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UNItăţI „moNetAre” îN egIPtUl ANtIC

Andrei CorobCeAn

Economia Egiptului antic, de altfel ca şi alte aspecte ale structurii sociale 
şi politice, a conservat pe toată perioada cuprinsă între mileniul III şi secolul 
IV a. Chr. un caracter arhaic, bazat pe o centralizare excesivă şi lipsa unor 
relaţii de piaţă. Acestea din urmă au păstrat prioritatea schimbului natural, la 
nivelul unor pieţe locale. O asemenea piaţă este ilustrată de o scenă dintr-un 
cavou din vremea dinastiei a V-a (a. 2510-2460 a. Chr.). Scena este alcătuită 
dintr-o serie de reprezentări clare ale schimbului de produse alimentare 
(legume, fructe, peşte, băuturi), meşteşugăreşti (obiecte de uz casnic) şi 
servicii (bărbierit etc.). Spre exemplu, o pereche de sandale e procurată 
contra unui vas cu băutură. O astfel de piaţă asigura strict necesităţile de 
subzistenţă a comunităţii. Această scenă ilustrează, însă, nu doar starea de 
lucruri în epoca Regatului Vechi (a. 2700-2190 a. Chr.), ea rămâne relevantă 
pentru următoarele perioade.

În astfel de relaţii de schimb sunt antrenate diferite categorii de 
persoane, de la ţărani la lucrători ai templelor şi necropolelor regale, care 
printre muncile de câmp şi alte activităţi îşi desfăceau produsele alimentare 
ori artizanale în pieţele locale. Astfel, circulaţia mărfurilor era una naturală, 
prin intermediul unor asemenea pieţe, rămânând a fi una destul de restrânsă. 
Acest fapt este era determinat şi de lipsa unei specializări a comerţului, 
cum o cunoaştem în oraşele din Mesopotamia. Abia în textele din perioada 
Regatului Nou (a. 1552-1069 a. Chr.), mai exact de la finele acesteia în vremea 
dinastiei Ramessizilor, apar mărturii despre o categorie de agenţi comerciali 
ambulanţi, numiţi šwy sau šwty, care, însă, lucrau fie pentru temple, curtea 
regală ori nobili. Cel puţin, nici în această perioadă nu se putea vorbi despre 
o categorie de negustori specializaţi. Aceştia sunt pomeniţi abia în epoca 
declinului Egiptului antic.

Deşi schimbul în Egiptul antic rămâne a fi apreciat ca un „sistem 
monetar fără monedă”, acesta nu a exclus dezvoltarea, pe lângă economia 
bazată pe schimbul natural, troc, a unor mijloace simplificate de schimb. 
Astfel de valori erau exprimate în unităţi de greutate în metale (cupru, aur, 
argint), dar şi în cereale. De asemenea, un obiect obişnuit de schimb erau 
pânzele de in. Valoarea mijloacelor respective, însă, depindea de consistenţa 
şi importanţa materialului în care era măsurat preţul produselor.

Principala unitate de schimb, care avea o anumită valoare în greutate, 
în dependenţă de material era numită deben, care iniţial, în epoca Regatului 
Vechi, se calcula pentru piese din piatră, apoi, în Regatele Mijlociu şi Nou – 
pentru metale (cupru şi aur).
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- „deben” („bloc de piatră”)

Valorile deben-ului au variat în timp. În Regatul Vechi şi Mijlociu 1 
deben cântărea 13,6 g, deşi, în epoca Regatului Mijlociu, deben-ul de cupru 
era de 23,7 g, adică mai greu decât cel din aur de 13,6 g. Valoarea unui deben 
va creşte în Regatul Nou până la 91 g.

Informaţii mai detaliate despre etaloanele de schimb practicate în 
Egipt provin din aşezarea din epoca Ramessizilor (secolele XIII-XI a. Chr.) 
de la Deir el-Medina. Documentele descoperite aici sugerează o anumită 
standartizare, valabilă cel puţin pentru acest oraş. deben-ul era măsurat de 
regulă în cupru, cântărind 91 g. Se mai adaugă, însă, şi o divizare a valorii 
principale în subunităţi. Astfel, 1 deben (91 g) = 10 kitě (9,1 gr). A mai existat, 
pe lângă kitě, care valora 1/10 din deben, cea mai mică unitate, numită shat 
sau sniw, care valora 1/12 din deben şi cântărea 7,6 gr. Aceasta apare, uneori, 
ca prototipul unei monede: o bucată plată de metal de formă rotundă, pe care 
era imprimată valoarea, greutatea sau numele autorităţii emiţătoare.

Valorile deben-ului şi, respectiv, ale altor unităţi de schimb, se 
diferenţiau în dependenţă de valoarea atribuită metalelor. Pe lângă cupru în 
calitate de metal folosit în tranzacţiile comerciale erau de asemenea acceptate 
aurul şi argintul. Uneori, calitatea metalului era garantată printr-o pecete 
oficială imprimată sau alte însemne, care-i confirmau valoarea. Oricum, însă, 
greutatea era măsurată ca şi pentru oricare alte materiale folosite în schimb. 
Variaţia preţurilor unui produs depindea de variaţia valorilor stabilite pentru 
deben. Preţul, pe lângă deben, mai putea să includă şi un şir întreg de alte 
produse echivalente.

În aceeaşi epocă a Regatului Nou, diferenţierea valorilor metalelor a 
stimulat stabilirea unor proporţii între aur, argint şi cupru. Aceste raporturi 
au evoluat în timp. La începutul Regatului Nou raportul valoric între argint 
şi cupru era de 100:1, ca mai apoi, în timpul Ramessizilor, să scadă la o 
proporţie de 60:1, respectiv valoarea cuprului variind de la 1/100 până la 
1/60 din valoarea argintului. Mai stabil s-a dovedit a fi raportul dintre argint 
şi aur, care rămâne în fond pentru epoca Regatului Nou la proporţia de 2:1. 
Aceasta din urmă scade la 1:1 în timpul domniei lui Amenhotep al II-lea 
(a. 1427-1400 a. Chr.), când valoarea aurului creşte considerabil datorită 
influxului unei mari cantităţi de aur din tributul la care erau impuse regatele 
recent cucerite ale Siriei şi Palestinei.

Evident, argintul avea cea mai mare pondere în stabilirea preţului. 
Valoarea argintului în calitate de metal utilizat în schimb este reflectată 
în textele economice ale timpului, unde cuvântul hd („argint”) are sens de 
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„bani”, mijloc de plată. Materialele provenite din cercetarea mormântului 
unui djati (mare vizir) pe nume Rekhmire, demonstrează că deja din perioada 
Regatului Mijlociu, în timpul dinastiei a XIII-a (a. 1785-1633 a. Chr.), plăţile 
în argint şi aur au început să înlocuiască mijloacele tradiţionale de plată. Dar 
înlocuirea totală a acestora şi înrădăcinarea unor mijloace fixe de schimb 
nu va reuşi. Este adevărat că pentru a cumpăra cereale se putea plăti cu 
argint ori aur, dar, în acelaşi timp, şi cerealele puteau servi unitate de schimb 
pentru a cumpăra aur. În calitate de echivalent etalon „monetar”, mai des 
folosit în tranzacţiile locale, era 1 khar – 2 saci de cereale, echivalentul a 2 
deben de cupru. Trocul rămâne cea mai vitală modalitate a schimbului. Un 
sistem monetar în Egipt deocamdată nu se constituise.

Cele mai multe informaţii despre preţurile stabilite pentru anumite 
produse provin de asemenea din perioada Regatului Nou. Astfel, în vremea 
dinastiei a XVIII-a (a. 1552-1295), cu 8 shat (2/3 deben) de argint sau 
echivalentul în alte materiale se putea procura un bou, o vacă sau serviciile 
unei sclave pentru 4 zile. Pentru o juncă sau 2 ha de pământ nefertil se plăteau 
6 shat. Pentru o haină de in de bună calitate trebuiau achitate 3 shat. Aceeaşi 
haină de in costa mai târziu 13 deben de cupru, o tunică – 5 deben de cupru, un 
viţel – 30 deben de cupru, un taur – 130 deben de cupru. Din timpul dinastiei 
a XIX-a (a. 1295-1186 a. Chr.) aflăm preţul unei sclave casnice din Siria, pentru 
care un egiptean urma să plătească fie 4 deben şi 1 kitě de argint, fie 6 vase de 
bronz, 10 deben de cupru, 15 stofe de in, 1 plapumă şi 1 vas cu miere.

Cu toate acestea, valorile etaloanelor de schimb şi preţurile nu sunt fixe. 
Mai mult decât atât, nu există vreo dovadă privind încercările statului de 
a stabili centralizat anumite standarde fixe valabile pentru întregul Egipt. 
Astfel de încercări se manifestă efemer abia în timpul dinastiei a XXV-a 
(secolele VIII-VII a. Chr.), mai ales prin reformele lui Bocchoris (a. 716-715 a. 
Chr.). Reglementarea unităţilor de măsură nu a afectat în general tranzacţiile 
la nivel local. La acest nivel un sistem monetar încă nu devine necesar. Din 
aceste considerente, utilizarea echivalentului de schimb în metale ori alte 
materiale mobile a rămas necesară doar pentru tranzacţiile la distanţe mari, 
comerţul extern sau schimbul de produse de valoare înaltă.

Bibliografie:
Edwards I.E.S. et al. (eds), the cambridge ancient History, 3-d edition, 

vol. II, part 1. History of the Middle east and the aegean region c. 1800-
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Publishing Ltd.: 2010, p. 295-297.
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NoţIUNeA PeCu – PeCuniA şI reFleCţIIle eI 
îN lImBIle moDerNe

Aurelia HAngAnu

Termenul general pentru noţiunea de bani în limba latină este pecunia, 
pecuniae, substantiv feminin de declinarea I, care, de altfel, desemna, 
în primul rând, ideea de avere, bogăţie şi chiar proprietate. Acest cuvânt, 
derivat al lui pecu, substantiv indeclinabil de genul neutru, îşi trage originea, 
prin respectivul pecu, din indoeuropeană, mărturie fiind şi corespondentele 
vieh din limba germană, precum şi fee din limba engleză. Toate substantivele 
primare în discuţie – pecu, Vieh şi fee au înţelesul de turmă, cireadă, iar 
pecunia, cu sensul bani, face trimitere tocmai la valoarea animalelor care, în 
lumea antică, dar şi mai târziu, erau cel mai frecvent folosite ca monedă de 
schimb, constituind şi fundamentul unei civilizaţii păstoreşti.

Menţionăm că, deja în latină, acest lexem formează o clasă de cuvinte 
dezvoltată, atestându-se derivatele pecualis,-is (adj), pecuaria, -ae (sf), 
pecuaria, -orum (sn), pecuarius, -a, -um (adj), pecuarius, -ii (sm), pecuinus, 
-a, -um (adj), pecus, -oris (sn), peculium, -ii (sn, cu sensul economii, mai 
îndepărtat de original), peculor, -ari (vb).

Rădăcina primară pecu a demonstrat o viabilitate continuă, aflându-şi 
loc lexicul limbilor moderne, unde a ajuns fie prin evoluţie directă, fie ca 
împrumut. Sensurile cuvintelor atestate în limbile Europei de astăzi oscilează 
între cele ale originalului pecus, cele ale lui peculium şi, respectiv, cele specifice 
lexemului pecunia. În consecinţă, în câmpul semantic al corespondentelor 
româneşti, italieneşti, franceze, spaniole, engleze sau ruse, se pot stabili cel 
puţin trei seme atribuite celor trei vocabule latineşti iniţiale.

Astfel, limba română atestă substantivul peculiu, cu sensul (restrâns) 
sumă agonisită în închisoare de un condamnat. 

Limba italiană a păstrat, pe de o parte substantivul pecora, cu sensul 
oaie, care, la rândul său, a creat o întreagă familie de cuvinte păstrând sensul 
de bază (pecoraio, sm; pecoreccio, adg, sm; pecorino, adj, sm; pecorone, 
sm – berbec), iar pe de altă parte, atestă substantivul peculio, folosit ironic 
cu sensul bani, şi derivatele acestuia, cu sensuri metaforizate: peculato sm, 
jur, are sensul delapidare a fondurilor publice; peculiare, adj, se foloseşte 
cu înţelesul deosebit, special, iar substantivul feminin peculiarità înseamnă 
particularitate.

Limba franceză confirmă în uz cuvântul pécule, sf, cu sensurile sumă 
mică de bani; economii; bursă; precum şi substantivul masculin péculat, 
cu sensul delapidare a banilor statului, sens întâlnit şi în limba italiană, aşa 
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cum am menţionat mai sus, dar şi în alte limbi romanice, aşa cum se va vedea 
în continuare.

Spaniola, o altă limbă de origine latină, este cea care pune la dispoziţia 
vorbitorului cel mai bogat articol lexicografic relaţionat de latinescul pecu, 
or fondul lexical al limbii spaniole păstrează şi dezvoltă trei radicali în acest 
context. În primul rând, se atestă pegujal sm, cu sensurile 1 bani personali, 
2 mică proprietate. În al doilea rând, urmărim cuvântul pécora sf, care, la 
fel ca şi în italiană desemnează oaia, şi verbul pecorear cu sensul a fura vite; 
derivate ale acestui al doilea radical sunt şi lexemele: pecorino adj; pecuario 
adj având semnificaţia referitor la oierit. În cele din urmă subliniem cuvântul 
peculado sm, termen juridic, cu sensul deja cunoscut delapidare a fondurilor 
publice; derivatele acestuia sunt peculiar adj cu semnificaţia de propriu, 
caracteristic; ca şi peculiaridad sf, care înseamnă specific; sau peculio sm, şi 
el cu sens întâlnit deja în italiană şi franceză.

Curios de specificat că rădăcina cuvântului pecus se întâlneşte nu numai 
în limbile romanice, ci şi în limba engleză, care face parte din grupul limbilor 
germanice, precum şi în limba rusă, inclusă în categoria limbilor slave. 
Faptul este lesne de explicat, or, în aceste limbi cuvintele în discuţie au ajuns, 
în diferite perioade, ca împrumuturi din limbile romanice. Astfel, în limba 
engleză se atestă lexemul peculiar cu două mărci gramaticale diferite, la fel 
ca şi sensurile atribuite: i adjectiv având semnificaţia specific, individual şi 
ii substantiv, cu un al doilea sens privilegiu; în aceeaşi familie de cuvinte se 
includ: peculate vb; peculation s; peculator s; peculiarity s; peculiarly adv.

În limba rusă există cuvântul пекулий, substantiv de genul masculin, 
înregistrat cu marca istoric şi având sensul avere dată spre folosinţă.

Latinescul pecunia, -ae cu sensurile 1 avere, bogăţie; 2 bani; generează, 
la rândul său, în limba latină un şir de cuvinte: pecūniāriē adv; pecūniaris, 
-is adj; pecūniārius –a, -um adj; pecuniārius, -iī sm; pecuniōsus –a, -um 
adj, toate vocabulele respective păstrând semul lui pecunia.

La fel de fidele originii lor, ca şi în cazul lui pecus, limbile romanice 
atestă univoc, la nivel de formă ;i la nivel de sens, descendentele lexicale 
respective.

Limba română înregistrează în uz adjectivul pecuniar (-ă) cu înţelesul 
bănesc, deopotrivă folosit în vocabularul comun şi în cel specializat.

În italiană există cuvântul pecunia sf înv cu sensul bani şi derivatele acestuia 
pecuniale adj; pecuniario adj,precum şi pecunioso adj înv cu sensul bogat

Limba franceză relevă adjectivul pécuniaire cu sensul bănesc; precum 
şi adverbul pécuniairement.

În limba spaniolă întâlnim cuvintele pecunia sf folosit, în stil familiar, 
cu semnificaţia bani; precum şi derivatele: pecuniariamente adv semnificînd 
cu bani lichizi; pecuniario adj; pecunioso adj.
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În limba germană se foloseşte cuvântul pekuniär adj cu sensul pecuniar, 
financiar, iar în engleză se atestă adjectivul pecuniar cu sensul material, 
financiar; precum şi derivatele pecuniarily adv; pecuniary adj acest ultim 
lexem înregistrează două sensuri suplimentare: 2 monetar şi 3 amendat.

În afară de sensul de bază, propriu-zis al cuvântului pecunia, -ae, limba 
latină, în virtutea reputaţiei şi autorităţii sale de limbă savantă, cultă, dar 
şi limbă ce reprezintă o întreagă civilizaţie, extinsă de la Roma pe teritoriul 
întregii Europe, limbă care a făcut cunoscută civilizaţiilor barbare o nouă 
religie, relevă cazuri de nuanţări stilistice, metaforizări contextuale sau chiar 
conceptuale a noţiunii în cauză. Este vorba de binecunoscuta aforistică latină, 
în esenţă, manieră de exprimare devenită celebră fie graţie sensului prins cu 
ajutorul celor mai reuşite cuvinte, fie formelor cuvintelor înseşi, prin care 
s-au perpetuat gânduri perene ale civilizaţiilor greceşti, latineşti, medievale 
sau renascentiste şi nu numai.

Vorbind despre lexemul pecunia, -ae, situaţia nu este una exceptivă, 
mai degrabă comună, or textele latineşti redactate în diferite perioade 
consemnează aforisme inclusiv axate în jurul noţiunii-lexem în discuţie. 

Provenienţa expresiilor de acest tip este de origine diferită şi ele pot fi 
incluse în diferite grupuri tematice. Urmărind materialul pe care ni-l pun la 
dispoziţie numeroase dicţionare de expresii latineşti, la fel ca şi diferite texte 
originale, constatăm, mai întâi de toate, un grup destul de variat şi extins 
de enunţuri celebre de natură filosofică, în cel mai larg sens al cuvântului, 
expresii de natură religioasă, provenite în esenţă din scrierile biblice, precum 
şi un grup de precepte care îşi au originea în textul legilor romane sau mai 
târzii.

Aşadar, referindu-ne la grupul expresiilor cu valoare filosofică generală, 
descoperim probabil cea mai cunoscută maximă latină construită cu ajutorul 
acestui cuvânt – celebra Pecunia non olet – ro. Banul nu miroase atribuită 
împăratului roman Vespasianus. Prin analogie, cu acelaşi sens peiorativ 
referitor la modalitatea de a obţine surse financiare sau a face avere, au fost 
puse în uz în diferite perioade şi diferite civilizaţii, expresiile: Pecunia non 
olet, sed urina sic – ro. Banul nu miroase, însă urina – da, Pecunia non olet 
sed carbo putet – ro. Banul nu miroase, dar carbonul pute, Pecunia non 
olet sed scarseggiat semper – ro. Banul nu miroase, dar totdeauna alunecă 
etc.

Din aceeaşi categorie, face parte şi expresia Bona opinio hominum 
tutior pecunia est – ro. Părerea bună a oamenilor este mai sigură decât 
banii, atribuită lui Syrus, precum şi verum amicum pecunia non parabis – 
ro. Prietenul adevărat nu-l vei cumpăra cu bani (autor anonim); 

imperat aut servit collecta pecunia cuique – ro. Banul este fie stăpânul, 
fie sclavul celui care îl strânge (Horatius);
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Pecuniae imperare oportet non servire – ro. Banului se cuvine să-i 
porunceşti, nu să fii sclavul lui (Seneca);

Pecuniam in loco neglegere maximum interdumst lucrum – ro. in unele 
împrejurări a nu ţine seama de bani este cel mai mare câştig (Terentius);

Quid faciant leges ubi sola pecunia regnat – ro. ce pot face legile acolo 
unde domneşte numai banul? (Petronius);

Pecunia portos multos aperiet amicitias incundas comparat – ro. Banii 
deschid multe porţi şi cumpără prietenii uşoare (autor anonim);

Pecunia nervus belli – ro. Banii sunt nervul războiului (autor anonim, 
cu referire la faptul că războaiele, de cele mai dese ori, sunt impulsionate de 
căutarea profitului material);

 Sine pecunia ne cantantur missae – ro. Fără bani nu sunt cântate nici 
prăzile (autor anonim, cu referire la valoarea acordată prăzilor de război cu 
echivalent pecuniar)

Defficiente pecu, defficient omnia – ro. Îşi lipsesc toate atunci când îşi 
lipsesc banii (Rabelais). 

