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ColeCţII NumIsmAtICe euroPeNe: 
orIgINI şI evoluţIe

Sergiu MATVEEV

În anul 2008, la Catedra de Arheologie şi Istorie Antică a fost luată de-
cizia organizării unei Colecţii numismatice în cadrul Muzeului de Antichităţi 
al USM. Obiectivele principale trasate prin organizarea ei au fost un demers 
didactico-ştiinţific. Cursul “Numismatica” predat la catedră este unul obliga-
toriu pentru studenţii Facultăţii de Istorie, iar monede pentru lecţii nu exis-
tau, formarea competenţilor de curăţare, descriere, identificare şi conservare 
fără a lucra cu monedele propriu-zise e imposibilă.

Noţiunea de Cabinet Numismatic sau Münzkabinet în mediul colecţio-
narilor, iar apoi şi cel academic, are o istorie de mai multe secole. Ea îşi are 
originea de la încăperea în care erau depozitate colecţiile (în limba germană: 
Münz – monedă). În prezent prin acest termen în unele ţări înţelegându-se 
institute întregi de cercetare în domeniul numismaticii. 

Informaţii despre primele colecţii monetare sunt încă din perioada Im-
periului Roman, istoricul Gaius Suetonius Tranquillus (70-140) în lucrarea 
De Vita Caesarum a menţionat un ordin al împăratului Augustus de a colec-
ta toate monedele romane şi străine. Între primii colecţionari la începutul 
epocii Renaşterii au fost poetul Francesco Petrarca (1304-1374), urmat de 
Cosimo Medici (1389-1464) din Florenţa, episcopul Stefan Mathias von Nei-
denburg (1412-1495), regele Alfonso de Aragon (1416-1456) şi alţii. Renaşte-
rea valorilor antice a provocat un interes sporit faţă de antichităţi în general, 
şi monede, în special. Colecţionari de monede au fost şi papa Bonifacius VIII, 
împăratul Maximilian I, regii Ferdinand I, Henric al IV-lea, Ludovic al XVI-
lea. Cunoscut colector de monede a fost şi domnitorul Moldovei Vasile Lupu 
(1595-1661), modă practicată de mai mulţi domnitori ai Ţărilor Române, dar 
instabilitatea politică şi desele schimbări la domnie nu au contribuit la păs-
trarea acestor colecţii. 

Interesul enorm faţă de monedele vechi a provocat în secolele XV-
XVI şi o producţie masivă de monede antice false, unul dintre cei mai cu-
noscuţi meşteri care confecţionau sesterţii romani a fost Giovanni Cavino 
(1499/1500-1570) din Padova, meserie practicată şi de fiul său Antonio.

În anii 50-60 ai secolului al XVI-lea gravorul Hubrecht Goltzius (1526-
1583) menţiona existenţa în Europa a circa 950 de Cabinete Numismatice 
de stat şi private pe care le-a vizitat şi i-au servit drept sursă pentru lucrarea 
„Monumentele Greciei şi Romei antice studiate cu ajutorul monedelor anti-
ce”. În Italia erau peste 380 de Cabinete Numismatice, circa 200 în Olanda 
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şi Franţa, ceva mai puţine în Germania. Spre exemplu colecţia lui Abraham 
van Goorle (1549-1601) conţinea circa 30.000 de monede dintre care peste 
4000 din aur. La mijlocul secolului al XVI-lea Georg Bauer (1494-1555) a 
publicat un studiu privind sistemele ponderale, confecţionarea şi falsificarea 
monedelor. Christian E. Dekesel enumera apariţia între anii 1500 şi 1559 a 
peste 500 de publicaţii în legătură cu diferite domenii ale numismaticii, din-
tre care 164 în limba franceză, 135 în germană, 94 în Italia, 62 în Olanda, 47 
în Elveţia, lista ţărilor fiind completată de Spania, Cehia, Polonia ş.a. Prima 
licitaţie monetară a avut loc în anul 1599 în oraşul Leiden (Ţările de Jos). 
În Ţările Române prima menţiune despre descoperirea de monede antice în 
contextul unei lucrări istorice a fost făcută de Miron Costin (1633-1691) în de 
neamul moldovenilor.

Către secolul al XVIII-lea cea mai bogată şi bine organizată colecţie era 
considerată a reginei Cristina a Suediei (1626-1689), fiica regelui Gustav II 
Adolf cu peste 15.000 de piese. Ulterior primatul a fost ocupat de colecţiile 
franceze, în special Cabinet de France din Bibliothèque Nationale din Paris, 
care au devansat cu mult pe cele ale altor ţări europene. Pe timpul lui Na-
poleon Bonaparte în Franţa au fost aduse colecţiile numismatice din toate 
ţările cucerite de francezi, dar după Waterloo ele au fost restituite ţărilor 
respective. 

