a 
crizei economice şi monetare de la momentul respectiv, însă acest aspect ar 
presupune să existe mai multe astfel de piese, care nu sunt din argint. 

                                                 
17 Piesele sunt disponibile online la http://www.ebay.com/, accesat la 26.10.2016 şi la 
https://www.okazii.ro/e-016-austria-transilvania-7-kreuzer-1802-e-alba-iulia-argint-pe-12-
kr-1795-a173682392, accesat la 26.10.2016. 
18 Herinek 1970, p. 213, nr. 826-831; MBR 1977, p. 243, nr. 3358. 
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Discuţii şi concluzii 
Trebuie menţionat faptul că printr-un decret imperial din anul 1802, au 

fost retrase din circulaţie monedele cu valoarea nominală de 12 kreützer19. 
Astfel, se înţelege de ce au fost acestea refolosite pentru noile monede. 
Trebuie avut însă în vedere faptul că procedeul tehnologic de realizare a noilor 
pastile monetare presupunea topirea vechilor monede, metalul urmând să fie 
supus unor analize metalografice, după care erau eliminate impurităţile. După 
alte analize şi operaţii tehnologice, metalul rezultat putea fi folosit pentru 
realizarea noilor pastile monetare20. 

Aşadar, constatăm că pentru realizarea pieselor de 7 kreuzer 1802 pe 
care le prezentăm, s-au folosit vechile monede de 12 kreützer 1795 peste care 
s-au aplicat noile ştanţe. De menţionat că diametrul pieselor de 12 kreützer 
era de 24 mm, conform catalogului clasic de determinare a monedelor care s-
au bătut în spaţiul românesc21. Însă, analizând un lot de astfel de piese din 
colecţia MNUAI, am constatat că toate au diametrul mai mare, uneori şi cu 2 
mm. De menţionat că în catalogul amintit nu au fost specificate datele 
metrologice pentru piesele contramarcate22, la momentul respectiv nefiind 
cunoscute. Se observă, de asemenea, diferenţe între diametrul pieselor de 7 
kreuzer contramarcate (26,3-26,8 mm) şi al celorlalte, bătute în „condiţii 
normale”, care nu depăşesc 26 mm. 

Diferenţele care apar în ceea ce priveşte diametrul monedelor pe care 
le prezentăm, dar şi diferenţele de greutate, prin comparaţie cu piesele care 
nu au fost realizate prin contramarcare, sunt un indicator al faptului că acestea 
ar putea fi probe monetare. Un alt argument în susţinerea acestei idei ar fi 
faptul că astfel de piese nu sunt cunoscute din tezaure monetare23. Însă, dacă 
informaţia conform căreia sunt cunoscute astfel de piese dintr-un tezaur 
inedit din Austria este corectă, piesele de 7 kreuzer 1802 contramarcate nu 
pot fi considerate probe monetare. 

Am constatat că pe o parte din piesele analizate se observă faptul că 
ştanţa monedei de 12 kreützer este deplasată. În această situaţie considerăm 
că există doar două posibilităţi în ceea ce priveşte interpretarea lor.  

                                                 
19 Wollmann 2012, p. 135. 
20 Metodele de analiză şi operaţiile tehnologice de pregătire a materiei prime pentru realizarea 
pastilelor monetare au fost descrise detaliat de Volker Wollmann (ibidem, p. 38-50). 
21 MBR 1977, p. 243, nr. 3358. 
22 Ibidem, nr. 3377. 
23 Domnul dr. Hubert Emmerig de la Institutul de Numismatică şi Istoria Banilor din Viena 
ne-a informat că patru piese de 7 kreuzer 1802 (nu s-a specificat monetăria) realizate peste 
12 kreützer 1795 au fost identificate într-un tezaur monetar inedit. Îi mulţumim şi pe această 
cale pentru informaţiile oferite; le mulţumim, de asemenea, domnilor Volker Wollmann şi 
Erwin Schäffer pentru ajutorul acordat. 
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În primul rând, se poate considera că respectivele piese erau rebuturi 
care au fost refolosite pentru noile monede, cunoscut fiind faptul că astfel de 
piese nu erau acceptate în circulaţie24; în cazul piesei F 1303 ştanţa era foarte 
mult deplasată (pl. 2/a), ceea ce ar susţine această ipoteză. Cea de a doua 
posibilitate este ca piesele de 12 kreützer cu ştanţele deplasate să fi fost probe 
monetare, ideea fiind întemeiată pe faptul că acelea nu erau realizate din 
argint, acest lucru fiind vizibil la o analiză macroscopică pe piesele cu nr. inv. 
F 1313 şi F 1316, ceea ce presupune că nu puteau fi puse în circulaţie. 