Textul biblic face referinţă nu o singură dată la tema banului, a averii 
şi înregistrează astfel ziceri celebre care se înscriu în contextul discuţiei 
noastre. Pornind de la ideea generală că Pecunia malum est – ro. Banul este 
un rău, cărţile sfinte consemnează şi următoarele idei:

avarus non implebitur pecunia et qui amat divitias fructus non capiet 
ex eis et ita vanitas est – ro. Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de 
argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o 
deşertăciune! (Ecclesiastul 5.9) 

Sicut enim protegit sapientia sic protegit pecunia hoc autem plus habet 
eruditio et sapientia quod vitam tribuunt possessori suae – ro. Căci ocrotire 
dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei 
este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. (Ecclesiastul 7.12)

Pecunia tua tecum sit in perditionem quoniam donum dei existimasti 
pecunia possider – ro. (Dar Petru i-a zis:) Banii tăi să piară împreună cu 
tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! 
(Faptele Apostolilor 8.20)

Unele expresii biblice poartă clar conotaţie de drept, cum ar fi:
Sin autem uno die supervixerit vel duobus non subiacebit poenae quia 

pecunia illius es – ro. Dar dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu fie 
pedepsit; căci este argintul lui. (Exodul 21.21)

Sin autem postea non sederit animo tuo dimittes eam liberam nec 
vendere poteris pecunia nec opprimere per potentiam quia humiliasti ea – 
ro. Dacă nu-ţi va mai place, s-o laşi să plece unde va voi, dar nu vei putea 
s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca cu o roabă, pentru că ai înjosit-o 
(Deuteronom 21.14)
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Si fructus eius comedi absque pecunia et animam agricolarum eius 
adflix – ro. Dacă i-am mâncat roada fără s-o fi plătit, şi dacă am întristat 
sufletul vechilor lui stăpâni (Iov 31.39) etc.

Şi în sfârşit, dreptul roman este o sursă de expresii devenite perene şi 
preluate de-a lungul veacurilor de civilizaţiile care s-au perindat. Referitor 
la pecunia, legile celor XII table stabilesc că: uti legassit super pecunia 
tutelave suae rei, ita ius esto /Pater familias uti super familia pecuniaque 
sua legassit, ita ius esto – ro. Aşa cum ar fi decis capul familiei referitor la 
familia sau averea sa aibă valoare de lege. 

Aşa cum ne demonstrează contextele şi realităţile pe care le desemnează, 
precum şi istoria, care, se ştie, este magistra vitae, banii, averea, proprietatea 
sunt o parte componentă esenţială a vieţii unei societăţi, determinând 
acţiunile indivizilor în parte şi a colectivităţilor per ansamblu.

Se pare că o mare parte din visurile omului se reduc dintotdeauna la Si 
pecuniam haberem…, lăsându-i imaginaţia să creeze idei, pe care apoi, tot 
el, omul va decide dacă le va da şansă de realizare, le va organiza în norme 
morale, de drept şi de cultură sau le va lăsa uitate pentru totdeauna.

Bibliografie:
Hanganu A., Varzari E., Negru V., Elemente latineşti şi greceşti în 

limbile moderne, Chişinău, 2010.
Matei V., Dicţionar de maxime, reflecţii, expresii latine comentate. 

Bucureşti, 1998.
www.biblija.net 
www.lexilogos.com
www.perseus.tuft.org
www.thelatinlibrary.com/12tables.html

AmPlAsAreA geogrAFICă A AtelIerelor-emIteNte, 
IDeNtIFICAte Pe moNeDele romANe 
DesCoPerIte îNtre PrUt şI NIstrU

Larisa CiobAnu 

O mulţime de lucruri interesante pot fi „citite” şi „descifrate” de către un 
iniţiat/cunoscător în numismatică la o atentă examinare a monedelor, fie ele 
antice, medievale sau din perioade mai recente. Cu regret insă, actualmente, 
când trăim într-o vreme a schimbărilor cu viteză excesivă, a tehnologiilor 
avansate, mereu în criză cronică de timp, mai puţini îşi pot permite răgazul 
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şi au răbdarea de a se apleca, cu pasiune, asupra unor asemenea vestigii. 
Am decis însă, asumându-mi şi de această dată un eventual risc, să revin 
în faţa unui public tânăr elevat – a studenţilor de la Istorie – cu o succintă 
comunicare despre punctele geografice iniţiale ale parcursului urmat de 
piesele numismatice romane până a ajunge pe „piciorul nostru de plai” unde 
au fost descoperite. 

Iar fiindcă cu exact 170 de ani în urmă, adică la 1844, era publicată 
pentru prima dată în revista ieşeană Propăşirea nuvela alegorică istoria 
unui galben de Vasile Alecsandri, cred că ar fi şi momentul potrivit pentru 
un binemeritat omagiu adus acestui mare clasic al literaturii române, care 
considera că „...şi metalurile au suflet, mai ales aurul şi argintul, de vreme 
ce ele însufleţează şi mai de multe ori desufleţează oamenii”, împărtăşindu-
ne nouă, cititorilor lui de peste veacuri, din înţelepciunea dânsului: „...după 
socotinţa mea, banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti”.

Se cunoaşte că primele monede din lume au fost emise pe la mijlocul 
sec. VII a. Chr. de greci. Respectivele piese au fost semnalate pe coasta 
microasiatică, în Lidia, considerându-se că cele dintâi ateliere au funcţionat 
în Milet, Foceea sau Efes, pentru ca ulterior, deja în sec. VI-IV a. Chr., să 
se deschidă monetării în mai toate oraşele Greciei continentale, din insulele 
şi coloniile elene. Pe teritoriul României cel mai vechi atelier monetar a 
funcţionat la Histria, aproximativ din anii 475-470 a. Chr. În sec. IV a. Chr. 
este înfiinţată monetăria de la Callatis, iar spre finele sec. III – şi cea de la 
Tomis. Geto-dacii au organizat ateliere monetare după modelul grecesc în 
sec. III-II a. Chr., însă ştanţele monetare descoperite în cetăţile dacice de 
la Tilişca şi Sarmizegetusa Regia-Grădiştea Muncelului reprezintă còpii ale 
celor cu care se băteau denarii romani republicani, după cum s-a constatat.

Romanii s-au inspirat de la greci şi în ceea ce priveşte emiterea 
monedelor. Primul atelier monetar, potrivit tradiţiei, a fost deschis la roma 
pe Capitoliu, în templul zeiţei Iuno Moneta, şi a funcţionat până pe timpul 
lui Traian. Iniţial romanii turnau monede de bronz, pentru ca spre sfârşitul 
sec. III a. Chr. să se treacă la o puternică producţie monetară de argint, care 
se va menţine până la trecerea de la republică la imperiu. În epoca lui August 
apare un nou atelier, probabil în preajma Colosseumului. Aplicarea semnelor 
de atelier începe din perioada lui Gordian III, numărul oficinelor, de la 6 pe 
timpul lui Filip Arabul, creşte la 12 sub Gallienus şi Claudius II. Activitatea 
atelierelor monetare era încredinţată unor magistraţi monetari în număr 
de trei sau patru, care supravegheau întregul proces de batere a monedelor 
de AV, AR sau AE. Din perioada de domnie a lui Traian autoritatea asupra 
atelierelor monetare era încredinţată unui procurator augusti. Numărul 
atelierelor monetare din epoca romană târzie, după cum considera reputatul 
cercetător român Constantin Preda, se ridica la cca. 30.
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Poate surprinzător pentru majoritatea dintre noi, dar o evaluare 
statistică a centrelor de emitere a monedelor romane descoperite în spaţiul 
pruto-nistrean ne arată că ele au fost bătute în oficinele a cca. 30 de monetării 
ale Imperiului roman, localizate în oraşe atât din Italia, cât şi din provincii. 
Cartate, respectivele ateliere se încadrează în limitele unui pentagon 
imaginar cu unghiurile situate după cum urmează: la nord-vest – Londinium 
(Londra); la sud-vest – Tarraco (Spania); la sud-est – Alexandria (Egipt); la 
est – Antiohia şi la nord-est – Pantikapeum (Crimeea). 

În zona Barbaricumului a arealului dintre Prut şi Nistru (central-
nordică), cele mai frecvente sunt monedele bătute la Constantinopol, Roma, 
Sirmium, Siscia, Antiochia, Aquilea şi Trier. În această microregiune mai 
apar emisii din Lugdunum, Londinium şi Tarraco. Pe de altă parte, în zona 
romană (de sud) sunt atestate cele mai multe piese din Tyras, apărând şi 
emisii din Olbia, Histria, Tomis, Nicea şi Deultum. Căile principale ale 
afluxului monedei romane în arealul luat în discuţie sunt două: din sud, prin 
zona romană, venind din provinciile orientale, în majoritate, şi din nord, prin 
zona cursurilor superioare ale râurilor Prut şi Nistru, aduse din provincii 
vest-europene spre provincia Dacia.

Mai dispunem de o informaţie succintă, pentru cultura generală, şi despre 
situaţia constatată pe Insula Şerpilor, unde se afla templul pangrecesc al lui 
Ahile, monedele fiind aduse drept ofrandă renumitului erou zeificat. Acolo 
cele mai numeroase sunt piesele monetare bătute în ateliere din provinciile 
dunărene, urmate la o mică diferenţă de emisiunile de la Roma, mai fiind 
identificate şi monede din provinciile Asiei Mici, balcanice şi nord-pontice. 

În continuare, prezentăm unele informaţii esenţiale despre o parte 
dintre atelierele de provenienţă a monedelor romane găsite în interfluviul 
Nistru-Prut.

alexandria (Egipt) – începe activitatea, dar sporadic, înainte de 
reforma lui Diocletian, când se emit monede pentru împăraţii care au 
vizitat Egiptul sau pentru uzurpatori. După reforma lui Diocletian numele 
atelierului, sub forma ELE, apare în exergă însoţit în câmp de semne şi litere 
de oficine şi de valoare. Aici funcţionează la început 4, apoi 7 oficine, iar din 
perioada lui Constantin cel Mare, 20 asemenea sucursale.

antiohia – după Tacitus, aici s-au emis primele monede de aur 
şi argint odată cu proclamarea lui Vespasian ca împărat. De la Antiohia 
provin şi emisiuni de la Pescenius Niger, Septimius Severus, Elagabal, 
Severus Alexander, Maximinus, Quietus şi Uranius Antonius. Pe timpul 
lui Trebonianus Gallus începe sistemul de aplicare pe revers şi în exergă 
a semnelor şi numerelor oficinelor cu caractere greceşti şi latine. De la 
Diocletian se introduce şi numele atelierului sub forma ANT şi cea de SMA pe 
emisiunile de aur. În vremea lui Constantin cel Mare şi Licinius funcţionează 
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15 oficine, pentru a descreşte ulterior, în 335-337, la 10 oficine. În perioada 
bizantină se emit monede de bronz în 5 oficine.

aquilea – se deschide în perioada domniei lui Diocletian, cu 3 oficine, 
cu numele AQ şi siglele P, S, T. De la Iulian şi Iovian numele este redat uneori 
AQVIL, însoţit de sigla oficinei sau AQPS şi AQOB pe monedele de argint şi 
de aur. Pe emisiunile Placideiei şi ale lui Arcadius numele este separat A-Q 
şi dedesubt COMOB.

arelate – a fost înfiinţat în vremea lui Constantin I, după 313, cu 
numele PARL, SARL, TARL, QARL. Sub Gratian apare formula OF.AR.S. 
sau ARPS. 

trier/augusta treverorum (Gallia) – începe activitatea în 259 
şi devine curentă din 293, când Constantius Chlorus devine guvernator al 
Galliei. Numele este prescurtat TR, TRE sau PTR în exergă, însoţit de siglele 
oficinelor P, S, T, Q sau A, B, C, D. Emisiunile de aur ale lui Valentinian I şi 
Valens poartă însemnele TROB, TROBS sau TROBT. Spre finele imperiului, 
pe monedele de argint se întâlnesc uneori siglele PS şi TR.

Constantinopol – s-a deschis după întemeierea oraşului de către 
Constantin cel Mare în anul 324. Numele prescurtat este redat pe revers în 
exergă, CONS, iar oficinele cu litere greceşti în câmp, numărul acestora fiind 
la început 6, apoi 11 în anul 330. În sec. IV-V, numele atelierului apare în 
combinaţie cu un număr foarte variat de litere.

Cizic – În urma atacului gotic din 268-269, pe timpul lui Claudius II, 
atelierul monetar de la Serdica (Sofia) se mută la Cizic. Pe monede numele 
atelierului apare sub forma MC, cu trei oficine indicate prin puncte în exergă. 
Sub Aurelian funcţionează 6 oficine, marcate cu sigle greceşti sau latine. 
Închisă la sfârşitul domniei lui Probus, monetăria de la Cizic este redeschisă 
de Carus. În timpul tetrarhiei şi sub Constantin cel Mare numele atelierului 
apare desemnat cu MKV sau KV, iar sub Iulian – CVZ, CVZI sau CVZIC, 
însoţite de siglele oficinelor. 

londinum (Britannia) – începe activitatea în vremea împăraţilor 
Caraussius şi Allectus, având marcate pe revers grupurile de litere ML, MSL, 
MLXX sau MLXXI. Pe timpul tetrarhiei numele este redat PNL, iar în epoca 
constantiniană MLL, MSL, MLN sau PLON. Încetează să funcţioneze în 326, 
după moartea lui Crispus, pentru ca mai apoi să mai activeze temporar sub 
Magnus Maximus.

lugdunum (Lion) – emite primele monede în perioada Marc 
Antoniu – Claudiu I. Începând cu domnia lui Marcus Aurelius funcţionează 
permanent. Poate fi urmărită o mare diversitate de legende şi sigle: GEN 
LVG (sub Clodius Albinus); LPC, LPO şi siglele P, S, T (Postumus); LVG sau 
LVGD (Numerian); PLG sau SMLVG (Constantin cel Mare); LVG, LVGP, 
LVGOFFP (Iulian).
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Mediolanum (Milano) – funcţionează doar spre finele imperiului, 
începând cu domnia lui Constanţius II, când este notat cu literele MD şi MED. 
Pe timpul lui Graţian şi Theodosius pe monedele de aur apar inscripţiile 
MDOB, COM sau COMOB.

nicomedia – monetăţie înfiinţată în urma reformei lui Diocletian; 
monedele sunt marcate cu siglele N, NK sau NIK, iar pe vremea lui Constantin 
cel Mare cu SMN SMNC.

Sirmium (Illyricum) – atelier organizat pe timpul lui Constantin cel 
Mare, când se emit monede cu iniţialele SIRM sau SIR. De la Constantius 
II se adaugă sigle şi simboluri, iar sub Teodosius I monetăria îşi încetează 
activitatea.

Siscia (Dalmaţia) – ia fiinţă în vremea lui Gallienus, cu 4 oficine, 
ajungând la 6 sub Aurelian şi 7 sub Probus. Are numele redat S sau SIS, la 
care se adaugă indicele valoric XXI şi literele oficinelor.

tarraco (Spania) – îşi începe activitatea încă din primele etape ale 
imperiului. Pe timpul lui Valerian are 3 oficine, a lui Gallienus – 4 şi sub 
Aurelian 6, când apare iniţiala numelui T şi marca de valoare XXI.

tessalonic – este înfiinţat în vremea lui Diocletian, având numele TS 
şi sigle ale celor 6 oficine. De la Constantin cel Mare numărul şi combinaţia 
literelor sporesc. 

centrele de emitere a monedelor romane, 
descoperite în spaţiul pruto-nistrean

1. Londinum (Britannia); 2. Trier/Augusta Treverorum (Gallia); 
3. Lugdunum (Lion); 4. Tarraco; 5. Arelate; 6. Mediolanum 
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(Milano); 7. Aquilea; 8. Roma; 9. Heraclea; 10. Siscia; 11. Sirmium; 
12. Serdicae; 13. Tessalonic; 14. Filippopolis; 15. Nicopolis ad 
Istrum; 16. Deultum; 17. Marcianopolis; 18. Tomis; 19. Histria; 
20. Tyras; 21. Olbia; 22. Panticapeum; 23. Constantinopol; 
24. Cizic; 25. Nicea; 26. Nicomedia; 27. Caesarea; 28. Antiohia; 
29. Alexandria (Egipt).
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CIrCUlAţIA moNeDelor molDoveNeştI 
îN seColUl Al XIv-leA

Lilia DergACiovA

După înscăunarea lui Petru I (cca 1375-1391), în special în ultimul 
deceniu de domnie, statul medieval moldovenesc cunoaşte stabilitate politică 
şi prosperitate economică, ce a dus la o circulaţie monetară fără precedent. 
Aceasta fapt este demonstrat de un număr apreciabil de tezaure monetare, 
alcătuite din sute de piese, din care cea mai mare parte o alcătuiau monedele 
de argint ale lui Petru I. Majoritatea acestora a fost atestată în Ţara de Sus: 
tezaurul Scobinţi/1957, Moldova passim/1970 (componenţa tezaurului 
descrisă de V. Butnariu în Corpus Nummorum Moldaviae – II, 52-56, nr. 9 
nu corespunde realităţii), Mărmureni/1864, Schineni/1862-1865, Moldova 
passim/an nestabilit, Corlăteni/1957, Buruieneşti/1985, Vârvaţi/1883, 
Baia/1974/1975. Piesele găsite întâmplător sau în urma săpăturilor 
arheologice, se grupează în partea centrală a principatului (în spaţiul carpato-
nistrean), lângă arterele fluviale principale: în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, 
Neamţ, Vaslui etc. Majoritatea lor se înregistrează la Suceava, lucru firesc, 
deoarece Suceava, la acea dată, era atât reşedinţă voievodală, unde se afla şi 
centrul administrativ, cât şi locul unde funcţiona atelierul monetar. Teritoriul 
Ţării de Jos se prezintă numai cu câteva descoperiri monetare izolate. Câţiva 
groşi cu numele lui Petru I au fost atestaţi la Bilhorod-Dnistrovskyj (Cetatea 
Albă) în urma săpăturilor arheologice (Boguslavskij, Dergaciova, 2010, 73-91; 
Boguslavskij, Dergaciova, 2014, 131-151) şi în apropierea satului Brătuleni, 
r-nul Nisporeni (Dergaciova, 2014, sub tipar). 

De menţionat că monedele lui Petru I au circulat şi pe piaţa internaţională, 
dovada acestui fapt fiind tezaurele sârbeşti, bulgare, poloneze, lituaniene, 
transilvănene, muntene etc. Emisiunile lui Petru I sunt atestate şi pe teritoriul 
Ucrainei contemporane: în Bucovina de Nord, în tezaure şi, izolat, în nord-
estul Mării Negre, precum şi în Crimeea. 