În secolul al XVIII-lea, perioada iluminismului – „secolul intelectuali-
lor”, colectarea monedelor a fost preluată de comercianţi şi bancheri, unul 
dintre cei mai cunoscuţi fiind bancherul din Frankfurt Mayer Amschel Ro-
thschild (1743-1812). Cele mai mari colecţii private la acel moment aparţi-
neau lui Marcheze Marignoli din Roma (cca 70.000 de monede) şi contelui 
Fürstenberg (cca 50.000 de monede). Se tipăresc cataloage monetare şi pe-
riodic se organizează licitaţii a colecţiilor monetare. În anii 1729-1750/56, 
la Nürnberg, Johann David Köhler publică o revistă săptămânală dedica-
tă colecţiilor numismatice, licitaţiilor de monede, istoriei anumitor emisii 
monetare etc. Prima lecţie de numismatică, se consideră că a fost citită în 
Universitatea Halle de către Johann Heinrich Schulze (1687-1744) în semes-
trul de vară a anului 1738. În secolul al XIX-lea numismatica devine obiect 
de studiu în marea majoritate a universităţilor europene. Numismatica se 
transformă într-o ştiinţă auxiliară istoriei. Părinte al numismaticii este con-
siderat Joseph Hilarius Eckhel (1737-1798), director a Münzkabinet-ului din 
Viena şi profesor la universitatea din acelaşi oraş, autor al studiului Doctrina 
nummorum veterum în 8 volume, editat la Viena între 1792-1798. Volum în 
care au fost clasificate şi analizate peste 70.000 de monede. În anii următori 
Joseph von Mader (1754-1815), profesor la Universitatea din Praga, a pu-
blicat primele colecţii de monede medievale. În secolul al XIX au fost iniţi-
ate mai multe reviste cu caracter numismatic (Revue Numismatique, Paris, 
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1836; Revue Suisse de Numismatique, Berna, 1891) unele fiind editate până 
în zilele noastre. 

Cea mai mare colecţie din România modernă a făcut parte din Tezaurul 
României, trimis spre păstrare în Rusia în condiţiile grele ale Primului Răz-
boi Mondial. Circa de 91 de tone de monede istorice de aur şi monede vechi 
nu a fost restituit României, având o soartă incertă ca şi colecţiile anterioare 
ale domnitorilor Ţărilor Române. Şi pe teritoriul Basarabiei formarea colec-
ţiilor numismatice a avut o evoluţie nefastă, din secolul al XIX se cunoaşte 
colecţia de monede a lui Ion Surucean care număra peste 10.000 de piese, dar 
care după moartea savantului a fost făcută parţial cadou diferitor societăţi şi 
muzee din Imperiul Rus sau scoasă la licitaţii particulare. Secolul al XIX-lea 
a însemnat pentru Basarabia un “val de interes” pentru antichităţi cu urmări 
negative pentru ştiinţa locală. Au fost descoperite zeci de tezaure monetare, 
prădate un număr mare de morminte antice, obiectele descoperite (printre 
care peste 10.000 de monede identificate după procesele verbale ale poliţiei 
păstrate in Arhiva Naţională a Republicii Moldova) luând calea Ermitajului 
din Sankt-Petersburg sau altor muzee din Rusia. Un număr impresionant 
de monede, din lipsă de interes pentru experţii ruşi, au fost topite ori au fost 
restituite celor care le-au descoperit şi au luat calea colecţiilor particulare. În 
Basarabia, nu a supravieţuit nici o colecţie numismatică din secolul al XIX-
lea, în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial instituţiile muzeale 
au fost nevoite să înceapă lucrul de la zero.

În prezent cinci colecţii europene de stat întrec ca număr toate celelalte 
colecţii luate împreună, ele sunt colecţiile din Berlin, Londra, Paris, Sankt-
Petersburg şi Viena. Cabinetul Numismatic al Franţei numără cca 300.000 
monede, dintre care 46.000 din oraşele Greciei antice, 45.000 din Roma 
antică, peste 12.000 de monede celtice. Cea mai mare colecţie din Germa-
nia, cea Muzeului din Berlin conţine peste 200.000 de piese dintre care cca 
90.000 piese antice, Muzeul Britanic din Londra, iniţiat din colecţiile par-
ticulare ale lui John Hunter şi celei ale lui Hans Sloane cât şi Ermitajul din 
Sankt-Petersburg, fondat în baza Kunstkamerei ţarului Petru I, conţin cca 
300.000 de monede, circa 170.000 de monede se află în Muzeul din Viena.

