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Abstract: Our approach intends to underline possible relationships between the Roman 
provinces Dacia and Upper Moesia expressed directly in epigraphic material. We tried to 
identify those inscriptions that mentioned names of localities, either as places of origin or 
activity for certain individuals. A secondary objective was to establish whether we could speak 
about a population “exchange” between the two provinces. From an epigraphical point of 
view only individuals (civilians) and families from Upper Moesia came to Dacia. Decurions 
or soldiers came from both provinces. Most inscriptions found in Dacia are connected to the 
towns of Ulpia Traiana Sarmizegetusa and Potaissa and are dated the middle – the end of the 
IInd century AD. Thus they could be connected either to the reign of the emperor Marcus 
Aurelius, or with the Marcomanic wars. Few are the epigraphical attested situations of 
“migrations” outside these events. 
 

 

Demersul nostru încearcă să evidenţieze posibilele raporturi care au existat 
între provinciile romane Dacia şi Moesia Superior exprimate în mod direct prin 
intermediul inscripţiilor. A fost urmărită astfel identificarea acelor epigrafe care 
menţionau în mod expres una sau alta dintre provincii, precum şi denumiri de 
localităţi, fie ca loc de origine sau de desfăşurare a activităţii unor indivizi. Un 
obiectiv secundar al studiului nostru a fost aşadar acela de a încerca să vedem dacă şi 
în ce măsură putem vorbi de existenţa, între cele două provincii vecine, a unei 
mobilităţi sociale, exprimate prin “schimbul” de indivizi, pornind de la ipoteza că 
vecinătatea ar constitui un factor stimulator pentru deplasarea inter-provincială. 

Categoriile identificate de noi sunt următoarele: 
 

A. Indivizi originari din Moesia Superior atestaţi epigrafic în Dacia (nu am 
identificat epigrafic personaje din Dacia în provincia sud-dunăreană, cu referire 
particulară la civili care nu au menţionat statutul social). 

Pentru început ne vom referi la o lespede funerară descoperită cel mai 
probabil la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi aflată în secolul XIX la Sântămăria Orlea 
unde a fost văzută şi ulterior copiată. Epitaful a fost pus pentru Caius Iulius Rufus, 
originar din Viminacium, decedat la vârsta de 20 de ani, de către sora sa (Iulia 
Gemellina), respectiv pentru Marcus Aurelius Maximus, mort prematur la 8 luni, din 

                                                 

 Lector univ. dr.,  Universitatea de Vest din Timişoara. 