În baza tezaurelor monetare de la sfârşitul sec. al XIV-lea descoperite în 
Moldova putem urmări şi drumurile comerciale principale din acea vreme: 
„Drumul comercial moldovenesc”, care a legat Crimeea prin Cetatea Albă sau 
oraşele-porturi de la gura Dunării, Chilia şi Vicina, iar în urma distrugerii a 
Vicinei în 1388, şi cu Brăila de Suceava, regiunea Cernăuţi şi Lvovul, cu Polonia 
sau Lituania. O ramură a acestui drum, ce lega Crimeea cu Moldova, mergea 
pe mare sau pe uscat; un alt drum comercial, despre care nu se cunoaşte prea 
multe, lega ţinuturile Moldovei cu unele regiuni ale Rusiei Kievene. 

Schimbări esenţiale în politica Moldovei au loc pe timpul lui Roman 
I (1391-1394), fratele şi succesorul la tron al lui Petru I. Anume în timpul 
lui de domnie, apoi şi a lui Ştefan I (1394-1399), începe o perioada 
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zbuciumată pentru ţară, marcată de conflicte militare şi de unele schimbări 
în preferinţele politice. 

Descoperirile monetare aparţinând perioadei de domnie a lui Ştefan 
I, în comparaţie cu emisiunile fratelui său (Petru I), sunt foarte puţine la 
număr. Sunt cunoscute până în prezent patru tezaure – Mărmureni, Schineni, 
Corlăteni şi Moldova passim/1970, în care ele se combină. Descoperirile 
izolate, ca şi în perioada de domnie a lui Petru I, demonstrează activitatea 
comercială pe lângă centrele de negoţ şi capitală, cele mai multe descoperiri 
fiind atestate în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava. În Ţara de 
Jos aceste emisiuni monetare sunt destul de rare – câteva monede de argint 
au fost găsite în apropierea satului Brătuleni, r-nul Nisporeni (Dergaciova, 
2014, sub tipar), în satul Bocşa, r-nul Făleşti (rămase deocamdată inedite) 
şi încă câteva fără locul exact de descoperire (Dergaciova, 2008, 208-217, 
moneda atribuită lui Petru I sau Ştefan I). 

Aria de răspândire a monedelor moldoveneşti din secolul al XIV-lea 
se limitează la regiunea subcarpatică, fapt care a generat în istoriografie 
numeroase supoziţii, potrivit cărora ţinutul dintre Prut şi Nistru, în perioada 
respectivă, nu s-ar fi aflat sub influenţa administrativă a statului moldovenesc. 
Spre exemplu, L.L. Polevoj a fost de părerea că aici, datorită luptelor dintre 
moldoveni şi tătari, activitatea economică a fost perturbată, fiind create 
condiţii nefavorabile pentru circulaţia monetară locală (Polevoj, 1956, 94). 
Sau de exemplu, în istoriografia moldovenească a predominat afirmaţia lui 
A. A. Nudel’man, precum că ultimii treizeci de ani ai secolului al XIV-lea au 
reprezentat o perioadă de tranziţie, când în genere nu a fost utilizată moneda 
în tranzacţii (Nudel’man, 1985, 113). Considerăm însă că această ipoteză este 
lipsită de temei, având în vedere că E. Nicolae a stabilit (în special, analizând 
componenţa tezaurelor de la Cuhureştii de Sus şi Ivancea) că, în regiunea 
pruto-nistreană în circulaţie se găsea o cantitate apreciabilă de monede 
djucide mai timpurii, completate de emisiunile monetare tătăreşti mai târzii, 
bani aduşi în zona noastră din regiunea de nord a Mării Negre (Nicolae, 
Postică, 2001, 135-138; Nicolae, Ciocanu, 2009, 310-319). Totodată, în acea 
perioadă, circulaţia monetară în Ţara de Jos a fost alimentată şi cu unele 
imitaţii după monedele djucide (Nicolae, 2003, 176 şi nota 31; Nicolae, 
Bugoi, Constantinescu, 2009, 385-392) şi cu piese tătăreşti contramarcate 
la sfârşitul sec. al XIV-lea. Aceste contramărci au fost atribuite autorităţilor 
locale şi au fost aplicate, probabil, la Cetatea Albă (Nicolae, 2005, 1367-1373). 
Descoperirile izolate de monede moldoveneşti se pot explica şi prin faptul 
că populaţia din regiunea pruto-nistreană a fost obişnuită atât cu moneda 
djucidă, cât şi cu banii de argint de valoare mai mare aparţinând statelor 
europene. Acest lucru demonstrează că moneda moldovenească, de fapt, avea 
o concurenţă. Totodată, putem presupune că administraţia politică a regiunii 
nu era pe deplin afirmată, iar centralizarea puterii în mâinile domnitorului 
încă nu a atins apogeul, ca, spre exemplu, în perioada domniei lui Alexandru 
I (1399/1400-1432) sau în cea a lui Ştefan III (1457-1504). 
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moNeDe Ale HANAtUlUI CrImeII 
DesCoPerIte îN molDovA

Ana boLDureAnu

În perioada secolelor XV-XVIII, alături de alte monede străine, în 
Moldova pătrund şi emisiunile monetare ale hanatului Crimeii. Hanatul 
Crimeii a fost fondat în jurul anului 1441, atunci când mai multe clanuri ale 
Hoardei de Aur au renunţat la viaţa nomadă şi s-au sedentarizat în sudul 
teritoriilor de azi ale Rusiei şi Ucrainei. În aceiaşi perioadă a apărut şi hanatul 
de Astrahan. În calitate de conducător al noii dinastii crimeene a fost invitat 
unul dintre urmaşii lui Ginghis-Han – Haci Giray (1436-1466). Haci Giray a 
acceptat această ofertă şi a venit în Crimeea din Marele Ducat al Lituaniei, 
unde trăia în exil. Haci Giray a fondat dinastia care va conduce Crimeea fără 
întrerupere până în anul 1783, dată când va fi cucerită de Rusia. El iniţiază 
baterea monedei proprii în monetăriile de la Kîrq Ier, Ordu Bazar, Krım şi 
Caffa. În anul 1475, armata otomană sub conducerea lui Gedik Ahmed Paşa 
a reuşit să cucerească Principatul de Fedoro şi coloniile genoveze Cemballo, 
Soldaia şi Caffa. Din acel moment Hanatul Crimeii a intrat sub protectoratul 
Imperiului Otoman. Coasta sudică a Crimeii a devenit un sancak (provincie) 
otoman, iar hanii au continuat să stăpânească restul peninsulei şi stepele din 
nord. Relaţiile dintre hani şi otomani au avut un caracter specific, sultanii 
tratându-i pe hani ca pe nişte aliaţi. hanii au continuat baterea monedei 
proprii, iar în rugăciunile de vineri era pomenit numele hanului şi nu al 
sultanului, ceia ce reprezenta nişte semne importante ale suveranităţii. 
Tătarii nu au plătit niciodată tribut otomanilor, în schimb au fost plătiţi 
pentru serviciile care le făceau turcilor în timpul campaniilor militare, armata 
otomană preţuind în mod deosebit calităţile cavaleriei uşoare tătare. Hanatul 
Crimeii a fost cea mai importantă forţă militară din Europa Răsăriteană până 
în secolul al XVIII-lea. 

Problemele legate de sistemul monetar al Hanatului Crimeii sunt 
extrem de complicate şi puţin reflectate în literatura de specialitate. Interesul 
faţă de cercetarea acestor monede a apărut în secolul al XIX-lea. Primele 
descrieri ale emisiunilor monetare crimeene a fost făcută de către Fren la 
1832 şi O. Blau în anul 1876. La sfârşitul secolului XIX apare lucrarea lui O. 
Retovskii editată pe părţi în revistele unor societăţi ştiinţifice din Rusia, ca 
la 1905 să apară sub forma de carte (Retovski 1905). Catalogul întocmit de 
O. Retovskii nu şi-a pierdut nici azi din importanţă, fiind lucrarea de bază şi 
cea mai completă în domeniul numismaticii Hanatului Crimeii. În perioada 
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sovietică din motive politice, emisiunile crimeene atât cele emisă de Hoarda 
de Aur cât şi cele ale hanilor au fost supuse tăcerii. În prezent problemele 
legate de sistemul monetar crimeean au devenit subiectul de studiu al mai 
multor cercetători din Rusia şi Ucraina dintre care putem sa-i menţionăm 
pe M. Čioref, colaborator la muzeul din Bahcisaray, V. Lebedev etc. Aceste 
monede au fost discutate şi în lucrările unor cercetătorilor turci, Şevket 
Pamuk, Nurettin AĞAT, Inalcik. 

Date importante referitoare la monedele care au circulat în zona au fost 
înregistrate de către Peyssonel, fost consul general în Smirna, membru al 
Academiei de Antichităţi din Cassel şi corespondent al Academiei regale de 
Inscripţii şi Literatură din Paris, care în urma unei misiuni în Crimeea, a 
făcut un raport privind situaţia civilă, politică şi militară din Mica Tatarie, 
trimisă miniştrilor regali în anul 1755. Câţiva ani mai târziu a vizitat Crimeea 
germanul Iohan Tunman care a scris lucrarea ”Hanatul Crimeii”. Acestora 
li se alătură memoriile baronului De Tott, aristocratul francez de origine 
maghiară, consulul Franţei în Crimeea hanilor după 1767 şi la care putem 
găsi date interesante despre Moldova, inclusiv Basarabia.

După intrarea Hanatului Crimeii la 1475 sub protectoratul Imperiului 
Otoman hanii au continuat să bată monedă proprie, dar în baza sistemului 
monetar otoman. Moneda de bază a fost ca şi în imperiu acceaua de argint sau 
de bilon. La începutul secolului al XVIII-lea asprul crimeean ca şi cel otoman 
conţinea numai 0,15-0,17 grame şi devenind miniatural, nu a mai fost emis. 
S-a iniţiat baterea unei monede noi – beşlâc (beş, adică cinci) care conţinea 
cinci aspri. Astfel a fost numită moneda care avea greutatea de cca 0,66 până 
la 1,35 grame şi care devine moneda preponderentă de pe piaţa Crimeii în 
secolul al XVIII-lea. Acesta însă destul de rapid devine Kara beşlâk, adică 
beşlâc negru, avându-se în vedere conţinutul foarte mic de argint al acestor 
emisiuni. Asprul după cum am menţionat mai sus care deja nu se bătea, 
dar care devenise între timp monedă de calcul. Kara beşlâc a fost numit cu 
dispreţ în popor Ciurjuk beşlâk, adică putred, stricat, fals. În Crimeea unde 
monedă cu flan mare nu s-a bătut până la Şagin-Giray, guruşul otoman era 
echivalat cu 20 Kara beşlâc sau 100 de acce, însă majoritatea calculelor se 
făceau în guruşi, avându-se în vedere bineînţeles cei otomani. Altă monedă 
de calcul în hanat a fost Hasene, egalată cu 1,5 guruşi, avându-se în vedere în 
acest caz talerul european. 

Şevket Pamuc diminuează însă importanţa monedelor hanului în 
circulaţia monetară a Crimeii şi consideră însă că principala unitate monetară 
şi în secolul al XVIII rămâne acceaua, căci moneda de 6 acce şi cele de aramă 
nu ar fi putut corespunde cerinţelor comerţului şi economiei (Pamuk 2001, 
р.107). El consideră că marile tranzacţii în Crimeea puteau fi deja efectuate 



21

din sec. al XVII-lea de monedele de aur şi argint taleri, ducaţi europeni sau a 
celor de aur şi argint otomane. (Agat 1982, р. 18—28; Pamuk 2001, р.107). Cu 
toate aceste în Crimeea se întâlnesc tezaure mixte alcătuite atât din monede 
europene, dar şi cu emisiuni locale, ceia ce denotă că monedele hanilor aveau 
o prezenţă activă în circulaţia monetară. 

Monede ale hanilor crimeeni din diferite perioade au fost descoperite 
pe teritoriul Republicii Moldova, atât în cadrul săpăturilor arheologice, cât 
şi în componenţa unor tezaure. Astfel, la Orheiul Vechi în anii 1955, 1957 şi 
1970 au fost descoperite emisiuni ale lui Haci Giray (1420-1466) (Nudel’man 
1976: 139-141). Monede girayde din secolul al XV-lea au fost atestate în situl 
de lângă localitatea medievală Tarasova, raionul Rezina (Ciocanu 2009: 
351-369). Mai mulţi beşlîci din secolele XVII-XVIII au fost aflaţi în preajma 
cetăţii Tighina (Crivenco 2009: 24). În componenţa tezaurului descoperit în 
raionul Rezina în anul 1966, pe lângă cei 529 de aspri otomani din secolul 
XVI, a fost atestat un aspru de Caffa, emis de Gazi Giray II 1588-1608) 
(Boldureanu, Tabuică, Nicolae 2001: 161-167). Tezaurul descoperit lângă 
localitatea Ivancea, raionul Orhei (Boldureanu 2008: 357-358) şi cel de la 
Micăuţi, raionul Străşeni, sunt alcătuite în totalitate din aspri crimeeni din 
secolul al XVI-lea. Acestora li se adaugă tezaurul descoperit în împrejurimile 
oraşului Basarabeasca în anul 2006, alcătuit din şase emisiuni otomane de 
zolota sau zolta emise în timpul domniei sultanului Mustafa al II-lea, aflat 
pe tron între 1106-1115 A. H (1695-1703) şi nouă beşlici crimeeni. Toate 
emisiunile crimeene au fost bătute în monetăria de la Bahçesaray, inaugurată 
în perioada celei de-a doua domnii a hanului Gianibek 1036-1044 H (1627-
1635) şi care pe parcursul a 150 de ani rămâne unica monetărie în funcţie. 
Cele mai vechi emisiuni din tezaurul menţionat sunt din perioada celei de-a 
II domnii a hanului Dewlet Giray II 1121-1125 A.H. / (1709-1713), şi numără 
2 exemplare. Legenda Av: Han devlet bin Selim han; rv: tamgaua Gireylor, 
duri be, Baghcisaray 1121. Următoarea monedă este din perioada celei de-a 
II domnii a hanului Kaplan Giray I, 1125-1128 A.H. / 1713-1716, Retowski, 
tip. 13, care are pe avers legenda han Kaplan Girey ben al hadj Selim Girey 
han, iar pe revers duri be fi Bahçesaray. Alte 6 exemplare au fost bătute sub 
hanul Saadet III Giray 1129-1136 A.H. / (1717-1727), care reprezintă cele mai 
recente piese din tezaur. Pe monede apare legenda: Han Saadet Girey bin 
hadj Selim Girey han; Rv: tamgaua Gireylor, duri be, Baghcisaray 1129. 

Numărul monedelor crimeene descoperite în Moldova este însă mult mai 
mare. Datorită aspectului lor mai neîngrijit şi dificultăţilor de determinare, 
ele rămân de multe ori în afara atenţiei cercetătorilor. Studiile ulterioare vor 
stabili rolul şi locul acestora pe piaţa monetară a Moldovei medievale.
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UNItăţIle moNetAre UtIlIZAte 
îN CADrUl ComerţUlUI DINtre ţArA molDoveI şI 

PoloNIA (A DoUA JUmătAte A seC. XvIII)

valentin ArAPu

Relaţiile comerciale dintre Ţara Moldovei şi Polonia în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea au fost influenţate atât de conjunctura internaţională 
cât şi de dezvoltarea economică internă, inclusiv de cantitatea şi circulaţia 
masei monetare. Deşi în trecut, începând cu domnia lui Petru Muşat (1378-
1393) şi, terminând cu cea a lui Dabija Vodă (1661-1665), domnii Ţării 
Moldovei au bătut monede proprii, totuşi în perioada imediat următoare în 
principat au circulat diferite monede ale ţărilor vecine sau mai îndepărtate.

Exportul de produse şi mărfuri din Ţara Moldovei a contribuit esenţial 
la formarea rezervei de monedă metalică. Exporturile erau considerabile 
şi mult mai superioare importurilor, dar în pofida acestei situaţii Dimitrie 
Cantemir remarca că în ţară se simte „necontenit o lipsă de bani, măcar 
de şi se trec preste hotar afară mai multe lucruri, decât cele ce se aduc 
în lăuntru”. Semnarea tratatului de la Kuciuk-Kainargi (21 iulie 1774) a 
favorizat dezvoltărea relaţiilor comerciale interne, contribuind la creşterea 
numărului negustorilor, la înfiinţarea noilor iarmaroace. Drept rezultat 
circulaţia monetară a devenit mai intensă, „aglomerându-se un număr tot 
mai mare de monede străine de aur, argint şi bilon”. Astfel în anul 1814 suma 
banilor intraţi în Moldova a fost de patru ori mai mare ca aceea ieşită pentru 
import. Rezerva metalică a ţării era completată de pe urma încasării taxelor 
vamale de la negustorii străini, a perceperii brudinei Nistrului, a staţionării 
armatelor străine în ţară. 

În conformitate cu o practica mai veche, domnii Ţării Moldovei băteau 
monede asemănătoare celor ale vecinilor pentru a le introduce mai uşor 
în circulaţie. Astfel, secolul fanariot, în viziunea lui Ioan D. Condurachi a 
constituit pentru Moldova „epoca haosului monetar”, deoarece în Principatele 
Române circulau peste 60 feluri de monede străine. Ceva mai târziu, între anii 
1848-1859, circulau concomitent 80 de specii monetare de diferite origini şi 
valori, unele dintre ele chiar ieşise deja din uz în ţările lor de provenienţă. 
În acelaşi timp circulaţia monetară din ţară era apreciată drept foarte slabă. 
Existenţa unui număr mare de monede diferite, multe dintre ele fiind şi 
substanţial deteriorate, a adus prejudicii serioase populaţiei şi dezvoltării 
comerţului. Domnii fanarioţi nu au bătut monedă propriu zisă, dar numai 
medalii. Diversitatea monedelor aflate în circulaţie a cauzat şi întrebuinţarea 
în cadrul schimburilor comerciale a monedelor uzate sau chiar falsificate. 
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Majoritatea surselor gestionare, datate cu cea se-a doua jumătate a 
sec. XVIII, reflectă schimburile comerciale moldo-polone în baza utilizării 
în calitate de unitate bănească a leului şi banului. Originea denumirii 
leului este controversată, cea mai verosimilă ipoteză este că ea derivă de la 
denumirea unei monede de argint olandeze, talerul-leu, aflată în circulaţie 
în Ţara Moldovei pe parcursul secolelor XVI-XVIII, fiind şi moneda cea mai 
cunoscută care servea la exprimarea tuturor bunurilor. În limba olandeză 
aceste monede erau denumite leeuwen-daalders, iar în latină taleri leonis, 
ceea ce însemna taleri cu leul. Acest tip de monedă a fost emis pentru prima 
dată în 1575, reprezenta o monedă cu diametrul de 40 mm, cântărind 28,50 
g. Pe avers era reprezentat un cavaler în picioare cu un scut pe câmpul căruia 
era un leu ridicat în două labe. Pe revers era reprezentat acelaşi leu, sărind pe 
picioarele dinapoi. Aceşti taleri au pătruns în principatele române unde după 
imaginea de pe revers au fost numiţi lei. Către mijlocul secolului al XVIII-
lea talerii-leu au dispărut din circulaţie, păstrându-se numai denumirea lor. 
Treptat talerul-leu a fost înlocuit de talerul austriac, rămânând în continuare 
ca monedă de calcul. În perioada care ne preocupă un leu valora 40 parale sau 
120 bani. În afară de funcţia de calcul, leul a devenit şi „principalul element 
al întregului sistem monetar, etalonul de măsură a valorii bunurilor”. Pentru 
estimarea valorică sunt relevante următoarele exemple: în anul 1776 brudina 
pentru traversarea Nistrului constituia 15 bani „de cal, bou, la car şi căruţa 
încărcată”; pentru un bou de negoţ se percepea o taxă vamală de un leu, pe 
când pentru unul de jug se percepeau 88 de bani; preţul unei perechi de boi 
graşi era de 25-30 lei; pentru 12 „părechi de cuţite” aduse din Lvov s-au plătit 
4 lei 20 parale etc. 