Bibliografie:
Edroiu N., Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj-Napoca, 

1992.
Mihailescu-Bîrliba V., Numismatica, I, Iaşi, 2005.
Mihailescu-Bîrliba V. Scurt istoric al numismaticii, in: Arheologia Mol-

dovei, XXVI, 2003, p. 219-240.
Kazamanova L.N., Vvedenie v antičnuju numizmatiku, M., 1969.
Slovar’ numizmata: Per. s nem. H. Fengler, G. Gierow, W Unger, M., 1993.
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CerCetărI NumIsmAtICe 
îN sPAţIul Pruto-NIstreAN

Ion Niculiţă

Primele încercări mai însemnate de acumulare a materialelor nu-
mismatice, efectuate din descoperirile fortuite au fost întreprinse pe par-
cursul secolului al XIX-lea, în majoritatea cazurilor de către colecţionari. 
Printre aceştia se evidenţia Natalia Sicard din Vadul lui Vodă, A. Sinadino 
din Chişinău, P. Vološin din Slobozia etc. Însă cele mai bogate şi semni-
ficative piese numismatice au fost concentrate în Muzeul Antichităţilor 
din Pontul Scitic, fondat de Ion Suruceanu. Unele colecţii de monede se 
păstrau şi în alte instituţii publice din acea vreme. Materialul numismatic 
se cerceta, cu regret, la nivel de amatorism. Tot la aşa nivel apar şi pri-
mele publicaţii numismatice. Cele mai serioase publicaţii apar sporadic 
în reviste de specialitate cum ar fi: Zapiski Russkogo Numizmatičeskogo 
Obščestva, Izvestija Arheologičeskoj Komisii, Zapiski Odesskogo Obščest-
va Istorii i Drevnostej. 

 Cercetări serioase în domeniul numismaticii în spaţiul pruto-nistrean 
încep în perioada postbelică, când apar un şir de studii semnate de speci-
alişti de o incontestabilă apreciere ştiinţifică ca V. Kropotkin, S. Janina, G. 
Fedorov-Davydov, E. M. Rikman etc. În anii 60-70 ai secolului al XX-lea îşi 
începe activitatea ca cercetător-numismat Aron Nudel’man, cărui aparţin 
un şir de lucrări cât şi două studii monografice consacrate analizei monede-
lor din diferite epoci istorice cunoscute în acea vreme. Se realiza o adevăra-
tă cercetare, care includea: documentarea adecvată a pieselor descoperite 
în tezaure sau fortuite, analiza detaliată a circumstanţelor descoperirii, a 
materialelor arheologice asociate, analiza în laborator a materialelor din 
care erau emise, stabilirea valorii şi a centrelor de emisie etc. 

 Începând cu anii 90 se conturează un centru de specialişti care după 
joncţiunea Muzeului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe cu Muzeul de Is-
torie şi formarea Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei se 
constituie în Asociaţia Numismatică. Anume de la mijlocul anilor 90 ai se-
colului trecut, graţie ajutorului permanent din România şi în primul rând a 
directorului adjunct a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Acade-
miei Române doctorului Eugen Nicolae. Graţie suportului substanţial ştiin-
ţific, dar în frecvente cazuri şi financiar din partea instituţiilor de profil din 
România, periodic la Chişinău se organizează simpozioane numismatice cu 
participarea masivă a specialiştilor din ambele ţări cât şi din altă parte.
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În această perioadă cu concursul Muzeul Naţional de Arheologie şi 
Istorie a Moldovei şi USM sau susţinut teze de doctorat şi altele sunt în 
curs de pregătire care vizează probleme legate de domeniul numismaticii. 
Pe paginile celor mai prestigioase reviste de specialitate au fost publicate 
un şir de materiale preţioase de sinteze, cât şi studii ce au pus în cercuitul 
ştiinţific monede din diferite epoci istorice descoperite pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

Studiile şi materialele elaborate de către colaboratorii Muzeului Na-
ţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Catedra de Arheologie şi Istorie 
Antică a USM, ULIM cât şi altor centre de cercetare şi universitare sunt de 
o solidă prestanţă ştiinţifică, găsindu-şi o apreciere înaltă în istoriografia 
contemporană.

Constituirea în cadrul Catedrei de Arheologie şi Istorie Antică a Coloc-
viului Numismatic cu statut permanent este doar un început de bun augur. 
Încadrarea în lucrările anuale ale Colocviului Numismatic a studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor de la USM, cât şi din alte centre universitare şi 
de cercetare va contribui substanţial atât la pregătirea specialiştilor de cea 
mai înaltă calificare, cât şi la elaborarea unor lucrări şi studii monografice 
de amploare. 