În mod obligatoriu trebuie să avem în vedere şi piesele care au fost 
găurite (F 1316, F 1321, pl. 3/a), acestea fiind indicatori ai faptului că au fost 
introduse în circulaţie. În aceste condiţii este cert faptul că ele (monedele 
surfrapate) nu pot fi considerate probe monetare, ci mai degrabă reprezintă 
consecinţe ale crizei în care se afla Imperiul la momentul baterii lor. 
Considerăm că monedele au fost găurite în epocă, la scurt timp după 
includerea lor în circulaţie, nu mai târziu. 

Pe toate monedele studiate se remarcă ştanţarea defectuoasă a piesei de 
7 kreuzer, ştanţa fiind deplasată sau fiind vizibile elemente din legenda piesei 
de 12 kreützer (litere, cifre, fragmente din ramuri de măslin). În aceste condiţii 
putem remarca faptul că ele nu au prezentat un interes ridicat pentru meşterii 
monetari, aşa cum se întâmpla în mod obişnuit cu noile monede. Pare că 
piesele au fost realizate în grabă, fără a se acorda atenţie detaliilor. 

 
 

Overstruck Coins Created at the Karlsburg Mint (Alba Iulia):  
A Numismatic Study and H-RTI Photographic Documentation 

 
(Abstract) 

 
Within the Union National Museum’s numismatic collection there are nine 7 Kreutzer 1802 
coins that were created by over-striking the die on 12 Kreutzer 1795 coins, with no other 
preliminary technological processes being applied. To our knowledge this particular situation 
of  overstruck coins has not been discussed in the specialized literature, making this collection 
one of  the first to be the subject of  a dedicated scientific study. 

On several items we can identify, using advanced H-RTI photographic imaging 
techniques, elements from the former die, both on the obverse and reverse side, while on 
others these are only visible on the obverse side. On two coins we can also identify an excess 
of  material, resulting from the incorrect use of  the new die. The elements from the initial 

                                                 
24 Monedele cu defecte de batere nu erau acceptate în circulaţie. Spre exemplu, în anul 1770 
se atrăgea atenţia monetăriei de la Alba Iulia asupra faptului că pe monedele bătute în 
intervalul 3-13 aprilie s-a scris cu litere inversate cuvântul „TRANSYLVAN”, lucru cunoscut 
dintr-un buletin de analiză emis la Viena şi păstrat în arhiva Tezaurariatului Minier. De 
asemenea, Camera Aulică din Viena a emis şi rescripte prin care se interzicea punerea în 
circulaţie a monedelor care nu au fost autorizate în prealabil, cum este cazul pieselor de 20 
kreuzer şi de 1/2 florin bătute în anul 1770 (Wollmann 2012, p. 55). 
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coin that are still visible are mostly letters from the legend of  the 12 Kreutzer coin, together 
with parts of  the millesim and/or the nominal value. Most likely these overstruck coins are a 
result of  extraordinary mint procedures being applied during the political and economical 
crisis of  the Austrian Empire at the time of  their issue, a crisis brought on especially by 
military conflicts that extended well outside the borders. 

 
Explanation of  Figures 

 
Fig. 1.  Placement of  lighting during the H-RTI photographic documentation (a); 

identifying the specific orientation of  lighting from each individual photograph 
using reflective spheres (b); one of  the 32 images used in the H-RTI processing (c). 

Fig. 2.  Specific visualization modes for the H-RTI technique: no filtering (a); default 
enhancement (b); Specular enhancement (c); and Normals visualization (d). 

Fig. 3.  Other examples of  7 Kreutzer 1802 coins overstruck on 12 Kreutzer 1795 coins, 
originating from the Vienna mint (a); Kremnitz mint (b, c); Prague mint (d); Alba 
Iulia mint (e, f); and Baia Mare mint (g). 

Pl. 1.  Details of  over-striking made visible by using the H-RTI photographic imaging 
technique on the F 1300 coin. 

Pl. 2.  Details of  over-striking made visible by using the H-RTI photographic imaging 
technique on the F 1303 coin. 

Pl. 3.  Details of  over-striking made visible by using the H-RTI photographic imaging 
technique on the F 1321 coin. 
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Pl. 1. Detalii ale procesului de suprabatere obţinute prin metoda de fotografiere H-

RTI pentru moneda cu nr. inv. F 1300 
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Pl. 2. Detalii ale procesului de suprabatere obţinute prin metoda de fotografiere H-

RTI pentru moneda cu nr. inv. F 1303 
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Pl. 3. Detalii ale procesului de suprabatere obţinute prin metoda de fotografiere H-

RTI pentru moneda cu nr. inv. F 1321 
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