Un rol economic mai însemnat l-au jucat galbenul olandez şi sfanţul 
austriac. Galbenul olandez reprezintă un ducat de aur care a fost emis 
începând cu anul 1587 şi păstrându-şi acelaşi tip neschimbat până în secolul 
XIX. Sfanţul (Zwanziger) este o monedă austriacă de argint în valoare de 
20 de creiţari, a fost emis începând cu anul 1754 până în 1856, păstrându-şi 
de asemenea tipul neschimbat. Creiţarul a fost pus în circulaţie la începutul 
secolului al XVI-lea, reprezenta o piesă de argint şi măsura în diametru 24 
mm, pe avers era înfăţişat bustul regelui iar pe revers erau reprezentate trei 
scuturi cu steme. 

În Polonia, începând cu secolul al XVI-lea, existau trei sisteme monetare: 
al Coroanei, lituanian şi prusac. Unificarea lor s-a efectuat treptat pe parcursul 
anilor 1526-1578. Efectuarea calculelor a fost modificată esenţial odată cu 
emiterea florinului „zloty” care se echivala cu un ducat. La finele secolului 
al XVII-lea talerul polonez a înregistrat o uşoară reducere în conţinutul de 
metal nobil, dar preţurile stabilite la cursul acestei monede erau exprimate 
în groşi. Groşul ca unitate de bază a sistemului monetar polonez va cunoaşte 
o devalorizare progresivă.
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Groşii au fost emişi pentru prima dată de către regele Sigismund I (1506-
1548), reprezentau monede de argint pe aversul cărora era reprezentat capul 
regelui, iar pe revers piesa înfăţişa o legendă pe patru rânduri care începe 
în modul următor: III (adică piesa de trei groşiţe) GROSS(us) ARG(enteus) 
TRIP(lex) REGNI POLONIAE. Groşii erau bătuţi în două oraşe: Riga 
şi Danzig, pe groşii bătuţi la Riga legenda era CIVIS RIGAE, respectiv pe 
cei bătuţi la Danzig era CIVI DANCZ(ig) sau GEDANE(nsis). Pe parcursul 
secolului al XVIII-lea, comparativ cu veacul anterior, zloţii polonezi au avut 
o putere de circulaţie mult mai atenuată în Ţara Moldovei. În anul 1752 un 
zlot vechi era echivalent cu 22 de parale, adică aproape doi la un leu. Dar 
în unele cazuri denumirea de zlot era atribuită şi unei monede de o calitate 
mai înaltă deoarece în documente figurează zloţi apreciaţi cu 110 bani. 
Diminuarea circulaţiei zloţilor era însoţită şi de utilizarea zloţilor nebătuţi 
– imateriali – cărora nu li se adăuga nici un atribut, după cum nu se adăugă 
nici leului din perioada anilor 1750–1867, când a fost numai o monedă de 
socoteală. Cercetătorul Ioan D. Condurachi este de părerea că valoarea 
zlotului a început să scadă după anul 1700 când dispare ca monedă bătută şi 
devine o monedă de socoteală.

Sub denumirea de „zlot” circulau în principatele române monede de 
aur care de fapt erau „ughiul de aur unguresc” şi un ban de argint, un florin, 
căruia i se mai zicea şi „zlot valach” sau „românesc”. Valoarea florinului este 
reflectată în multiple acte gestionare ale epocii, astfel în 1784 armeni galiţieni 
exportau în Austria, inclusiv şi teritoriile poloneze incorporate, 5.000 boi 
(fiecare la un preţ de 25 florini, în total 125.000 florini), 6.000 vaci (fiecare la 
un preţ de 10 florini, în total 60.000 florini), 1.000 cai (fiecare la un preţ de 
50 florini, în total 50.000 florini). În anul 1791, Polonia importa sare din Ţara 
Moldovei în valoare de 153.000 de florini, ceea ce constituia echivalentul a 
561.000 de zloţi.

Unghiul, numit „galben unguresc”, s-a menţinut în veacul al XVIII-lea 
în pofida concurenţei din partea altor monede de aur. Denumirea de zlot o 
purta şi piastrul turcesc care valora 80 de aspri. Din Polonia erau introduse 
în cantităţi mari astfel de monede ca polturacii şi şustacii. 

Monedele utilizate cel mai des în cadrul tranzacţiilor comerciale moldo-
polone erau groşii, se apropiau ca greutate de „grossi ruthenic ales”, fiind 
bătuţi pentru Galiţia şi Polonia, după aşa zisul sistem monetar „rusesc”. 
Groşii moldoveneşti erau nişte monede de argint şi constituiau unitatea 
monetară în care se socoteau taxele. În „Catastihul vămilor Moldovei” pentru 
anul 1765 toate încasările vamale sunt estimate în „groşi” şi „aspri”, astfel un 
„gros” valora un leu vechi, însumând în sine 120 aspri. 

Asprii sunt cunoscuţi din secolul XIII, fiind de origine grecească şi 
circulând în comerţul din regiunea Mării Negre. În secolul XVIII termenul 
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de „aspru” era întrebuinţat „pentru a desemna moneta ban, mai ales în 
contabilităţile influenţate de Turci”. Anume din acest considerent termenul 
apare în catastihul vămilor Ţării Moldovei din 1765, „servind ca submultiplu 
al groşului”. Asprul reprezintă o monedă de aramă, fiind cunoscută sub 
numele de ban. De la finele secolului XVII, asprul devine submultiplul legal 
al piastrului turcesc, astfel 120 de aspri alcătuiau un piastru. Rapoartele 
consulare ruse reflectă că taxele vamale de la frontiera estică a Moldovei 
erau percepute cu indicarea simultană a sumelor în ruble şi copeici cu 
alăturarea echivalentului în piaştri şi aspri, astfel cursul valutar al epocii 
estima raportul de 1 piastru echivalent cu 0,60 ruble. În consecinţă, leul va 
fi o perioadă îndelungată confundat cu piastrul turcesc, fiind compus tot din 
120 de bani, iar banul era confundat cu asprul, mai ales de către străinii care 
traduceau termenul „ban” prin „aspru”. Confuzia era şi mai vizibilă în secolul 
XVIII pe fundalul dispariţiei din circulaţie a banului, „rămânând o simplă 
expresie monetară, care servea drept submultiplu leului, dispărut şi acesta 
din circulaţie”. 

Adoptarea leului de calcul în Ţara Moldovei a însemnat efectuarea plăţii 
efective în ducaţi de aur austrieci, ungureşti, maghiari, olandezi. Echivalentul 
leului se exprima şi în monede de argint: taleri imperiali (crontaleri), 
creiţari austrieci, ruble ruseşti, taleri colonaţi spanioli. Aceste monede aveau 
atât cursuri oficiale cât şi de piaţă. Diversitatea masei monetare nu putea 
împiedica serios efectuarea operaţiilor comerciale moldo-polone deoarece 
negustorii practicau cu succes sistemul de poliţe sau vexele. Acelaşi sistem 
de poliţe era aplicat şi în operaţiile visteriei Ţării Moldovei. 
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PolItICA moNetAră A ImPerIUlUI rUs îN BAsArABIA 
îN PrImele DeCeNII DUPă ANeXAre (1812-1828)

Valentin TOMULEŢ

Izvoarele atestă că, după anexarea în anul 1812 a Basarabiei la Imperiul 
Rus, în provincie au circulat, o anumită perioadă de timp, mai multe feluri de 
monede, în special cele turceşti, numite mahmudea, jumătate de mahmudea, 
o pătrime din mahmudea, rubia, rubeicicul, beşlicul, stambolul, funducul, 
misârul etc.

Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus a impus autorităţile imperiale să 
întreprindă măsuri concrete în vederea includerii teritoriului nou-anexat în 
sistemul economic şi politic imperial, orientării spre piaţa internă rusă, ceea 
ce presupunea şi schimbări şi în politica monetară. Aceste măsuri au provocat 
griji şi anumite temeri din partea proprietarilor funciari, concesionarilor, 
negustorilor şi altor persoane care avea o tangenţă directă cu sistemul 
monetar care circula în provincie, înţelegând că administraţia imperială 
va încerca să scoată din circulaţie monedele străine. La 4 septembrie 1813, 
arendaşii de proprietăţi funciare din ţinutul Hotin, îngrijoraţi de cursul de 
schimb a diferitor monede, lămurind că în ţinut circulă cervoneţi turceşti 
de valoare mică cu echivalentul de 2 lei 90 aspri şi alte monede de argint 
turceşti, la un curs de 5 lei, întrebau Pârcălăbia de Hotin „…la ce preţ să 
primească aceşti cervoneţi, pentru a nu suferi pierderi”.

General-maiorul I.M. Hartingh, comandantul trupelor ruse cantonate 
în Basarabia, care cumula şi funcţia de guvernator civil şi care era un părtaş 
convins al metodelor forţate de integrare a Basarabiei în sistemul pieţei 
interne ruse, în urma unui control riguros a comerţului intern în care erau 
antrenate mai multe categorii sociale ale populaţiei, convingându-se că pe 
piaţă circulă în cantităţi mari cervoneţi turceşti de trei tipuri, de valoare 
diferită (de 7, 4 şi 2 lei), dispune la 17 septembrie 1813 Departamentului I 
al Guvernului Regional să anunţe populaţia că vistieria nu va mai primi de 
la concesionari monede de aur turceşti, deoarece acestea, în urma scăderii 
cursului lor de schimb, cauzează populaţiei prejudicii. 

La 11 noiembrie 1813 Pârcălăbia de Hotin raporta Departamentul II al 
Guvernului Regional al Basarabiei că „…în acest ţinut negustorii, arendaşii 
şi locuitorii au concentrat în mâinile lor un număr impunător de monede 
turceşti de aur şi argint, adică: rubia având cursul de 2 lei 90 aspre, stambolul 
– 8 lei (dar aceste monede nu sânt primite în vistierie, iar locuitorii au fost 
anunţaţi despre aceasta) şi ruble de argint cotate la 5 lei”. Dispoziţia lui I.M. 
Hartingh a provocat nemulţămiri în rândurile populaţiei. Pârcălăbia scria 
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că „…a fost asaltată de plângeri ale locuitorilor, care nu pot primi, iar alţii 
nu pot plăti datoriile şi nu-şi pot satisface necesităţile de zi cu zi şi că au 
pierderi considerabile din această cauză, în plus nu pot transfera aceste 
monede în Moldova de peste Prut”. La 24 noiembrie 1813 Departamentul 
II al Guvernului Regional îi raporta lui I.M. Hartingh despre îngrijorările 
Pârcălăbiei de Hotin în legătură cu plângerile locuitorilor. În dispoziţia din 
29 noiembrie 1813 I.M. Hartingh scria Departamentului II al Guvernului 
Regional că a interzis ca aceste monede să fie primite de vistierie din cauza 
„…calităţii proaste a aurului şi instabilităţii cursului monedelor de argint 
turceşti, care putea cauza prejudicii serioase locuitorilor, dar nu a interzis 
circulaţia acestor monede între persoanele particulare în scopuri comerciale 
sau în satisfacerea altor afaceri, iar locuitorii au fost preîntâmpinaţi despre 
această măsură”. 

La 31 decembrie 1813, Departamentul II al Guvernului Regional 
discută dispoziţia din 29 noiembrie a generalului I.M. Hartingh. Membrii 
Departamentului considerau necesar, ca în baza unor investigaţii speciale 
a cursului monedelor turceşti în oraşele-comerciale limitrofe Basarabiei, de 
a stabili un curs oficial a acestor monede în regiune. În dispoziţia din 23 
martie 1814 I.M. Hartingh informa Departamentul II al Guvernului Regional 
că a el a observat demult „…că în Basarabia sporeşte numărul monedelor 
turceşti de aur, în special a celor numite rubia şi a monedelor turceşti de 
argint – beşlicul, utilizate în tranzacţiile dintre locuitori, în timp ce monedele 
vechi de argint: iuzlucii şi cervoneţii (двулевник, левник) care au circulat 
cândva într-un număr mare în Moldova, Valahia şi Basarabia, aproape că 
au dispărut din circulaţie; chiar şi ducaţii (galbenii) olandezi sunt într-un 
număr redus în circulaţie, iar cursul de schimb a celor care au mai rămas 
a crescut faţă de noua monedă turcească”. I.M. Hartingh concluziona că 
„…monedele noi turceşti cervoneţii şi beşlicii, introduse recent în circuitul 
monetar …nu valorează acel preţ la care ele au fost emise, comparativ cu 
monedele vechi turceşti: iuzlucii şi cervoneţii, acestea fiind adaptate la cursul 
de schimb al ducaţilor olandezi şi care probabil au fost scoase din circulaţie, 
pentru a fi înlocuite cu beşlicii”. I.M. Hartingh reitera dispoziţia sa dată 
vistieriei de a nu mai primi monedele turceşti de aur şi argint şi confirma că 
atât cervoneţii cât şi beşlicii au avut până acum un curs stabil, deşi majorat 
faţă de valoarea lor reală: rubia era apreciată în Basarabia la 2 lei şi 23 
parale, iar beşlicul – la 5 lei. Cauza care i-a impus pe locuitori de a recunoaşte 
necorespunderea cursului de schimb a monedelor turceşti, I.M. Hartingh o 
vedea în necunoaşterea valorii reale interne a rubiei şi beşlicului, dictată 
de necesitatea stringentă de a dispune în circulaţie de o monedă măruntă 
turcească, chemată de necesităţile comerţului şi altor legături ce există între 
locuitorii Basarabiei cu cei de peste hotare. 
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Fiind obligat de a urmări de dezvoltarea comerţului interior şi exterior 
al Basarabiei, de satisfacerea diferitor activităţi economice ale locuitorilor 
şi altor profituri, pe care le puteau pune la dispoziţie particularităţile locale 
şi timpul, dar ţinând cont de interesele imperiale, I.M. Hartingh a fost 
nevoit să accepte circulaţia în regiune a monedelor mărunte turceşti – a 
rubiei şi beşlicului, după înlăturarea de pe piaţă a monedelor vechi de argint 
– iuzlucilor şi cervoneţilor, care circulau la preţul lor adevărat. În acelaşi 
timp, „…dorind de a scuti locuitorii Basarabiei de pierderi inutile, din cauza 
necorespunderii valorii adevărate a noilor monede şi valoarea lor reală de 
schimb pe piaţă”, I.M. Hartingh a stabilit, începând cu 10 mai 1814, cursul 
de schimb pe întreaga Basarabie, a acestor monede utilizate în tranzacţiile 
dintre locuitori, micşorând însă cursul lor: rubia fiind apreciată la 2 lei, iar 
beşlicul – la 4 lei, şi nici de cum mai mult. 

Departamentul II al Guvernului Regional urma să înştiinţeze populaţia, 
prin intermediul anunţurilor, despre această nouă decizie a lui I.M. Hartingh: 
cervoneţilor turceşti: funducii, stambolii şi misârii, nu li se stabilea un curs 
oficial de schimb, din lipsa necesităţii lor, în condiţiile circulaţiei pe piaţă a 
rubiei şi beşlicului, care puteau satisface toate cerinţele în monedă turcească 
de schimb de valoare mică, cu majorarea cursului paralei: un leu viind 
echivalat cu 40 parale. I.M. Hartingh atenţiona că majorarea varietăţilor de 
monede străine pe piaţă poate cauza mari prejudicii locuirilor în tranzacţiile 
lor băneşti, care trebuie să refuze de a mai primi monede care nu au un curs 
oficial de schimb, stabilit de către guvern. Departamentul II al Guvernului 
Regional urma să înştiinţeze locuitorii că „…circulaţia rubiei şi beşlicului a 
fost aprobată oficial, iar cursul de schimb al acestor monede se stabilea doar 
pentru tranzacţiile între persoanele particulare, dar nici rubia şi nici beşlicul 
nu pot fi acceptate de vistierie, din considerentul că vistieria nu are nevoie 
în aceste monede turceşti, cu excepţia ultimii, şi dor în cazuri extremale”. 
La încasarea veniturilor vistieria urma să ţină cont şi de cursul de schimb 
al cervoneţilor stabilit de Comandantul Armatei Dunărene amiralul P.V. 
Ciceagov: ducatul olandez fiind apreciat cu 12 lei, ducatul austriac – 11 lei şi 
30 parale si rubla de argint rusească – 3 lei 24 parale.

La 31 martie 1814 Departamentul II al Guvernului Regional îi 
raporta lui I.M. Hartingh că dispoziţia lui din 23 martie 1814 a fost adusă 
la cunoştinţa tuturor ispravnicilor. Pe parcursul lunilor aprilie-iulie 1814 
ispravnicii raportau Departamentului II al Guvernului Regional că populaţia 
a fost anunţată de dispoziţia lui I.M. Hartingh din 23 martie 1814, privind 
neacceptarea de către vistierie a monedelor turceşti 

Această măsură a cauzat anumite prejudicii nu doar populaţiei dar şi 
vistierii, în tranzacţiile financiare. La 6 aprilie 1814 Departamentului II al 
Guvernului Regional îi raporta lui I.M. Hartingh, că încă până la adoptarea 



31

deciziei din 23 martie 1814, a primit 20000 mii lei, în calitate de taxe, sub 
formă de beşlici turceşti, pentru diferite chestiuni filantropice şi acum nu ştie 
la ce curs să-i elibereze. La 14 aprilie 1814 I.M. Hartingh scria Departamentului 
II al Guvernului Regional ca eliberarea ducaţilor olandezi şi austriecei să se 
efectueze în baza cursului care există între peroanele particulare.

În pofida acestor măsuri de restricţie, monedele turceşti, olandeze şi 
austriece au continuat să circule pe teritoriul Basarabiei. Mai mult ca atât. 
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 aprilie 1818, deşi 
nu se referea nemijlocit la monedele străine care circulau în provincie, 
recunoştea încasarea birului şi altor impozite în lei şi aspre, iar achitarea 
salariilor funcţionarilor regionali în ruble argint. 

Problema în cauză este discutată şi în timpul guvernării lui A.N. 
Bahmetev (1816-1820). La 10 ianuarie 1819 Consiliul Suprem al Basarabiei 
sub preşedinţia lui C.A. Catacazi a discutat dispoziţia lui A.N. Bahmetev cu 
privire la circulaţia în Basarabia a monedelor turceşti: beşlicul de argint, 
cervoneţul de aur numit rubia, levnicul în valoare de douăzeci şi cinci, 
zermakupul, funducul şi misârul, care n-au fost evaluate până atunci şi nu se 
cunoştea valoarea lor reală. Consiliul Suprem a dat dispoziţie guvernatorului 
regional de a convoca în prezenţa Departamentului economic un funcţionar 
al Serviciului Sanitar, samsarul regional, câţiva negustori de încredere şi 
cei mai buni meşteri aurari pentru a evalua aceste monede privind calitatea 
aurului şi argintului, stabilind concomitent preţul real al monedelor în raport 
cu rubla rusească şi cervoneţul olandez.