Bibliografie:
Fedorov-Favydov G.A., Monety rasskazyvajut, M., 1990.
Kropotkin V.V., Spisok nahodok rimskih monet v Vostočnoj Evrope, 

in: Vestnik Drevnej, 1951(4), p. 253-278.
Nudelman A.A., Topografija kladov i monetnych nachodok, in: Ar-

cheologičeskaja karta MSSR, vyp. 8, Chişinău, 1976.
Nudelman A.A., Očerki istorii monetnogo obraščenija v Dnestrov-

sko-Prutskom regione, Chişinău, 1985. 

emItereA moNeDeI geto-DACICe 
DuPă orIgINAlele eleNo-mACeDoNeNe

Tudor ArNăut

În a doua jumă tate a sec. IV şi prima parte a sec. III a. Chr. izvoarele 
arheologice şi istorice îngăduie să se vorbească despre un nou stadiu de dez-
voltare a vieţii economice şi social-politice a triburilor geto-dace. Dezvolta-
rea forţelor de producţie locale au dus la sporirea surplusu lui de produse, 
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necesar schimburilor dintre diferite comunităţi. Datorită acestui surplus, 
destinat schimbului, îşi fac apariţia în Dacia numeroase produse greceşti, 
precum şi o serie de monede macedonene de la Filip II şi Alexandrul cel 
Mare, şi drahme ale oraşului grecesc Histria. Înmulţirea şi permanentiza-
rea schimburilor dintre triburile geto-dace şi lumea greco-macedoneană a 
influenţat pozitiv asupra creşterii produselor destinate “pieţii”, atât a celor 
inter ne, cât şi cele efectuate cu lumea externă. În felul acesta se face sim-
ţită nevoia creării unei monede proprii. În consecinţă triburile geto-dace 
vor trece la emiterea monedei locale, luând ca model tetradrahmele regelui 
macedonean Filip II. Primele emisiuni sânt exclusiv imitaţii de tip Filip II. 
Ele au un stil bun sau chiar foarte bun, mult apropiat de cel al prototipului. 
Pentru revers este preferat tipul cu călăreţul olimpic şi doar în mod excep-
ţional apar şi reversuri cu călăreţul regal. Legenda cu numele lui Filip II 
continuă să se păstreze aproape complet sau numai parţial. Există cazuri 
când aceasta este redată chiar şi complet, dar cu unele litere modifica te. Nu 
lipsesc nici unele sigle şi simboluri, făclia fiind mai des întâlnită.

Descoperirile nu sânt prea numeroase. În majoritate se cunosc mo-
nede descoperite izolat şi destul de rar se poate vorbi de tezaure. Ele se 
grupează aproape exclusiv între Balcani şi zona Dunării de jos, unde au 
apărut şi cele mai reprezentative descoperiri. Izolat, asemenea imitaţii s-au 
semnalat şi în Dacia intra carpatică şi la Dunărea de mijloc, dar cele mai 
multe dintre ele sânt nesigure sau au caractere de stil deosebite.

Urmărind descoperirile monetare cu tetradrahme de tip Filip II, în 
special cele aproape 50 tezaure dintre Dunăre şi Balcani, s-a constatat că 
ele cuprind fie numai emisiuni ale regelui respectiv, fie şi monede ale unor 
oraşe greceşti ale regelui peon Patraos, toate datând din a doua jumătate a 
secolului al IV-lea a. Chr. Mai rare ele apar în asociaţie cu emisiuni ale lui 
Alexandru cel Mare şi Filip III Arideul şi niciodată cu emisiuni din secolul 
II a. Chr. Acelaşi lucru se poate spune şi despre drahmele din Histria, care 
au fost emise şi au circulat cu precădere în a doua jumătate a secolului al 
IV-lea a. Chr.

Din rezultatele acestor analize s-a putut stabili, că tetradrahmele lui 
Filip II n-au fost emise şi n-au circulat multă vreme după moartea regelui 
emitent, adică, aşa cum afirma K. Pink, până la cucerirea Macedoniei de 
către romani. Acest proces nu poate depăşi cu mult sfârşitul secolului al 
IV-lea sau eventual începutul secolul al III-lea a. Chr. Astfel, s-a ajuns la 
concluzia că primele imitaţii, realizate direct după tetradrahmele lui Filip 
II, ţinându-se seama în mod special de situaţia prezentată de tezaurele de 
la Scărişoara şi Mecice, precum şi de stilul foarte bun al acestor monede, 
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datează de la sfârşitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al III-lea, 
respectiv din jurul arului 300 a. Chr. Când se vorbeşte de această dată 
se are în vede re momentul în care se poate plasa începutul procesului de 
emitere a primelor imitaţii de tip Filip II, întreaga fază iniţială întârziind 
foarte probabil între sfârşitul secolului al IV-lea şi mijlocul secolului al 
III-lea a. Chr. 