Totuşi, ţinând cont de faptul că în circulaţia monetară în Basarabia un 
loc important le revenea monedelor străine, în baza cererii din 2 octombrie 
1822 prezentată de I.N. Inzov, noul rezident plenipotenţiar al Basarabiei, 
Consiliului Suprem al Basarabiei, la 10 octombrie a decis ca prestaţia colectivă 
numită prestaţie locală să fie încasată în vistieria statului de la toţi locuitorii 
Basarabiei în monede turceşti, conform cursului de schimb din regiune. 

Pentru a stabili un curs exact în timpul operaţiilor de schimb valutar, la 
12 ianuarie 1823 a fost emisă o dispoziţie ce stabilea modalitatea de schimb a 
monedelor de aur şi argint turceşti, concretizându-se că, până la introducerea 
banilor ruseşti în circulaţie pe întreaga Basarabie, se stabilea un anumit curs 
pentru schimbul monedelor turceşti: o mahmudea era echivalată cu 3 rub. 
28 kop., o rubie – 53 kop., un beşlic de argint – 1 rub. de argint sau 5 lei, un 
iuzluc – 50 kop. de argint sau 2 lei 20 parale. În cazul în care aceste monede 
erau încasate de vistierie, preţul se modifica: o mahmudea era apreciată cu 3 
rub. 80 bani sau 19 lei, iar o rubie cu 50 kop. de argint sau 2 ½ lei. În pofida 
acestui fapt valoarea de schimb a acestor monede era diferită. Conform 
informaţiilor prezentate la 23 mai 1824 Consiliului Suprem al Basarabiei 
pentru încasarea goştinii de pe oi şi capre, confirmată la 1 aprilie 1824 de 
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această instituţie, se stipula că banii încasaţi de concesionar să fie luaţi în 
monedă care circulă liber în Basarabia, în baza cursului de schimb stabilit 
între diferite persoane: un cervoneţ olandez şi austriac fiind egalat cu 18 lei, o 
rublă de argint – cu 6 lei, o mahmudea – cu 25 lei, o jumătate de mahmudea 
– cu 12 ½ lei, o rubie nouă – cu 3 lei 10 parale şi o rubie veche – 3 lei 5 parale. 
Ulterior, prin dispoziţia din 22 decembrie 1824 a guvernatorului general al 
Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voronţov, părtaş 
înflăcărat al lichidării particularităţilor din sistemul administrativ şi fiscal 
al provinciei, adresată Consiliului Suprem al Basarabiei „…s-a hotărât a 
interzice primirea banilor de aur turceşti în vistieria statului, indiferent de 
cursul lor oficial, din cauza calităţii joase a aurului şi a intenţiei guvernului 
turc de a micşora în continuare cantitatea aurului în aceste monede; cu atât 
mai mult că importul lor de peste hotare în Basarabia a fost interzis”. Prin 
această dispoziţie, se stipula că începând cu această dată „…toate dările ce să 
împlinesc în Basarabia, în loc di monedă turcească să plătească în monedă 
rosienească, socotindu-să ace monedă în asignaţii, adică suti di ruble drept 
una sută cincizăci lei”, iar contribuabilii ce urmau să plătească birul „…să 
dea numai zăci rubli şi pentru dajdii nouî ruble treizăci şi cinci capeici în 
asignaţii”.

Pentru a înlătura moneda turcească din circulaţie, în 1827 Administraţia 
regională a emis o dispoziţie specială, potrivit căreia, pentru comoditatea 
populaţiei, taxele la produse urmau să fie fixate în ruble ruseşti şi nu în cele 
turceşti sau moldoveneşti. Mai mult ca atât. În baza deciziei Consiliului 
Suprem al Basarabiei din 24 septembrie 1827, emise la dispoziţia din 21 
septembrie a guvernatorului general interimar al Basarabia F.P. Palen, la 
cererea ministrului de finanţe E.F. Kankrin, populaţia urma să plătească 
impozitele de stat în monede de argint, reieşind din cursul de schimb al 
rublei de argint nu de 3 rub. 60 kop., cum aceste impozite erau plătite până 
atunci, dar de 3 rub. 70 kop. asignate. La 15 octombrie 1827 populaţia a fost 
înştiinţată, prin anunţuri scrise, despre această decizie. 

La 26 ianuarie 1828 la şedinţa consultativă a Consiliului Suprem al 
Basarabiei este ascultată propunerea contelui F.P. Palen din 20 ianuarie 
1828 prin care era adusă la cunoştinţă dispoziţia ministrului de finanţe din 
8 ianuarie 1828 cu referinţă la decizia Consiliului de Stat din 30 decembrie 
1827, privind circulaţia monedelor străine în guberniile apusene ale Rusiei şi 
a monedelor turceşti din Basarabia. F.P. Palen propunea Consiliului Suprem 
al Basarabia de a da dispoziţiile de rigoare privind executarea dispoziţiei 
ministrului de finanţe cu privire la circulaţia în Basarabia a monedelor 
turceşti, în care urma să fie confirmată interzicerea deja aprobată de a scoate 
din ţară pe cale maritimă şi terestră a monedelor străine de marcă inferioară 
şi a permite circulaţia doar a celor de calitate superioară: monedei de aur 
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poloneze de calitate superioară şi a monedei de aur turceşti care circulau în 
Basarabia. Până la adoptarea unei decizii speciale de a nu lua nici un fele de 
măsuri de interdicţie a monedelor străine care au fost aduse deja în Basarabia 
şi erau folosite de locuitori.

În 1828, odată cu lichidarea autonomiei limitate şi provizorii acordate 
Basarabiei, moneda rusească a fost introdusă ca mijloc de circulaţie bănească 
pe întreaga Basarabia. Dar, acesta n-a uşurat situaţia financiară a populaţiei. 
Contemporanii constată că această măsură a ţarismului, din contra, a 
provocat creşterea bruscă a preţurilor la toate produsele, în special la cele 
de primă necesitate. Locuitorii din mediul rural mult timp n-au putut să se 
deprindă cu rubla rusească, nu puteau urmări cursul de schimb al acestei 
monede şi din aceste considerente timp îndelungat au avut mult de suferit. În 
schimb, de pe seama introducerii rublei ruseşti au avut de câştigat negustorii, 
care erau cunoscuţi cu această monedă, urmăreau cursul de schimb al 
rublei şi stabileau la produsele alimentare preţuri arbitrare, folosindu-se de 
incompetenţa populaţiei, înşelând-o neruşinat.

Din acest considerent, în 1828 a fost stabilit un curs exact de schimb al 
rublei. Însă după cum constatau oficialităţile ruse, acest curs s-a păstrat doar 
o anumită perioadă de timp şi ulterior valoarea rublei de argint permanent 
oscila între 3 rub. 30 kop. (8 ¼ lei) şi 3 rub. 65 kop. (aproximativ 9 lei) 
asignate.

Începând cu 1 ianuarie 1828, în baza dispoziţiei guvernatorului general 
interimar al Novorosiei şi Basarabiei contelui F.P. Palen, de pe piaţa din 
Basarabia au fost scoase paralele. Dispoziţia prevedea că începând cu această 
dată „…nimeni nu avea dreptul să schimbe, să cumpere sau să vândă această 
monedă”. În schimbul acestei monede vistieriile ţinutale urmau să primească 
un număr suficient de monede de aramă ruseşti, care puteau fi schimbate în 
asignate, monede de argint ruseşti şi beşlici bătuţi în trecut turceşti. 

Analiza izvoarelor de arhivă inedite şi celor publicate ne permit să 
concluzionăm că după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, ţarismul s-a 
implicat în repetate rânduri în circulaţia monetară în Basarabia, căutând să 
stabilească, sub diferite pretexte, un curs de schimb stabil, care reieşea din 
politica financiară promovată de administraţia rusă, încercând să micşoreze 
cursul de schimb a monedelor turceşti, austriece, olandeze şi moldoveneşti, în 
favoarea rublei ruseşti. Dar şi în asemenea împrejurări, autorităţile imperiale 
au fost nevoite să ţină cont de particularităţile locale din sistemul administrativ 
şi fiscal al regiunii, specificul comerţului şi circulaţiei monetare moştenite 
din Principatul Moldova, interesele cercurilor comercial-industriale şi ale 
populaţiei, în mâinile cărora arau concentrate sume mari de bani. Doar după 
adoptarea Regulamentului din 29 februarie 1828, când autonomia limitată 
acordată regiunii a fost lichidata, iar provincia inclusă în sistemul economic 
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şi politic imperial, când moneda rusească a fost introdusă în mod oficial ca 
mijloc de circulaţie bănească pe întreaga Basarabia, monedele turceşti au 
fost înlăturate treptat din circulaţie de pe piaţa locală din provincie. Dar în 
pofida acestui fapt, unele din monedele turceşti au circulat în Basarabia până 
în anii ’50 ai sec. al XIX-lea.
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ACtIvItAteA eCoNomICo-FINANCIAră A stAreţIlor 
măNăstIrII JAPCA (1836-1916)

 ion XenoFonTov

Ca şi majoritatea aşezămintelor monahale de pe malurile fluviului Nistru 
şi ale afluenţilor săi, mănăstirea Japca a fost întemeiată pe baza schitului 
rupestru din apropiere, stabilit, după unii cercetători, în secolul al XV-lea, 
iar după alţii cu prima jumătate a secolului al XVI-lea. În a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea are loc „coborârea” schitului la poalele falezei. În anul 
1818, mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a modificat statutul schitului 
Japca, transformând aşezământul monahal în mănăstire. 
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Sub aspect etnic stareţii de la mănăstirea Japca au fost ruşi, ucraineni, 
români (moldoveni), bulgari. La mijlocul anilor 1850, în cele 11 mănăstiri 
de călugări existente, stareţi moldoveni erau numai în cinci, în celelalte şase 
fiind ruşi, inclusiv la Japca. 

Primul diriguitor al schitului Japca este considerat iezechiil, venit 
aici la sfârşitul secolului al XVII-lea din Deleni. Există un hiatus cronologic 
între perioada de diriguire a lui iezechiil şi cea a stareţului nicodim, care a 
condus mănăstirea la mijlocul secolului al XVIII-lea. Urmează o perioadă de 
claritate cronologică. Stareţii schitului Japca au fost Teodosie (1764-1808), 
urmat de ieromonahii nicandu (1808-1810) şi Calist (1810-1818). Stareţii 
mănăstirii Japca au fost arhimandriţii Teofil (1818-1821), Sinesie (1822-
1824), ioanichie (04.08.1824-1827), egumenii iov (martie 1827 – mai 
1830), Afanasi (1822-1829, cu anumite intervale temporale), arhimandriţii 
onisifor (mai 1830 – mai 1834), nicodim (mai 1834 – noiembrie 1836). 
Activitatea întâistătătorilor din intervalul cronologic indicat a fost axată în 
exclusivitate pe extinderea domeniului funciar şi întreţinerea infrastructurii 
monastice.

 Începând cu administrarea arhimandritului Casian (Aleksei 
Artiuhovski), stareţ – 29 aprilie 1836-1842, 1844-1853, 1856-1864) şi a 
celorlalţi stareţi care l-au urmat, mănăstirea Japca, graţie unei diriguiri 
financiare de excepţie devine una din cele mai prospere aşezări monahale din 
regiune. Stareţul Casian, rus, originar dintr-o familie de preoţi, din gubernia 
Harkov, s-a născut în anul 1807. A activat ca protopop al mănăstirilor şi 
schiturilor din Basarabia (1836-1856). Mănăstirea a primit mai multe ofrande 
de la el, printre care: a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Sfântului 
Arhanghel Mihail (1847-1849), a renovat biserica din stâncă Înălţarea Sfintei 
Cruci (1852). 

În anul 1840 Casian, a dispus deschiderea unei cârciumi (han) în 
proprietatea mănăstirii. Veniturile de la aceasta au avut o dinamică pozitivă. 
Dacă în anul 1840 cârciuma a adus un profit de 24 de ruble, deja în 1868 
acesta a ajuns la 350 de ruble. În intervalul 1851-1858, profiturile au fost 
stabile – 155 de ruble. În anii 70, veniturile au fost în scădere, deoarece 
ţăranii, fiind împroprietăriţi, au deschis o nouă cârciumă.

Veniturile mănăstirii erau completate şi cu banii obţinuţi din 
comercializarea producţiei agricole şi a vitelor. De exemplu, în anul 1847, 
mănăstirea a vândut 20 de chile de grâu, 8 bovine, 265 de ovine, 20 de 
pielicele, lână ş.a.

Perioada în care în fruntea mănăstirii s-a aflat arhimandritul Casian, 
„stareţul gospodar”, poate fi considerată epoca de prosperitate a mănăstirii 
Japca. Părintele Casian a decedat la 26 septembrie 1864, la vârsta de 56 de 
ani, fiind înmormântat în mănăstire, în partea de nord a bisericii Înălţarea 
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Domnului. În semn de recunoştinţă pentru grija care a avut-o faţă de 
mănăstire, călugării au instalat o placă comemorativă din marmură, care 
se mai păstrează şi azi în partea exterioară nordică a bisericii Înălţarea 
Domnului. Mulţi ani după decesul lui Casian, obştea monahală îl prăznuia 
în ziua decesului. În anii 70 ai secolului al XIX-lea, mormântul lui Casian era 
inclus în ritualul de aducere a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
de la Hârbovăţ la Japca.

Teoctist a diriguit mănăstirea din anul 1843 până la deces, în 1844. A 
fost tuns în monahism la mănăstirea Cosăuţi, înainte de 1818. A călătorit prin 
Rusia, unde a primit titlul de egumen. Revine în Basarabia, locuind iniţial la 
mănăstirea Călărăşăuca, apoi a fost transferat la Japca. A oferit mănăstirii 
50 de ruble din propriile economii pentru construcţii. Înainte de moarte l-a 
chemat la sfat pe fostul stareţ Casian pentru a discuta despre inerentul lui 
sfârşit. Cu o zi înainte a rugat călugării să-i oficieze întregul ritual al morţii 
şi înmormântării. 

Egumenul nichifor (Nicolai Cisteakov, 5 septembrie 1853 – 1854) 
s-a născut în 1823 şi provenea dintr-o familie de slujitori religioşi ruşi din 
gubernia Orlov. A studiat la Seminarul din Orlov şi la Academia Kieveană. 
Econom interimar al Casei Arhiereşti (25 aprilie 1851 – 14 august 1851). De 
la Japca a fost transferat la Hârbovăţ, la Saharna, apoi, în 1870, la Dobruşa. 
În perioada 1868-1872 l-a înlocuit sporadic pe stareţul Ieronim (Iohann 
Heppner) de la Japca în administrarea mănăstirii.

Stareţul Tihon (Ivan Solnţev, 1854-1856), rus, a studiat la Seminarul 
Duhovnicesc din Kiev (1833-1837), unde a şi fost tuns în monahism (1837), 
ierodiacon şi ieromonah (1837), arhimandrit (1849). Profesor (1848) şi rector 
la Seminarul Teologic din Chişinău (16 aprilie 1849 – 31 mai 1851). Stareţ la 
mănăstirile Curchi (1850-1851), Hârbovăţ (1852-1853. Arhimandritul Tihon 
a fost retrogradat pentru beţie şi trimis în rang de călugăr la mănăstirea 
Hâncu, unde a murit la circa 50 de ani. 

Ieromonahul irinarh (Ioan Hâncu), văduv, din tagma preoţimii, a fost 
stareţ între 1864 şi 1865. În anul 1849 a devenit ierodiacon, iar în 1858 a venit 
la Japca, unde a fost tuns în monahism (1860). Pe timpul acestuia, în 1864, 
mănăstirea dispunea de 40 de vedre de vin, 105 stupi, 10 cai, 101 bovine, 439 
de ovine. S-au construit chilii în partea de sud a mănăstirii (1866) şi anexe 
la biserica de iarnă (1868). După eliberarea din funcţia de stareţ Irinarh a 
devenit economul lăcaşului. 

Arhimandritul Serafim (Zamfir Chiperi), născut în 1818 într-o familie 
de credincioşi moldoveni, a fost stareţ la Japca în anii 1865-1868. A studiat 
la Seminarul din Chişinău. Stareţ la mănăstirile Călărăşăuca (1848-1849), 
Hârjauca (1849-1859), Saharna (1853-1865), Japca (1865-1868), Dobruşa 
(1868-1871) şi Hârbovăţ (1873-1875), la ultimul lăcaş monahal s-a stins din 
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viaţă. Blagocin al mănăstirilor şi schiturilor (1862-1871). În anii de stăreţie a 
arhimandritului Serafim, la Japca au fost extinse construcţiile din mănăstire 
şi s-au majorat veniturile: de la 2000 la 4000 ruble. 

Părintele ieronim (Iohann Heppner) a fost stareţ în perioada 10 iunie 
1868 – 1873. S-a născut în 1813 într-o familie de nobili polonezi, de origine 
germană. Luteran convertit la ortodoxie. La Kiev a convertit la creştinism şi a 
botezat doi evrei. A fost protopop-supraveghetor al mănăstirilor şi schiturilor 
din Basarabia (1859-1863, 1869-1871). În anul 1872 a fost stareţ la mănăstirea 
Dobruşa. A dus o corespondenţă activă cu mitropolitul Kievului Arsenie, cu 
personalităţi din Germania (cu care discuta probleme ale unirii bisericeşti). 

În urma reformei agrare din 1868 din Basarabia, o parte din domeniile 
mănăstirii Japca au fost repartizate ţăranilor, pentru care aceştia urmau 
să răscumpere în rate pământul primit. Începând cu 1 aprilie 1871, cele 
80 de gospodării împroprietărite (în total – 640 de desetine) trebuiau să 
achite anual mănăstirii 1344 ruble. Suma urma să fie plătită în jumătate în 
două termene: 1 aprilie şi 1 octombrie. Până în anii 1870, 200 de desetine 
de pământ din direcţia sud-est a mănăstirii se aflau în litigiu. Pe domeniul 
mănăstirii se „cosea multă iarbă”.

Ieronim a solicitat superiorilor transferarea la mănăstirea Japca, 
rugăminte susţinută de ierarhii bisericii. În anul instalării în fruntea mănăstirii 
– 1868 – a donat 1,5 mii de ruble de argint pentru Şcoala Duhovnicească de 
Fete din Chişinău. Ca stareţ la Japca a contribuit la restaurarea icoanei Maicii 
Domnului din biserica Înălţarea Domnului (1869), a adus icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ, după care s-au făcut două copii 
(1869-1871). Pentru copia icoanei, în 1872, s-a lucrat la un acoperământ de 
valoare. La iniţiativa arhimandritului Ieronim a fost întocmit Pomelnicul 
mănăstirii şi a fost înfiinţată o şcoală pentru săteni. 

O sursă importantă de venit a mănăstirii o formau contribuţiile 
financiare ale credincioşilor, ceea ce genera creşterea veniturilor mănăstireşti. 
Importante venituri aducea şi comercializarea lumânărilor. Astfel, doar în 
anul 1869, venitul net obţinut la acest capitol a constituit 235 ruble.

În anii 1870, veniturile mănăstirii s-au majorat de la 4.000 de ruble 
la 6.000 de ruble. Datorită siguranţei financiare pe care o deţinea Japca, 
schitul Cuşelăuca a depozitat aici, în anii 1870-1871, respectiv 2.008 ruble 
şi 2.095 ruble.

Ieronim deţinea o colecţie bogată de carte, ce conţinea literatură din 
Antichitate, Evul Mediu, Perioada Modernă. Tematica volumelor era foarte 
diversă – de la literatură religioasă, filosofie, istorie, până la romane poliţieneşti 
germane. Cărţile personale aveau următoarele semnături: „Ieronim din 
Hârbovăţ”, „Ieronim, arhimandritul din Slobodka” sau „Ieronim din Japca”. 
În 1866 a donat Seminarului din Veatsk biblioteca personală, constituită 
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din 1066 (13 lădiţe) de volume ştiinţifice, în majoritate nemţeşti. Colecţia a 
fost estimată la un preţ modic, doar 3.500 de ruble. A publicat Învăţături şi 
cuvântări pentru diferite ocazii, Sankt Petersburg, 1872. În lucrare, autorul 
atenţiona că principala necesitate a poporului este învăţătura, ca singura 
cale de prosperitate. Se referea cu lux de amănunte la problemele sociale, de 
sănătate publică etc. În anul 1876 a decedat în Orenburg. 

Stareţul ermoghen (Simeon Nicolaev Baziliuc, 1873 – 31 ianuarie 
1880), de origine rus, era fecior de preot. A studiat la Seminarul Duhovnicesc 
din Chişinău, devenind preot de mir (1839-1873); rămânând văduv, a fost 
tuns în monahism (1873). La 31 ianuarie 1880, arhimandritul Ermoghen, 
din propria iniţiativă, a fost eliberat din funcţia de stareţ al mănăstirii Japca 
şi transferat la Curchi, fiind înlocuit temporar de ieromonahul Mitrofan 
(1880-1881), casierul mănăstirii Dobruşa.

Între anii 1881 şi 1883, stareţ a fost arhimandritul irineu (Ioan 
Cebotarenko), rus, provenit dintr-o familie duhovnicească. Tuns în monahism 
la mănăstirea Hârbovăţ (1847). A fost stareţ la mănăstirea Frumoasa (6 
noiembrie – 20 noiembrie 1856, 1869-1879), blagocinul mănăstirilor. A 
lăsat mănăstirii Japca 800 de ruble, două cruci de arhimandrit, o cruce de la 
Sfântul Sinod. A decedat la mănăstire.

Stareţul benedict (Vasile Olaru, 1884-1887), moldovean, originar 
dintr-o familie de preoţi din Moldova. A studiat la Seminarul Duhovnicesc 
din Chişinău (1851). A fost tuns în monahism la mănăstirea Hârjauca (1856). 
Stareţ la mai multe mănăstiri din Basarabia. Econom al Casei Arhiereşti 
din Chişinău (1862). Arhimandritul Benedict a împodobit bisericile cu noi 
veşminte. A încercat să extindă spaţiul bisericii Înălţarea Domnului, acţiune 
împiedicată însă de Consistoriul din Chişinău. A fost instalat un iconostas 
nou în biserica Înălţarea Domnului, sfinţit în 1886, a contribuit esenţial la 
susţinerea învăţământului religios. A decedat la mănăstire la 1 mai 1887.

Înainte şi după moartea arhimandritului Benedict, funcţia de stareţ 
interimar, în intervalul 15 aprilie 1887 – 26 iulie 1887, a fost deţinută de 
Filaret (Petru Cazacliev), bulgar, fiu al unui secretar de colegiu. S-a 
născut în 1848. La mănăstirea Japca a venit la 14 decembrie 1873. Tuns în 
monahism (21 noiembrie 1879), ieromonah (14 noiembrie 1880). Gratificat 
cu nabederniţă (9 octombrie 1886). A fost economul mănăstirii (29 ianuarie 
1880 – 25 februarie 1891). La 18 noiembrie 1891 a fost numit blagocinul 
mănăstirii. Putea citi, scrie şi cânta. 

Arhimandritul Sinesie (Gheorghe Bârcă, 27 iulie 1887-29 iulie 1904), 
moldovean, dintr-o familie de clerici. S-a născut în 1837 în satul Bumbăta, 
judeţul Bălţi. În anii 1890 era membru al Societăţii Misionare Ortodoxe, 
al Consiliului Şcolilor Eparhiei Chişinău. Stareţ la mai multe lăcaşuri din 
Basarabia şi protopop al mănăstirilor (1887-1904). Făcea donaţii doar din 
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propriile resurse financiare. La 29 august 1887 a fost numit blagocin al 
schiturilor şi mănăstirilor din Basarabia. 

În 1892, veniturile financiare ale mănăstirii Japca, diriguite de Sinesie 
s-au majorat graţie depunerilor bancare: 1.400 de ruble la Filiala Băncii de 
Stat din Chişinău (4,5%); 4.000 de ruble la Filiala Băncii de Stat din Chişinău 
(4%); 205 ruble şi 64 de copeici în Cărticica de asigurări; acţiuni de stat în 
mărime de 19.750 ruble. În total 26.055 ruble şi 64 copeici.

Stareţul Sinesie a decedat în iulie 1904 la Odesa şi este înmormântat la 
mănăstirea Japca. Pe peretele de nord al bisericii de vară se află o placă cu 
următoarea inscripţie, în limba rusă: „Arhimandritul Sinesie, fostul stareţ al 
mănăstirii Japca, timp de 17 ani, a absolvit Seminarul Teologic din Chişinău, 
decedat la 29 iulie 1904, la 67 de ani. Pace tuturora”.

Ultimul stareţ al sfântului lăcaş monahal a fost Porfirie (Pavel Badei, 
1904-1916), moldovean. S-a născut în 1843 în satul Hlinjeni, judeţul Bălţi. 
La 25 februarie 1891 a fost numit econom al mănăstirii Japca, funcţie pe 
care a exercitat-o până la numirea sa în calitate de stareţ, în 1904. A învăţat 
singur să citească şi să scrie. Cânta în limba română. Era „un foarte cald şi 
primitor călugăr”, a lărgit biserica Înălţarea Domnului (1915-1916), a donat 
peste 2.000 de ruble pentru zidirea unei trapeze mănăstireşti, a cumpărat 
un clopot de 850 kg (1907) şi a lăsat mănăstirii un fond de 21.000 de ruble la 
Banca din Odesa. Livada de la Japca, cu pomi altoiţi, era considerată drept 
una dintre cele mai roditoare din Basarabia. O parte din fructe erau destinate 
comercializării curente, de exemplu, anual se vindeau prune între 50 şi 70 de 
puduri. Legumele erau utilizate pentru consumul obştii monahale, cu excepţia 
cartofului, morcovului şi verzei, care parţial erau vândute. Mănăstirea avea 
plantată viţă-de-vie de soi francez. Impresionat de via mănăstirii Japca, 
Gh. Ghibănescu avea să noteze: „Călugări fără vie nu se poate. E singura 
ocupaţie îngăduită de Dumnezeu lui Avaam încă de la potop. Ca să scape 
omul de înec i-a dat Dumnezeu două arme: curcubeul pe cer şi viţa-de-vie 
pe pământ!”. Porfirie a murit în 1917, la mănăstirea Hârjauca.

În timpul Primului Război Mondial, mai multe călugăriţe din Polonia 
rusească (teritoriu anexat de Rusia în a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea), de la mănăstirea Lesna, din eparhia Holm, s-au refugiat în Basarabia. 
Drept urmare, la 26 martie 1916 s-a decis ca mănăstirea Japca să fie 
reorganizată în una de monahii.

Aşadar, drept urmare a activităţii economico-financiare complexe a 
stareţilor mănăstirii Japca, în anii 1836–1916, complexul monastic şi-a 
consolidat structura arhitecturală, s-au edificat cele mai multe construcţii 
gospodăreşti, domeniul imobiliar etc. La sfârşitul secolului al XIX-lea – 
începutul secolului al XX-lea, mănăstirea Japca era unul dintre cele mai 
prospere lăcaşuri sfinte din Basarabia. 
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ProIeCtUl reFormeI moNetAre 
Al lUI AleXANDrU IoAN CUZA

elena ArcUş-JAnTOVAn

În prima jumătate a secolului al XIX-lea în Ţările Române circulau în 
continuare câteva zeci de tipuri de monede străine. Aşa cum încă din secolul al 
XVII-lea domnitorii români nu băteau monedă proprie, ca efect a interzicerii 
dreptului monetar de către otomani, moneda pătrundea în cantităţi destul 
de impunătoare pe calea schimburilor comerciale şi a războaielor. Unii 
domni români din secolului al XIX-lea, cum ar fi Barbu Ştirbei al Munteniei, 
Grigore Alex. Ghica din Moldova au făcut tentative de a emite monede locale, 
dar acestea au eşuat. 

În urma unirii Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, problema 
monetară era una ce trebuia soluţionată în regim urgent. Lipsa metalului 
şi tehnologiei monetare făcea imposibilă rezolvarea acestei probleme fără 
un ajutor din exterior. În condiţiile complicate de după Războiul Crimeei, 
nu erau multe prea ţări care ar fi oferit un ajutorul necesar. În condiţiile 
financiare de grele în care se afla noul stat, la începutul anului 1859 a fost 
discutată problema creării unui nou sistem monetar şi obţinerea unui 
împrumut din exterior. Cu toate că obţinerea împrumutului era extrem de 
dificil de realizat, băncile europene priveau sceptic capacitatea Principatelor 
Unite de a face faţă creditului, totuşi guvernul francez decide acordarea unui 
împrumut de 60.000.000 franci, fapt confirmat oficial la 18 noiembrie 1859. 
Moneda Principatelor Unite urma să fie bătută în monetăriile franceze, având 
ca model sistemul acestei ţări. Pentru moment Cuza a fost  nevoit să renunţe 
la ideea înfiinţării unei monetării la Bucureşti. Responsabil de realizarea 
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tratativelor în problema monetară a fost numit Victor Place, consulul Franţei 
la Iaşi. La 27 mai 1860 au fost semnate atât convenţia de împrumut cât şi cea 
de producţie a monedelor, iar la 30 septembrie 1860 guvernul înaintează 
Corpurilor Legiuitoare legea asupra împrumutului.

Proiectul reformei monetare prevedea baterea a monedelor în sumă 
de 150.000.000 franci timp de cinci ani. În primii doi ani ai reformei se 
prevedea confecţionarea monedelor în sumă de 100.000.000 franci, dintre 
care 65.000.000 piese de aur, 30.000.000 piese de argint şi 5.000.000 
piese de bronz. Unitatea monetară de bază trebuia să fie piesă de argint cu 
greutatea de 5 grame şi care urma iniţial să se cheme după modelul francului 
francez – “român”, mai apoi, când proiectul era deja gata s-a schimbat 
denumirea în “romanat”. Aceste piese aveau să fie similare francului, având 
ca subdiviziuni decima sau banul, a zecea parte, iar centima sau bănişorul 
– a suta parte. Materia primă necesară urma să fie oferită de către statul 
român. Datele referitoare la proiectul de reformă monetară şi modelele 
monedă Principatelor Unite au fost recuperate graţie disponibilităţii fiului 
lui Victor Place, Henri Place, care a oferit cercetătorilor materiale din arhiva 
familială. 

Proiectul reformei monetare din vara anului 1860 prevedea baterea de 
piese de aur de 20 de români, de argint de 1/2, 1, 2 şi 5 români şi de bronz de 
1, 2, 5 şi 10 centime. O recomandare propunea ca şi piesa de 5 români să fie 
de aur. Moneda de aur de 20 români urma să fie echivalentă cu un napoleon 
de aur de 20 franci. Piesa de 5 români, de argint, trebuia să fie de mărimea şi 
valoarea unei piese de 5 franci.

5 români ce urmau să fie bătuţi după modelul francez.

Piesa de 10 centime, de bronz, avea să fie ca şi cea franceză de valoare 
echivalentă. Aceste piese nu au mai fost puse în circulaţie, acordarea 
împrumutului a fost stopată şi proiectul reformei monetare a fost îngheţat în 
ciuda importanţei deosebite pentru Principatele Unite.

În anul 1864 a urmat încă o încercare de reformă monetară, de această 
dată Alexandru Ioan Cuza a propus confecţionarea unui singur model de 
monede – piese de aramă de 5 sutimi. Ele au fost confecţionate la Paris în 
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acelaşi an şi trimise în ţară în număr foarte mic, ca exemplare de probă, dar 
şi ele nu au ajuns să fie puse în circulaţie.

Piesa de 5 sutimi din 1864, cu efigia domnitorului pe avers.

Proiectul de reformă monetară complexă a fost o dovadă a conştientizării 
de către conducerea statului a necesităţii schimbărilor în circulaţia banilor în 
Principatele Unite, dar mai mulţi factori interni şi externi nu au contribuit 
la realizarea lui. Proiectul de reformă a lui Alexandru Ion Cuza a fost practic 
irealizabil, luând în consideraţie problemele financiare ale statului, şi 
atitudinea ostilă a Imperiul Otoman şi a celui austriac care nu priveau cu 
ochi buni această reformă, atâta timp cât circulaţia monedelor proprii pe 
teritoriul Principatelor Unite le aducea venituri considerabile. Franţa pentru 
a evita un conflict direct cu Imperiul Otoman a stopat colaborarea în contextul 
reformei monetare, refuzând într-un final împrumutul negociat.

Starea de suspans a lucrurilor s-a păstrat până în anul 1867 când se 
realizează reformă monetară, prin Legea adoptată la 22 aprilie, în cursul 
acelui an fiind bătute şi primele monede de arama. Imperiul Otoman şi-a 
dat acordul pentru realizarea acestei Legi. Astfel introducerea în circulaţie 
a monedei naţionale a dus la diminuarea rolului monedei străine, care cu 
timpul a fost exclusă din circulaţie economică.

Deşi proiectul de reformă monetară a lui Alexandru Ion Cuza nu a fost 
realiza intenţiile domnitorului merită a fi evidenţiate pentru încercările de 
ameliorare a situaţiei în care se afla statul român. 
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BANII îN CoNteXtUl rePresIUNIlor PolItICe 
DIN rss molDoveNeAsCă

Mihai TAşcă 

Prin interzicerea la 1 septembrie 1940, de către Banca de Stat a URSS, 
a circulaţiei leului pe teritoriul Basarabiei şi dispunerii ca toate operaţiunile 
bancare în nou-formata RSS Moldovenească să se înfăptuiască în rubla 
sovietică, guvernul comunist de la Moscova a încheiat încă o etapă în izolarea 
locuitorilor teritoriilor româneşti anexate la 28 iunie. Din acel moment leul 
a devenit obiect al Codului Penal al URSS. 

Valuta naţională a României a fost obiect de interes, chiar de infracţiune, 
şi până la data interzicerii lui. Astfel, este cunoscut că imediat după anexare 
au început arestările. Au fost vânaţi şi arestaţi în primul rând foştii deputaţi 
în Sfatul Ţării, foţii deputaţi şi senatori în Parlamentul României, preoţii, 
învăţătorii, primarii, – în general intelectualitatea. 

Potrivit Codului de procedură penală, percheziţia corporală şi percheziţia 
la domiciliu sunt printre procedurile obligatorii care trebuie efectuate la 
arestare. Nu lipsea această acţiune procedurală nici la sovietici. La efectuarea 
percheziţiei, de obicei, nkvd-istul era asistat, de doi martori, – vecinii celui 
arestat, iar în rezultatul percheziţiei se redacta două procese-verbale de 
percheziţie (unul la percheziţia corporală şi altul la domiciliu) în care se indica 
ce obiecte/bunuri mai importante deţine sau au fost găsite la cel arestat. 

Importanţa pe care o atribuia NKVD valutei naţionale a României 
găsită la arestat sau la domiciliu se vede prin fixarea sumei în proces-
verbal, separat de alte obiecte sau bunuri. Astfel, în proces-verbal se treceau 
obiectele/bunurile găsite (o casă, trei dulapuri, uneori generic – 10 scrisori 
sau şapte fotografii), pe când sumele de bani descoperite se enumărau şi se 
fixau. Odată confiscaţi, banii erau transmişi, printr-o chitanţă de primire-
predare la casa secţiei financiare a NKVD. Banii ridicaţi, în deosebi leul, era 
unul din semnele de „activitatea antisovietică” a inculpatului şi îi ajuta pe 
nkvd-işti să demonstreze vina acestuia. 



44

Iată câteva exemple1. 
* * *

Dosarul penal cu nr. 824 intentat de NKVD în vara anului 19402 celor 
14 deputaţi în Sfatul Ţării şi fruntaşului Emanuil Catelly a consemnat şi 
procedura de confiscare de bani (DSSSISRM, dosarul penal nr. 016739).

De exemplu, fostul deputat în Sfatul Ţării Teodor Neaga (născut la 
8.03.1880, în comuna Suruceni, judeţul Chişinău – mort pe 6.12.1941, 
în gulagul din regiunea Penza din Rusia) a fost arestat la 10 august 1940 
şi tot în acea zi a fost supus percheziţiei. S-a păstrat doar procesul-verbal 
de la percheziţia la domiciliu. Potrivit acestuia, acasă la Neaga, de pe strda 
Mihailovskaia nr. 56, ap. 57, a fost găsită suma de 8.500 de lei. Banii au fost 
trecuţi în procesul-verbal drept – hârtii (nu bancnote) româneşti. La dosar 
s-a mai păstrat şi o altă chitanţă pentru suma de 1.480 ruble.

De la deputatul Ion Codreanu, şi el figurant al dosarului nr. 824 (născut 
la 26.01.1879, în comuna Ştefăneşti, judeţul Soroca – decedat în anul 1949 
la Bucureşti), arestat la 10 august 1940, au fost confiscaţi 241 lei şi 35 de 
ruble. La schimbarea lui în luna mai 1941 pe renumita ilegalistă Ana Pauker, 
documentele de extrădare nu atestă că banii confiscaţi la arest i-ar fi fost 
întorşi (DSSSISRM, dosarul penal nr. 016739, f. 47).

Deputatul în Sfatul Ţării şi fostul primar de Chişinău Nicolae Bivol 
(născut pe 01.04.1882, în comuna Ialoveni, judeţul Chişinău, data morţii 
fiind necunoscută) la arestare a trebuit să-şi ia rămas bun de la 3.965 de 
ruble şi 2.725 de lei (DSSSISRM, dosarul penal nr. 04790, f. 9).

Fostului preşedinte al Tribunalului Soroca, Hariton Coşciug i-au 
fost ridicaţi 11.400 de lei (DSSSISRM, dosarul penal nr. 010788, f. 4.), iar 
unuia dintre emigranţii ruşi rămaşi în Basarabia după puciul militar din 25 
octombrie 1917 din Rusia Alexandru Alexandrov i-au fost luate, pe lângă 
obiectele personale, şi bani (1268 ruble), – i-au mai fost confiscate 130 de 
monede (DSSSISRM, dosarul penal nr. 01748, f. 7). 

Un caz deosebit a fost cel al deputatului Pantelimion Sinadino. 
Pantelimion Sinadino a fost arestat la 5 iulie 1940 şi a făcut parte din dosarul 
deputaţilor Sfatului Ţării amintit mai sus. Cităm după procesul-verbal de 
percheziţie personală (DSSSISRM, dosarul penal nr. 016739, f. 35): „Or. 
Chişinău, luna iunie, ziua 9. Eu, colaboratorul secţiei speciale [Serviciul de 
Informaţie şi Securitate al R. Moldova a acoperit numele colaboratorului 
NKVD - n.n.], în prezenţa soldatului [SIS a acoperit şi numele soldatului - 
n.n.], am efectuat percheziţia personală a arestatului Sinadino Pantelimon 

1 Pentru alte exemple de confiscări din domeniul numismaticii a se vedea, Taşcă M., 
Cum a furat KGB ordinele româneşti, in: Adevărul Moldova, 15 septembrie 2011.
2 Depozitul Special de Stat al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Mol-
dova (DSSSISRM).
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Victorovici. La percheziţie s-a găsit: 1) Bani româneşti 133.500 (una sută 
treizeci şi trei mii cinci sute) lei; 2) Obligaţii de împrumut româneşti, 4 bilete 
în sumă de 20.000 (douăzeci mii) lei; 3) Paşaportul arestatului din 12.01.1940, 
paşaportul vechi; 4) Blocnot – 1; 5) Fotografie – 1; 6) Corespondenţă diversă 
– 7 pagini. 