După cum se repartizează descoperirile monetare incluse în această 
etapă, multe dintre ele doar după stilul lor foarte apropiat de cel al prototi-
pului, ar urma să se conchidă că locul lor de emitere ar fi de căutat în regiu-
nea dintre Balcani şi zona traco-getică a Dunării. În sprijinul unei astfel de 
concluzii vine şi des coperirea în acest spaţiu, a unei ştanţe monetare aflată 
acum la Muzeul din Sofia.

Ţinând seama că în jurul anului 300 a. Chr. în regiunea dintre Balcani 
şi Dunăre, cei care dominau politic şi economic erau tracii şi traco-geţii, s-a 
considerat că emitenţii primelor imita ţii de tip Filip II nu pot fi alţii decât 
cele două populaţii men ţionate. După câte se pare emiterea lor s-a făcut în 
sudul Dunării şi ele au ajuns să circule repede şi în număr mare în stânga 
flu viului. Nu este exclus ca după venirea şi stabilirea celţilor în Peninsula 
Balcanică, în anumite zone, să se poată vorbi şi de o par ticipare a acestora 
la procesul de emitere a primelor imitaţii de tip Filip II.

Aproximativ de la mijlocul secolului al III-lea a. Chr. şi până către mij-
locul secolului al II-lea a. Chr. se dezvoltă în Dacia o bogată monetărie de 
tip greco-macedonean, cu precădere în partea de nord şi nord-vest a Tran-
silvaniei, în Banat, centrul Moldovei şi zona de dealuri a Olteniei. Acum 
asistăm nu numai la înmulţirea numărului de descoperiri, ci şi la crearea 
unor tipuri monetare, specifice fiecărei regiuni în parte. În general se folo-
seşte ca prototip tot tetradrahma lui Filip II, dar încep să-şi facă apariţia şi 
imitaţii care au fost copiate după alte modele greceşti. Efigiile de pe avers 
ca şi reprezentările reversului sunt supuse unor foarte variate transfor mări, 
cu stiluri diferite. Câmpul monetar este, de cele mai multe ori, încărcat cu 
sigle, monograme şi simboluri greceşti şi mai ales de factură celtică. Toate 
monedele sunt emisiuni de argint cu un titlu foarte ridicat, aproape exclu-
siv tetradrahme, cu greutăţi cuprinse între 12 şi 14 g.

În funcţie de felul cum se grupează regional diferitele categorii de mo-
nede, s-au putut stabili grupe mari, în cuprinsul cărora se poate deosebi o 
gamă întreagă de tipuri. Numele fiecărui tip Dumbrăveni, Adâncata, Vârte-
ju-Bucureşti, Huşi-Vovrieşti etc. în parte s-a împrumutat de la principale-
le descoperiri monetare. În unele cazuri însă numele tipului provine de la 
anumite particularităţi de stil sau de la noile pro totipuri pe care le copiază.
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Concluziile cu privire la atribuirea etnică a diferitor categorii de mo-
nede, din ambele faze de emitere şi localizarea triburilor sau a uniunilor de 
triburi emitente, ar fi în măsură să ne îngăduie precizări teritoriale, poate 
şi cronologice, cu privire la distribuirea diferitelor „neamuri” din Dacia, pe 
care le găsim menţionate la Ptolomeu. Din felul cum se înfăţişează tabloul 
ariilor de răspândire ale tipurilor de monede au fost stabilite întinderile 
teritoriale ale triburilor emitente.    

Bibliografie:
Arnaut T., Vestigii din sec. VII-III a.Chr. în spaţiul de la est de Car-

paţi, Chişinău, 2003.
Sergeev A.Ja., O varvarskich podražanijach tetradrachmam Filippa 

II tipa Hushi-Vovriešti, in: Numismatičeskie issledovanija po istorii jugo-
vostočnoj Evropy, Chişinău, 1990, str. 73-83.

Preda C., Istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998.
Preda C., Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973.
Winkler Iudita, Tehnica emisiunilor monetare la geto-daci, in: Studii 
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moNeDA romANă îN INterFluvIul Prut-NIstru

Larisa CIobAnu

Alături de vestigiile arheologice, descoperirile monetare romane pre-
zintă o importanţă deosebită pentru reconstituirea istoriei spaţiului pruto-
nistrean din prima jumătate a mileniului I p. Chr., îndeosebi în condiţiile 
penuriei izvoarelor scrise antice referitoare la zona geografică vizată.

Primele menţiuni despre găsirea unor monede romane la est de Prut 
şi vest de Nistru apar în sec. XIX, iar sistematizarea ştiinţifică a acestor in-
formaţii începe abia la mijlocul sec. XX prin contribuţia cercetătorilor A.A. 
Nudelman, E.A. Rikman, G.B. Fedorov, M.I. Brajčevskij şi V.V. Kropotkin. 
Dacă în 1976 A. Nudelman a înregistrat 926 piese monetare romane (178 
descoperite izolat şi 748 din tezaure) provenind de pe teritoriul RSS Mol-
doveneşti, în 1985 el include în repertoriul zonei pruto-nistrene deja peste 
1100 de monede romane, din care aproape 300 găsite izolat şi mai mult de 
800 în tezaure. 
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La mijlocul anilor 1990, în cadrul unui stagiu de doctorat sub îndru-
marea prof. Ion Ioniţă, ne-am propus alcătuirea unui catalog-repertoriu al 
descoperirilor monetare romane din interfluviul Prut-Nistru cu includerea 
centrelor romane Tyras şi Orlovka-Cartal, precum şi a Insulei Leuke (ac-
tualmente Insula Şerpilor). În conformitate cu situaţia istorică din prima 
jumătate a mileniului I p. Chr., întreaga regiune studiată a fost divizată în 
două părţi componente: Barbaricum şi Zona romană, delimitate teritorial 
prin Valul de Sud al lui Traian. Catalogul cuprindea aproape 3.000 de pie-
se, mai exact 2859, dintre care 824 (16 AU, 296 AR, 477 AE, 35 nedetermi-
nate după metal) găsite izolat şi 2035 (29 AU, 1365 AR, 266 AE şi 375 ne-
determinate) în componenţa a 40 de tezaure. După zone, din Barbaricum 
proveneau 2008 monede: 367 (12 AU, 179 AR, 141 AE, 35 nedeterminate) 
descoperite izolat şi 1641 (29 AU, 1195 AR, 45 AE, 372 nedeterminate) în 
tezaure, iar din Zona romană – 676 (coraportul fiind de 282 piese găsite 
izolat şi 394 tezaurizate). După metal, cele 8 tezaure relativ sigure din Bar-
baricum cu 413 monede erau alcătuite din 3% piese de AU, 86,5% AR şi 
10,5% AE. Categoria respectivă a tezaurelor din Zona romană (5 tezaure cu 
340 monede) consta din 38% AR şi 62% AE. Diferenţa procentuală de pre-
zenţă a monedei de bronz în cele două microzone (10,5% : 62%) ilustrează 
elocvent circulaţia monedei mărunte la sud de valul Vadul lui Isac-Tatar-
bunar, mai ales în Tyras şi Orlovka. După retragerea stăpânirii romane din 
sudul Basarabiei, însă, se fac apropieri vizibile cu teritoriile învecinate din 
nord în ceea ce priveşte masa monetară: în fosta zonă romană moneda de 
argint reprezintă 91%, cea de bronz – 9%.

Referitor la etapele de pătrundere a monedei romane în arealul dintre 
Prut şi Nistru, s-au delimitat în total şase: republicane – sunt semnalate 22 
de piese, din sec. I p. Chr., de la Augustus până la Nerva – 337, din sec. II 
(Traianus-Septimius Severus inclusiv) – 1111, din sec. III, de la Caracalla la 
Constantinus I (211-306) – 232, din sec. IV, de la Constantinus I la Theodo-
sius I (306-395) – 495 şi din sec. V, de la Arcadius la Zenon (395-491) – 22. 
Reţinem că marea majoritate a monedelor romane au intrat aici în două 
etape – de la începutul sec. II până la mijlocul sec. III p. Chr. şi din a doua 
treime a sec. IV până la începutul sec. V p. Chr.

Monedele romane descoperite în spaţiul pruto-nistrean au fost emise 
în oficinele a cca 30 de oraşe ale Imperiului roman, atât din Italia, cât şi 
din provincii: de la Londinium (Londra) la nord până la Alexandria (Egipt) 
la sud, de la Tarraco (Spania) la vest până la Pantikapeum (Crimeea) la 
est. Atelierele monetare au putut fi determinate pentru cca 1/3 dintre piese 
(983 din 2859). În zona Barbaricumului cele mai frecvente sunt mone-
dele bătute la Constantinopol, Roma, Sirmium, Siscia, Antiochia, Aquileia 
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şi Trier. Numai în această microregiune apar emisii din Trier, Lugdunum, 
Londinium şi Tarraco. Pe de altă parte, doar în zona romană pătrund piese 
din Olbia, Tyras, Histria, Tomis 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.