Procesul verbal a fost redactat, semnătura [SIS-ul a acoperit numele 
colaboratorului NKVD - n.n.], asistenţi [SIS-ul a acoperit numele asistenţilor 
- n.n.]. Semnează, arestatul P.V. Sinadino”.

Aşadar, nimic deosebit nu avea la el Sinadino. Ceea ce mi-a atras 
atenţia au fost banii: 133500 – sumă importantă. Tot în acel dosar, am găsit 
o informaţie – de fapt, o recipisă – prin care se atestă că la 11 septembrie 
1940, la secţia finanţe a NKVD a fost depusă suma de 123.000 lei ridicată de 
la Sinadino la percheziţie. Observaţi diferenţa de sumă ridicată la percheziţie 
şi cea de la depunere!.. Concluzia care se impune e că, între 9 iulie şi 11 
septembrie, cineva şi-a însuşit 10.500 lei, dovadă că lozinca fondatorului-
călău al NKVD, Felix Dzerjinski, precum că „Cekistul trebuie să aibă capul 
limpede, mâinile curate şi inima fierbinte”, nu-şi avea suport chiar din capul 
locului, mai ales în ceea ce priveşte mâinile curate…

Ceva mai la vale am găsit alt document care atestă unde, totuşi, au 
dispărut banii. Este o notă de plată efectuată de Sinadino: „Cont al secţiei 
speciale a NKVD al RSSM. Se achită suma de 9700 (nouă mii şapte sute) 
lei pentru alimentarea arestatului Sinadino dimineaţa, la prânz şi seara 
în luna august 1940. Solicit achitarea. Contabil /indescifrabil/. Data 10.IX. 
1940”. Plata respectivă a fost aprobată de şef, a cărui semnătură e pusă chiar 
pe contul respectiv, în aceeaşi zi de 10 septembrie 1940. 

Astfel, Sinadino nu doar a fost arestat fără temei, ci a mai trebuit să-
şi achite întreţinerea în puşcărie din bani proprii. Şi totuşi 800 de lei au 
dispărut… NKVD-iştilor le-a plăcut invenţia, aşa că lucrurile cu estorcarea de 
bani nu se opresc aici. Sinadino avea bani suficienţi. A doua zi de la depunerea 
banilor pe contul secţiei financiare a NKVD-ului, adică la 11 septembrie, 
aceştia i-au înaintat lui Sinadino alt cont. De data aceasta suma era deja în 
ruble. Perceptorul sumei eliberează pentru confirmare o recipisă: „Recipisă. 
Am primit de la anchetator suma de 20 (douăzeci) rub. pentru 2 perechi de 
lenjerie pentru arestatul Sinadino. Se plăteşte la solicitarea lui Sinadino. 
Anchetator superior al NKVD [SIS-ul a acoperit numele colaboratorului 
NKVD - n.n.]. Data 11. IX. 1940.

Nu se ştie pentru cât timp i-au ajuns bani lui Sinadino. Învinuit în baza 
art. 54-4, 54-13, 54-11 (activitate contrarevoluţionară, activitate antisovietică 
etc.) Cod Penal al RSS Ucrainene, anchetat de mai multe ori în anii 1940-
1941, la începutul acţiunilor militare pe teritoriul Basarabiei la 22 iunie 1940, 
Sinadino a fost evacuat în Rusia. Se ştie că grupul de deputaţi în Sfatul Ţării, 
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care au făcut obiectul dosarului nr. 824, a fost evacuaţi în două direcţii: 
la Penza şi în RASS Tătară. La reluarea anchetei, în septembrie 1942, se 
constată că Sinadino nu se afla în RASS Tătară. Nu excludem şi alte asemenea 
procedee de escrocherie din partea NKVD.

* * *
Începerea operaţiunilor militare la Prut la 22 iunie 1941, iar odată 

cu înaintarea armatei române spre Chişinău a pus problema evacuării 
administraţiei sovietice din RSS Moldovenească, dar şi a celor arestaţi. În 
termeni restrânşi sovieticii au dat bir cu fugiţii.

S-a stabilit că deţinuţii politici din RSS Moldovenească au fost evacuaţi, 
în cea mai mare parte în două mari lagăre: Ivdel (Sverdlovsk) şi or. Kazani, 
Republica Autonomă Tătară.

Documentele NKVD-ului însă au ajuns în or. Kuibîşev. Cu regret, nu se 
cunoaşte care a fost soarta lor ulterioară. La Chişinău ele nu au fost întoarse. 
Credem totuşi că după 1944 ele au ajuns la Moscova. În arhiva SIS am 
descoperit, totuşi, un dosar, ajuns la Chişinău în anul 1952, care demonstrează 
culpabilitatea securităţii la confiscarea banilor de la cei arestaţi în anul 1940-
1941 (DSSSISRM, dosarul 0163555).

Potrivit procesului-verbal redactat la 19 august 1941 la Kubîşev, în urma 
inventarului făcut la o ladă pe care era scris “Judeţul Bălţi. Secţia NKVD” au 
fost trecute 31 de puncte şi tot atâtea obiecte găsite în ladă. 

Vom specifica doar cele care se referă la bani/valută: pct. 19) O monedă 
de aur în valoare de 20 de franci francezi, anul 1865; pct. 20) Bancnote 
de hârtie americane în sumă de 136 de dolari; pct. 21) Bancnote de hârtie 
româneşti în sumă de 55.000 lei; pct. 22) Bancnote de hârtie franceze în 
sumă de 1.405 franci (DSSSISRM, dosarul 0163555, f. 6).

La compartimentul II al aceluiaşi proces-verbal au fost trecute obiectele 
confiscate de la persoane concrete, arestate de NKVD.

I) Astfel, de la basarabeanul Nicolae Josan au fost ridicaţi (DSSSISRM, 
dosarul nr. 09299): a) Bancnote de hârtie româneşti în sumă de 6.500 lei. 
b) Monede – în sumă de 9.700 lei.

II) La Maria Ohanova au fost găsite şi, deci au fost confiscate, următoarele 
monede şi sume de bani (DSSSISRM, dosarul 0163555, f. 7): a) Monede de 
aur în valoare de 100 de franci – 13 buc.; b) Monedă de aur în valoare de 
50 de lei – 1 buc; c) Monede de aur în valoare de 100 de crone – 2 buc; d) 
Monedă de aur în valoare de 10 rub. – 1 buc; e) Monedă de aur în valoare 
de 5 rub. – 1 buc; f) Monedă de aur în valoare de 3 rub. – 1 buc; g) Monede 
de aur în valoare de 10 crone – 22 buc; h) Monedă de aur în valoare de 20 
franci – 1 buc; i) Monedă de aur în valoare de 20 mărci – 1 buc; j) Monede 
de aur în valoare de 20 crone. – 3 buc; k) Monedă de aur în valoare de 12, 
5 lei – 1 buc; l) Monedă de aur în valoare de 100 crone. – 1 buc. [….], o) 
Monede de argint diferite – 29 buc.
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III) De la arestatul Rafail Chijisel au fost confiscate (DSSSISRM, dosarul 
011039) monede vechi – 22 buc. 

IV) De la Olga Coval NKVD a confiscat (DSSSISRM, dosarul 0163555, 
f. 7): a) Monede ruse – 19 buc.; d) Monede româneşti în sumă de 620 lei; e) 
Monede ruse diferite.

V) Fostul notar la Orhei Nicolae Popov a trebuit să se despartă de 
(DSSSISRM, dosarul 014141): a) Monede de aur bătute de regimul ţarist 
cu valoarea de 5 ruble – 3 buc; b) Bancnotă americană cu valoare de 10 
dolari – 1 buc; c) Monede de argint bătute de regimul ţarist – 11 buc; d) 
Bancnote româneşti cu valoare de 500 de lei – 6 buc; e) Bancnote româneşti 
cu valoare de 1000 de lei – 5 buc.

În continuare se face o precizare că deşi au fost trecute în actul iniţial, la 
verificare bancnotele româneşti cu valoare de 500 de lei erau lipsă.

VI) De la basarabeanul Iosif Sahovaler NKVD a confiscat (DSSSISRM, 
dosarul 08153): a) Monede de aur bătute de regimul ţarist cu valoarea de 5 
ruble – 3 buc.; b) Monede de argint franceze – 3 buc.

VII) De la Iacov Goreşnic (DSSSISRM, dosarul 0163555, f. 7) s-a 
confiscat lei româneşti de metal – 8 buc.

VIII) Avocatul şi fostul deputat în parlamentul român Solomon 
Rozemberg a trebuit să dea statului sovietic (DSSSISRM, dosarul 014114) 
monede de aur bătute de regimul ţarist cu valoarea de 5 ruble – 2 buc.

IX) De la Nicolae Ianculov s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 08436): 
a) Monede de aur bătute de regimul ţarist cu valoarea de 5 ruble – 3 buc.; b) 
Monede de auri bătute de regimul ţarist în valoare de 10 rub. – 1 buc.

X) De la Paulina Iaşchinaze s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 0163555, 
f. 8): a) Una monedă de aur cu valoarea de 100 franci – 1 buc.; b) una 
monedă de aur cu valoarea de 10 dolari – 1 buc.; c) Monede de aur cu 
valoarea de 20 franci – 19 buc.; d) Una monedă de aur engleză – 1 buc.; e) 
Monede de aur italiene – 2 buc.; f) Monede de aur cu valoare de 20 de mărci 
– 1 buc.; g) Monede de aur cu valoarea de 10 franci – 4 buc.; 

XI) De la Ivan Manuilov s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 08193): a) 
Monede de aur cu valoare de 3 şi 5 rub. – 2 buc.; b) Monede de argint bătute 
de regimul ţarist – 2 buc.; c) Monedă de argint, bătută în anul 1896 – 1 buc.

XII) De la Olga Romanova şi Vera Manuilova s-a confiscat (DSSSISRM, 
dosarul 0163555, f. 9): monede de argint bătute de regimul ţarist – 21 buc.

XIII) De la Edic Halal s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 013266): 
monede de argint bătute de regimul ţarist în sumă de 39 rub. 20 cop.

XIV) De la fostul deputat în parlamentul României Anatol Galin s-a 
confiscat (DSSSISRM, dosarul 020363): a) Monede de aur bătute de regimul 
ţarist în valoare de 5 rub.– 2 buc.; b) Monede de argint bătute de regimul 
ţarist în sumă de 13 rub. 90 cop.; c) Monede de argint străine – 9 buc.
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XV) De la Gheorghe Prodan s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 0163555, 
f. 9): a) Monede de aur franceze în valoare de 20 de franci – 10 buc.; b) 
Monede de aur bătute de regimul ţarist în valoare de 5 rub. – 2 buc.

XVI) De la Serghei Cutovoi s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 0163555, 
f. 9) lei româneşti de metal în sumă de 400 de lei:

XVII) De la Mihail Doncev s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 012834) 
a) Monede de aur bătute de regimul ţarist în valoare de 15 rub. – 1 buc.; b) 
Monede de argint bătute de regimul ţarist – 4 buc.

XVIII) De Vladimir Zilati s-a confiscat (DSSSISRM, dosarul 0163555, f. 
9) monede de aur bătute de regimul ţarist – 190 buc.

XIX) Fostul deputat în Sfatul Ţării Grigori Kirkorov a trebuit să despartă de 
14.000 de lei. Cele 253 de monede confiscate la Chişinău nu au ajuns la Kuibîşev.

XX) De la Iuli Edelman şi Sofia Erhan NKVD a confiscat 13.500 lei şi 16 
monede (DSSSISRM, dosarul 0163555, f. 10).

* * * 
În unele cazuri banii confiscaţi la arestare s-au păstrat în dosare şi nu au 

fost depuşi, aşa cum se cerea, la secţia financiară a NKVD. Astfel, basarabenii 
Pavel Pasenco (a.n. 1903), Ion Prisăcaru (a.n. 1911), Teodor Gherasim (a.n. 
1910) şi Dumitru Pasenco (a.n. 1907), toţi locuitor ai satului Crişcăuţi, jud. 
Soroca, au fost mobilizaţi în Armata Roşie în vara anului 1944 (DSSSISRM, 
dosarul 017450). 

Consătenii-recruţi, activi în perioada românească, şi-au exprimat între 
ei nemulţămirea faţă de puterea sovietică, sistemul colhoznic şi viaţa dusă în 
colhoz, dar şi insuficienţa alimentării şi de muştruluiala pe care o primeau 
în Armata Roşie. Potrivit anchetatorilor, cei patru basarabeni proslăveau 
regimul românesc şi chiar intenţionau să dezerteze din Armata Roşie şi să 
treacă de partea armatei române. Cineva i-a turnat însă.

Au fost arestaţi şi condamnaţi la ani grei de gulag, de la 7 până la 10 ani. 
La percheziţia corporală la Ion Prisăcaru au fost găsită o bancnotă de 

500 de lei. Bancnota se păstrează în continuare la dosarul penal aflat în 
arhiva SIS.

Într-un caz descoperit de noi rubla sovietică a fost folosită pentru a 
transmite societăţii mesaje cu conţinut antisovietic. 

Timp de 5 ani (1967-1971), din Chişinău pe adresa diferitor redacţii 
locale şi centrale de la Moscova, ambasadelor SUA şi Chinei din capitala 
URSS, unor instituţii şi întreprinderi din diferite regiuni ale imperiului 
sovietic au fost expediate cărţi poştale şi scrisori anonime în care cineva îşi 
exprima nemulţămirea faţă de PCUS şi politica internă şi externă a statului 
sovietic. În acest răstimp în căsuţele poştale ale unor locuitori şi în parcurile 
centrale ale capitalei RSS Moldoveneşti au fost găsite foi volante cu caracter 
antisovietic. Tot la Chişinău au fost depistate bancnote pe care erau scrise 
slogane anticomuniste (DSSSISRM, dosarul 018102).
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Pavel Doronin s-a născut la 25 august, anul 1905, în regiunea Manciuria, 
fostul Imperiu Rus. A terminat 6 clase în or. Blagovişcensk din Extremul Orient, 
unde familia s-a mutat cu traiul. În anul 1931, a intrat la Institutul de Transporturi 
din Leningrad, pe care l-a absolvit în anul 1934, după care a activat la diferite 
întreprinderi de transport şi construcţii din Extremul Orient. La începutul anului 
1941, a fost transferat la Lvov, unde îl prind evenimentele din 22 iunie 1941. A 
fost mobilizat într-o unitate militară de transport de la calea ferată. 

În anul 1943, aflându-se în Armata Roşie, a fost judecat de un tribunal 
militar la 10 ani munci corecţionale cu confiscarea averii – pentru agitaţie 
şi propagandă antisovietică (a ţinut jurnale, a lăudat tehnica armatei 
germane şi a blamat-o pe cea sovietică, a elogiat condiţiile ofiţerului german 
în comparaţie cu cele ale sovieticilor etc.). A fost eliberat în anul 1952 şi 
reabilitat în anul 1956. Ulterior a lucrat la una din construcţii de pe râul 
Peciora (1953-1956), direcţia căii ferate de nord (1956-1960), peste tot fiind 
lăudat drept un inginer calificat, cu iniţiativă etc. În anul 1960 i s-a refuzat 
intrarea în rândurile PCUS.

În acel an, 1960, Doronin a ajuns la Chişinău, fiind angajat în cadrul 
căii ferate din Moldova. S-a stabilit cu traiul în cartierul Poşta Veche, strada 
Dubăsari. S-a pensionat în anul 1965.

Acţiunile antisovietice ale lui Doronin au continuat un an mai târziu, 
când acesta a scris pe mai multe bancnote de 1 rublă şi chiar pe una de 10 
ruble sloganul: „Jos PCUS”, banii fiind întrebuinţaţi la procurarea unor 
mărfuri. Nici de data acesta nu a fost observat.

Administraţia magazinelor la care au fost identificate bancnote 
buclucaşe de îndată sesiza securitatea. Poliţia politică sovietică interoga pe 
rând vânzătoarea, şeful de secţie, directorul, uneori şi secretarul de partid. 
Persoana care prima a descoperit neregula, vânzătoarea, de obicei, recunoştea 
că nu a fost atentă cine i-a dat bancnota care ulterior era transportată la KGB 
şi depusă la dosar. Magazinul rămânea în acea zi în pierdere. Bancnota de 10 
ruble nu a fost depistată.

După mai mulţi ani de măsuri operative şi expertize grafologice, autorul 
scrisorilor şi a foilor volante a fost identificat. Cercul suspecţilor a fost redus 
atunci când expediind la 19 noiembrie 1971 în adresa redacţiei „Izvestija” 
o scrisoare (aşa cum avea să se constate ea fiind ultima până la reţinere) 
Doronin a semnat „un grup de cetăţeni din cartierul Poşta Veche”.

Şedinţa de judecată a avut loc la 30 martie 1972. Un complet de judecată 
al Judecătorii Supreme al RSS Moldoveneşti l-a condamnat pe Pavel Doronin 
la 1,5 ani privaţiune de liberate într-un penitenciar cu regim sever.

În perioada dictaturii comuniste în RSS Moldovenească organele de 
represiune politică au confiscat bani de la persoanele supuse represiunilor 
politice, fără că aceştia să fie obiectul infracţiunii. În unele cazuri banii au 
fost folosiţi pentru întreţinerea arestatului în penitenciar. La eliberarea din 
gulag banii nu au fost restituiţi proprietarilor.



50

grADUl De PăstrAre şI metoDele 
De CUrăţAre A moNeDelor

Sergiu MATveev

Monedele, indiferent de materialul din care au fost confecţionate, pe 
parcursul aflării în circulaţie sunt supuse unei multitudini de factori fizici, 
chimici etc., care duc la degradarea lor. Utilizarea de durată a monedei, 
diverse soluţii, focul şi alţi elemente de impact asupra metalului provoacă 
distrugerea monedei. Monedele descoperite fortuit sau ca rezultat al 
cercetărilor arheologice în sol pe parcursul mai multor ani sunt afectate 
suplimentar de diferiţi oxizi şi săruri, să descoperi o monedă de aur sau 
argint, dar mai ales una de bronz/aramă curată este practic imposibil. 

La fel cum fiecare monedă îşi are propria istorie, atitudinea în momentul 
aprobării deciziei de a o curaţi sau nu, trebuie să fie una strict individuală. 
Daca patina monedei este curată, optim este de refuzat la orice metodă de 
curăţare în afară de spălarea murdăriei. Dispariţia patinei duce la căderea 
valorii piesei în mediul colecţionarilor, iar unele case de licitaţii scad preţul 
a astfel de monede cu până la 50%. Trebuie de ţinut cont că unele acţiuni 
asupra monedei sunt reversibile, altele, însă, afectează definitiv piesa fără a 
mai fi posibil revenirea la starea ei iniţială. În acest context este discutabilă 
şi noţiune de „monedă curată”, nu întotdeauna o monedă complet curăţită 
devine o monedă „frumoasă”, sunt şanse mari ca sub stratul oxidat să fie 
descoperite anumite defecte sau chiar fisuri care por provoca pierderea 
iremediabilă a piesei. Pentru includerea piesei într-o colecţie este important 
nu doar curăţarea piesei de oxizi şi/sau murdărie, ci şi păstrarea elementelor 
decorative ale piesei. 