Un interes aparte prezintă monedele romane găsite în context arhe-
ologic. De cele mai multe ori aceste vestigii provin din stratul de cultură 
al siturilor. Sunt cunoscute doar 10 cazuri de depistare a lor în complexe 
închise din aşezări de tip Sântana de Mureş-Černjachov: tezaurul de la Hol-
mskoe (sec. IV), descoperirile izolate din locuinţe – de la Cucoara (sec. II), 
Ruseni (două monede, sec. II şi sec. IV), Sobari (sec. III), Solonceni (sec. 
IV) şi Giurgiuleşti (două piese, ambele sec. IV) –, precum şi doi denari (sec. 
II) găsiţi în groapa cuptorului de redus minereu de la Mândreşti. 

Din 52 complexe arheologice provin 707 monede romane: 632 din 
componenţa a şase tezaure şi 75 descoperite izolat (58 găsite în 33 de aşe-
zări şi 17 în 11 necropole sau morminte izolate). Majoritatea absolută a mo-
nedelor depistate în context arheologic provin din situri aparţinând culturii 
Sântana de Mureş-Černjachov. Toate cele şase tezaure au fost găsite în aşe-
zări (Budăi, Călineşti, Chişinău-1973, Gruševci, Holmskoe III, Lucăşeuca). 
Patru tezaure conţin piese din sec. IV. Dacă unul (Lucăşeuca) constă din 
monede de bronz, celelalte trei (Budăi, Chişinău-1973 şi Holmskoe III) – 
din siliquae emise de Constantius II, bine păstrate, presupunându-se că 
ar putea proveni din plata unor stipendii. În alte 25 de aşezări ale culturii 
Sântana de Mureş-Černjachov au fost descoperite izolat 38 de piese (32 AR 
şi 6 AE), iar din 8 necropole atribuite acestei culturi provin 14 monede (12 
AR şi 2 AE). 

Purtătorii culturii Sântana de Mureş-Černjachov utilizau, în afară de 
monedele emise recent, şi piese mult mai vechi, datând cu precădere din 
sec. II p. Chr. Aceste monede „retro” erau nu numai de argint, ci şi de bronz. 
Se cunosc, în cadrul teritoriului şi culturii nominalizate, trei piese din aşe-
zări şi cinci din complexe funerare, prevăzute cu perforaţie sau urechiuşă 
pentru atârnare. 

Din două aşezări „de tip Etulia” provin trei monede de bronz, din două 
aşezări „de tip Mologa II” – cinci, iar 10 piese – din trei aşezări „din prime-
le secole p. Chr.”, mai dificil sau chiar imposibil de atribuit unei oarecare 
culturi arheologice.

În mormintele sarmatice monedele sunt extrem de rare: la începutul 
sec. XIX a fost înregistrată o monedă (AE?) romană în unul dintre tumulii 
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de la Tatarbunar; „câteva monede romane de bronz ce s-au dezintegrat” au 
fost semnalate într-un mormânt sarmatic de la Drochia; în T.3, M.1 de la 
Cârnăţeni – 1 AE din sec. II p. Chr.; în T.9, M.1 de la Kubej – 1AE datat la 
limitele sec. III-IV p. Chr.

Problema rolului monedei romane în arealul geografic analizat a fost 
tratată frecvent în literatura de specialitate, ajungându-se la concluzii dife-
rite. Astfel, G.B. Fedorov, M.A. Tihanova şi V.V. Kropotkin, spre exemplu, 
considerau că în primele secole ale erei creştine, inclusiv în perioada de 
existenţă a culturii Sântana de Mureş-Černjachov, în teritoriul dintre Prut 
şi Nistru era o producţie de mărfuri, însoţită de o circulaţie monetară în 
formă incipientă. Denarul roman apărea atât în calitate de „valută inter-
naţională” larg recunoscută, cât şi ca mijloc de plată de uz intern pe piaţa 
locală. M.I. Brajčevskij şi îndeosebi E.A. Rikman, însă, credeau că în sânul 
comunităţilor culturii Sântana de Mureş-Černjachov circulaţia monetară 
era deja destul de intensă, judecând după descoperirile de monedă mărun-
tă de bronz. În rezultatul studierii atente şi complexe a problematicii enun-
ţate, analizei diferenţiate, pe etape cronologice şi microzone, se profilează 
concluzia că se poate vorbi despre o circulaţie a banilor doar în zona roma-
nă (chiar dacă este mai timidă în comparaţie cu alte regiuni provincial-ro-
mane) şi la extrema de nord a regiunii luate în discuţie din a doua jumătate 
a sec. III – sec. IV p. Chr., când aici creşte cantitatea monedei de bronz. În 
microzona centrală extraprovincială preponderente în toate etapele rămân 
piesele de argint. La sud de valul Leova-Copanca este resimţită mai mult 
vecinătatea microzonei romane de la mijlocul sec. III p. Chr., când monede-
le de bronz apar în număr mare, apogeul fiind atins în etapa Constantinus 
I – Constantius II.