Până la efectuarea anumitor manipulări cu piesa trebuie de minimalizat 
contactul ei cu orice suprafeţe. Persoana care intră în contact cu moneda 
trebuie să poarte mănuşi speciale, iar piesa poate fi prinsă cu o pensetă 
specială capetele căreia sunt acoperite cu un strat de cauciuc. Restauratorul 
trebuie sa cunoască metalul şi structura internă a monedei

Metodele de curăţare pot fi de mai multe tipuri: mecanice, chimice, 
electrochimice. Prima din ele presupune o baie monedei în apă caldă cu o 
cantitate mai mare de săpun, apoi uşor periată cu o periuţă de dinţi cu firul 
foarte fin. În cele mai dese cazuri aceasta poate fi metoda optimă de curăţare. 
Metoda mecanică presupune curăţirea monedei prin utilizarea diferitor 
ustensile sau materiale pentru curăţarea murdăriei depuse: scobitori din 
lemn sau piese similare celor utilizate de dentist. Trebuie de reţinut că, 
utilizarea lor neadecvată de fiecare dată lasă urme puternice, irecuperabile 
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pe monede sub formă de zgârieturi sau/şi crestături, astfel valoarea monedei 
are numai de pierdut.

Curăţarea chimică presupune o baie în soluţie de acid sau de bază a 
monedei. O reţetă cu rezultat pozitiv asigurat pentru curăţarea chimică a 
monedelor nu există, majoritatea metodelor de curăţare chimice presupun 
manipulări de durată cu ele. Iar în lipsa unor cunoştinţe speciale şansele de 
a obţine un rezultat bun sunt minimale. 

Monedele de aur. Aproape nu au nevoie de curăţare. Pot fi spălate în 
apă caldă cu săpun, după care se usucă, fiind aşezate între două straturi de 
stofă moale, evitându-se frecatul. Oricât de fină nu ar fi stofa, la frecare va 
lăsa urme pe monedă. Varianta optimă de uscare a monedelor se realizează 
prin introducerea ei în acetonă sau în cuptoare speciale de uscat (termostate) 
unde sunt ţinute la o temperatură de până la 100°C nu mai mult de două 
ore. În cazuri rare pe monedă pot fi observate puncte negre. Ele nu pot fi 
curăţate, fiind parte componentă a metalului monedelor cauzate de rebuturi 
la confecţionarea plăcilor din care sau tăiat pastilele monetare. 

Monedele de argint. Pot fi curăţate prin mai multe metode. Dacă piesa 
s-a aflat mai mult timp în sol şi este acoperită cu un strat de oxizi, ea poate fi 
lăsată pentru o oră într-o soluţie de amoniac (90% – apă, 10% – amoniac). 
În absenţa amoniacului se poate prepara o soluţie de sodă (100 g apă şi 30 g 
bicarbonat de sodiu (cca 3 linguriţe)). Monedele lăsate timp de câteva ore în 
această soluţie sunt eliberate de oxizi. Procesul poate fi grăbit dacă soluţia se 
încălzeşte până la fierbere, iar locul de oxidare se curăţă periodic cu o periuţă 
de dinţi foarte fină. Monedele cu o probă înaltă şi cu urme slabe de oxidare 
se curăţă cel mai bine într-o suspensie obţinută prin amestecul amoniacului, 
carbonatului de sodiu şi pastei de dinţi. Este important ca pasta de dinţi să 
nu conţină bicarbonat de potasiu, prezent sub forma unor particule solide, 
pentru a evita zgârieturile. Monedele cu o cantitate scăzută de argint şi 
urme de oxidare de culoare verde se curăţă prin utilizarea soluţiei de 10% de 
Trilon B (acid nitrolotriacetic). După ce cade stratul de oxizi verzi, curăţarea 
monedei poate fi efectuată cu suspensia din amoniac, carbonat de sodiu şi 
pastă de dinţi. 

Monedele de aramă. Sunt cele mai afectate în timp şi procesul de 
patinizare este unul puternic. Aspectul exterior poate varia de la culoarea 
ciocolatei la maro-verzui, şi chiar la negru. Dacă patina este uniformă şi 
moneda nu este afectată de coroziune, este optim ca piesa să nu fie supusă 
niciunui fel de curăţare. Patina are şi funcţie de protecţie a monedei de 
anumite defecţiuni. În cazul prezenţei oxizilor se folosesc reactive de 
acţiune lentă. Unul dintre ei este acelaşi Trilon B. Timpul de expunere în 
reactivi depinde de gradul de oxidare a monedei, de grosimea stratului 
de oxizi şi impurităţi care acoperă moneda. Ca rezultat al aplicării acestei 
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metode moneda îşi va îmbunătăţi starea exterioară, dar există pericolul 
decopertării fisurilor şi altor defecte ale monedei. Monedele de aramă 
curăţate au în cele mai dese cazuri un aspect nefiresc roşiatic, urmând să 
obţină patina în timp. Procesul de patinizare trebuie monitorizat pentru 
ca patina să acopere uniform moneda. În anumite cazuri se operează la 
patinizarea artificială a monedei. Monedă degresată se înmoaie în soluţie de 
10% de hipofosfit de sodiu pentru 10-20 secunde. După uscarea monedei, 
se freacă cu o cârpă moale.

Pentru monedele de argint şi aramă este interzis utilizarea reactivilor 
puternici care odată cu oxizii distrug şi detaliile monedei, în special pe cele 
minore. În anumite cazuri pentru conservarea pieselor de bronz şi cupru-
nichel ele se acoperă cu un strat subţire parafină, răşini sintetice sau lac 
special incolor.

Monedele de bronz. Sunt tratate după aceeaşi reţetă ca şi cele de aramă. 
Trebuie de ţinut cont că trilonul şi amoniacul schimbă culoarea bronzului, el 
obţine nuanţe închise ale cafeniului şi chiar negru. Luciul poate fi restabilit 
prin spălarea piesei în apă caldă cu o cantitate mică de pastă de dinţi. 

Monedele din aluminiu. Monedele din acest metal „îmbătrânesc” foarte 
uşor, porţiunile afectate devin fărâmicioase şi cu un aspect făinos, degradând 
continuu şi sunt practic irecuperabile dacă procesul a avansat.

Pentru monedele cu miez metalic acoperit cu metal preţios de calitate 
redusă, sau cele fragile se poate aplica metoda electrochimică. Această 
metodă nu necesită echipament special. Pentru procesele electrochimice 
sunt utilizate în mod obişnuit plăcuţele de zinc şi aluminiu. Experienţa a 
arătat că, monedele se curăţă cel mai bine la utilizarea plăcuţelor perforate 
(ca răzătoare). Drept electrolit este luat hidroxidul de sodiu sau acidul formic 
în concentraţie de 5-10%. În partea de jos a vasului de sticlă (se foloseşte vasul 
de sticlă pentru a urmări procesul de curăţire) este plasată plăcuţa perforată 
de zinc sau aluminiu. Deasupra ei se aşează una lângă alta mai multe monede 
care sunt acoperite cu o altă plăcuţă de acelaşi tip. Apoi vasul este umplut cu 
soluţia preparată astfel încât monedele cu plăcile au fost complet acoperite. La 
ultima etapă se permite trecerea curentului electric spre electrozi. Curăţarea 
prin această metodă trebuie să fie efectuată cu grijă şi cu atenţie, frecvent 
monitorizând proceselor derulate. Produsele de coroziune sunt îndepărtate 
mecanic, iar suprafaţa monedelor este verificată periodic. După inspecţie, 
dacă este necesar, pentru a identifica mai bine imaginea, piesele sunt supuse 
unui nou tratament electrochimic.

Există şi mai multe metode „populare” pentru curăţarea monedelor. 
Anumite rezultate oferă fierberea monedelor în ulei timp de 15-35 minute; 
monedele sunt aşezate prealabil într-o cutiuţă din plasă pentru a putea fi 
ridicate periodic şi urmărit procesul de curăţare, după care se spală în 
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apă distilată, inclusiv cu utilizarea periuţei de dinţi. În ultimii ani prinde 
rădăcini în mediul colecţionarilor începători ideea de a lăsa pentru un timp 
a monedelor oxidate într-un păhar cu Coca-Cola. Monedele din bronz sau 
aramă, în cel din urmă caz, împreună cu murdăria pot să-şi piardă şi patina 
şi încă nu este cunoscut cum va evolua starea monedei tratate astfel peste 
câţiva ani. 

Pentru refacerea patinei pierdute la curăţare unii colecţionari utilizează 
următoarele metode: patinarea cu unguente, în componenţa cărora se 
regăseşte sulful, într-un mediu apos şi patinarea termică. Până la produce 
astfel de operaţii, trebuie de reţinut că monedelor de aur şi platină nu poate 
fi aplicată patinarea artificială, iar cele de fier sau aluminiu, supuse unei 
astfel de tratări, se vor distruge în mod obligatoriu. Cele de argint pot fi 
îngropate pe o jumătate de an în solul unui ghiveci cu flori. Astfel rămân 
doar aramă şi bronz. Prima metodă presupune aplicarea unguentelor 
sulfurice, aflate în vânzare la orice farmacie. Din antichitate sulful era fost 
folosit ca un remediu pentru scabie. Este o substanţă extrem de mirositoare 
care se aplică în cantitate mică pe degetele proaspăt spălate, apoi degetele  
se freacă pentru a obţine un strat subţire pe suprafaţa lor fără a atinge 
moneda. Se umple o chiuvetă cu apă caldă, aproape fierbinte în care se lasă 
moneda. Sub apă, cu degetele acoperite cu unguent, se freacă cu mişcări 
circulare moneta până la obţinerea culorii necesare. Fără a scoate moneda 
din apă, se spală mâinile de unguent, apoi în aceeaşi apă se spală moneta 
cu ajutorul săpunului. Orice abatere poate duce la înnegrirea completă a 
monedei sau chiar la deteriorarea ei.

Patinarea termică presupune utilizarea arzătoarelor pe gaz de uz casnic 
şi un tub de unguent pentru copii. Moneda se ridică cu o pensetă şi este 
încălzită până la o culoare aurie, după care este lăsată sa se răcească până 
la o temperatură care nu provoacă arderea pielii. Apoi este frecată cu crema 
pentru copii şi spălată în apă caldă cu săpun. Şi această metodă este însoţită 
de un risc major de a deteriora moneda, ori de a obţine o patină care va cădea 
pe bucăţi, astfel încât piesa va primi un exterior urât.

Din cele enumerate reiese că, patinarea artificială produce riscuri mari 
de a deteriora iremediabil moneda sau de a obţine o culoare neuniformă 
şi respectiv un exterior neplăcut şi nu este recomandată colecţionarilor 
de monede. Ea este, însă, folosită de cei care confecţionează replici ale 
monedelor antice sau din alte epoci în scopuri mai mult sau mai puţin legale 
legate de comercializarea lor. 

Indiferent de metoda folosită pentru curăţarea monedelor, ea trebuie 
încercată prealabil pe monede de o valoare scăzută sau piese care există în 
mai multe exemplare. Curăţarea pieselor de către un nespecialist, în condiţii 
neamenajate, în majoritatea cazurilor va duce la defectarea monedelor. 
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Tabelul 1. Coraportului metalului monedelor şi metodele de curăţare

Metoda
Meca-
nică

Chimică
Electro-
chimică Fierberea

Metalul Apă cu 
săpun

Soluţie 
de sodă Acizi Amoniac

Aur + + + - + + (nu se 
recomandă)

+ (nu se 
recomandă)

Argint, 
proba 
>625 

+ + + + (nu se 
recomandă) + + (nu se 

recomandă) +

Argint, 
proba 
<625

+ + + - + + (nu se 
recomandă) +

Cupru + + + - + + +

Alamă + + + +
+

(poate să se 
întunece)

+ +

Nichel + + + +
+

(poate să se 
întunece)

+ +

Plumb + + + - + + -
Fier + + + + + + +

Aluminiu + + + - + + -

Pentru clasificarea monedelor după calitate un rol important îl deţine 
raritatea şi gradul de păstrare. Intensificarea colectării de monede a creat 
necesitatea stabilirii unor criterii de apreciere a gradului de păstrare a 
monedelor. Deoarece acest proces este însoţit de un grad de subiectivism 
legat de competenţele şi meticulozitatea expertului în scurt timp s-a impus 
ideea stabilirii unor cerinţe universale. Astfel au apărut international coin 
Grading System, Sheldon Grading System¸ clasificatoare ale băncilor 
centrale/naţionale sau un şir de alte sisteme practicate de casele de licitaţii. 
Baza lor o constituie caracteristicile fizice ale monedei, care pe de o parte 
reflectă tehnologiile de batere a monedei, iar pe de alta gradul păstrării fizice. 
Dacă gradul de păstrate a aversului şi reversului diferă, acest lucru se indică 
prin bară oblică, iar starea generală este apreciată după starea cea mai prost 
păstrată din laturile sale. 

În ultimul timp, datorită dezvoltării tehnologiilor de confecţionare a 
monedelor în cercurile numismatice sau impus categoriile de monede de 
calitate „proof” şi „prooflike”, care combină unele etape ale tehnologiei de 
confecţionare tradiţională şi specială. Aceste noţiuni se pot aplica monedelor 
confecţionate cu maşini speciale sau obişnuite, dar tratate cu mai multă 
atenţie. În majoritatea cazurilor piesele acestea nu sunt destinate introducerii 
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în circuit monetar, cât pentru colecţionari. Caracteristici distinctive ale 
acestor piese sunt relieful mat şi suprafaţa perfect lustruită, până la oglindă 
pentru prima categorie şi mici insuficienţe la obţinerea lustrului şi a 
elementelor mate la cea de-a doua. Deseori din categoria a doua fac parte şi 
monedele tratate identic cu cele din prima, doar că sunt confecţionate din 
metale (materiale) nepreţioase. Denumirile  „proof” şi „prooflike” reflectă nu 
atât o gradaţie de conservare cât o stare a monedei.

Emisiile monetare care au fost introduse în circulaţie pot fi separate în 
următoarele grupuri:

Grupul i. Monede care nu sau aflat în circulaţie, nu au defecte fizice 
cauzate de utilizare, dar pot avea anumite defecte de producţie. Este prezent 
lustrul ştanţei, au culoarea metalică-mată. 

Grupul ii. Monede aflate în circuit foarte puţin timp, numai este 
evidenţiat bine lustrul ştanţei, elementele reliefate sunt bine conturate, poate 
avea zgârieturi aproape invizibile. 

Grupul iii. Monede aflate în circulaţie, mici semne de uzură observabile 
cu ochiul liber, contururile elementelor sunt bine contrastate şi cele mai mici 
detalii sunt păstrate. Luciul metalic lipseşte aproape pe întreaga suprafaţă 
a monedei cu excepţia conturului elementelor bine reliefate. Zgârieturi şi 
crestături puternic vizibile nu are. 

Grupul iv. Monede aflate un timp îndelungat în circulaţie, se pot 
observa anumite zgârieturi pe suprafaţă porţiunilor proeminente, dar cele 
mai mici detalii rămân nedeteriorate, conturul legendelor este destul de 
ascuţit. Ca şi în cazurile anteriore se atestă zgârieturi minore şi crestături de 
ordin tehnologic.

Grupul v. Monede aflate în circulaţie o perioadă lungă de timp şi are 
zgârieturi vizibile pe întreagă suprafaţă. Părţi separate ale reliefului sunt 
complet şterse, pierzând claritatea, dar legenda şi elementele monedei sunt 
uşor de distins. Posedă adâncituri şi alte leziuni. 

Grupul vi. Monede care s-au aflat în circulaţie foarte mult timp, toate 
elementele sunt vizibil uzate, detaliile mai mici lipsesc în întregime, dar 
nominalul şi legenda mai sunt lizibile. 

Grupul vii. Monede cu suprafaţa aproape complet ştearsă, se pot 
observa doar detalii mari ale elementelor, restul dispar pe suprafaţa monedei, 
sunt prezente zgârieturi puternice şi mici crestături, nu întotdeauna pot fi 
identificate nominalul, anul şi alte componente ale legendei. Sunt luate în 
evidenţa dacă prezintă piese rare, altfel nu sunt considerate de colecţie. 

Grupul viii. Monede care aproape nu mai păstrează elemente în relief 
şi este echivalentă doar cu preţul metalului din care a fost confecţionată, 
deseori nu mai poate fi identificată după elementele sale fizice. 
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Categorii aparte constituie monedele din grupele about Good (aproape 
neidentificabile), Fair (mediocre) şi Poor (neidentificabile). Tot în rândul 
lor se includ monede tăiate mărunt (practică utilizată în Europa secolelor 
X-XVI) sau fragmente de monede obţinute în timpul confecţionării, monedele 
perforate utilizate ca pandantive etc. Ele nu mai sunt incluse în registrele 
colecţiilor muzeale numismatice, iar în cazul colecţiilor private proprietarul 
îşi stabileşte singur calitatea minimală a monedelor colectate.

Este deosebit de important pentru starea monedelor condiţiile de 
păstrarea a lor. Colecţiile de monede pot fi păstrate în albume sau pungi cu 
sistem de închidere (Ziplock) în componenţa cărora se află o cantitate minimă 
de policlorura de vinil. Substanţa respectivă, care face parte din categoria 
materialelor termoplastice, aflându-se în contact direct cu moneta, în special 
sub lumina puternică a soarelui poate provoca patinarea monedelor până la 
înnegrirea lor completă. Se acceptă şi păstrarea monedelor în pliculeţe de 
hârtie, doar că în acest caz la fiecare evaluare sau documentare moneda va 
trebui să fie extrasă din plic, fiind astfel supusă anumitor riscuri. Varianta 
optimă o constituie albumele speciale pentru monede cu foi produse de 
companiile Leuchtturm, Hartberger etc. La începutul utilizării albumelor se 
impune necesitatea verificării calităţii plicurilor pentru a nu pierde monedele 
din cauza unor lipituri necalitative a marginilor, în special pentru plicurile 
care au mai fost utilizate. 

O altă metodă de depozitare, des utilizată de colecţionari şi muzee, este 
aşezarea monedelor în casete (tave) speciale împărţite în secţii. Industrial 
aceste produse sunt realizate de companiile Leuchtturm şi Lindner. Partea 
negativă a acestei metode e că una din părţi a monedei este expusă luminii 
mai mult decât cea opusă fapt care, în timp, duce la patinarea diferită a 
suprafeţei monedelor. O varianta mai buna, în acest caz, presupune utilizarea 
capsulelor din plastic (spre exemplu produsele companiei Lindner) cu inele 
interioare de diferite diametre care permit alegerea dimensiunilor optime 
pentru diferite monede. 

Metoda de păstrare cel mai mult practicată de marile muzee este 
confecţionarea münzcabinetelor – dulapuri cu sertare speciale, cu loc 
individual pentru fiecare monedă. Este important ca la confecţionarea 
dulapului să nu fie utilizate nici un fel de elemente chimice, inclusiv clei sau 
lacuri. 

În toate cazurile, colecţia de monede trebuie să fie depozitată într-un 
loc uscat cu umiditatea până la 80% şi temperatura stabilă între 15-40°C, 
protejând-o de praf, umezeală şi lumina directă a soarelui. Nu se recomandă 
apucarea monedelor de cele două părţi ale sale ci doar de muchie. Monedele 
luate din neatenţie în mâini înainte de a fi puse înapoi în depozit, este necesar 
să fie spălate cu apă caldă şi săpun, şi uscate.
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Tabelul 2. Corespondenţa gradaţiilor monetare utilizate în diferite ţări
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