* * *
În ultimul timp au fost semnalate numeroase descoperiri monetare 

romane noi. S-a reuşit localizarea tezaurului de siliquae „de la Teleneşti”, 
emise de Constantius II; s-au acumulat noi date despre cele „două tezaure” 
de la Chişinău din 1972 şi 1973. Un mare câştig este specializarea în numis-
matică a câtorva istorici de la Chişinău, organizarea sistematică a simpozi-
oanelor de numismatică, apariţia anuală în Tyragetia a unei cronici, care 
include şi compartimentul Monede romane. Realizările majore enumerate 
se datorează în mare măsură şi implicării active a numismatului bucureş-
tean Eugen Nicolae. Se pare însă că o serie de observaţii făcute în baza ana-
lizei materialelor acumulate acum 10-15 ani mai rămân, totuşi, valabile.
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moNeDA BIZANtINă DIN seColele v-X 
îN regIuNIle CArPAto-NIstreNe

Sergiu MusteAţă

Prezenţa monedei imperiale în regiunile din afara hotarelor Imperiu-
lui Bizantin constituie un subiect important în cercetările numismatice şi 
istorice contemporane. Din această categorie de bunuri culturale bizantine 
fac parte şi monedele care, de regulă, constituie descoperiri fortuite fie izo-
late, fie grupate în tezaure. În regiunile carpato-nistrene sunt cunoscute 
582 de monede bizantine emise în perioada de domnie a împăraţilor Ana-
stasius (491-518) şi Vasile II Bulgaroctonul (976-1025), dintre care 189 de 
piese cu loc sigur de descoperire şi emitent cunoscut, 20 de monede cu 
emitent necunoscut, 48 de monede cu loc de descoperire necunoscut şi 325 
de monede din tezaure. 

Ponderea monedei bizantine după nominal. Analizând raportul din-
tre nominalul monedelor bizantine din secolele VI-X descoperite în regiu-
nile dintre Carpaţii Orientali şi Nistru, constatăm că cel mai frecvent este 
follis-ul, atât în descoperirile singulare (84%), cât şi în tezaure (95%). Din 
numărul total de piese cu loc sigur de descoperire, 26 sunt de argint, ceea 
ce constituie 7,0% în cazul descoperirilor singulare şi 4,0% din cele desco-
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perite în tezaure. Mai modest sunt reprezentate monedele de aur: un lot de 
20 de exemplare, care constituie 9,0% din descoperirile izolate şi doar 1,0% 
din cele descoperite în tezaure (tabelul 1, diagramele 1-2 şi 3-4). Astfel, pu-
tem constata că în secolele VI-X, în regiunile carpato-nistrene, atât solidi, 
cât şi miliaresia nu au constituit, în cele mai dese cazuri, obiectul tezauri-
zării, ele fiind, în general, descoperiri singulare.

Ponderea monedei bizantine după monetării. Pe parcursul Evului 
Mediu timpuriu, numărul monetăriilor bizantine s-a redus treptat, rămâ-
nând două centre importante – Constantinopol şi Syracuza. Ocuparea Sy-
racuzei de către arabi în anul 878 a stopat activitatea monetăriei din acest 
oraş, moneda bizantină fiind suplimentată prin redeschiderea atelierului 
de la Chersones. După reforma lui Heraclius (610-641) de centralizare a ad-
ministraţiei fiscale şi a emiterii monedei, s-a stabilit monopolul monetăriei 
de la Constantinopol, deţinut mai bine de două secole. În prima jumătate 
a secolului al VIII-lea, şi atelierele din Constantinopol şi-au redus activita-
tea, după 730 activau officinae A şi B, iar după 751 ―doar officina A. Cele 
mai multe monede de bronz, atât din sec. VI-VII, cât şi din sec. VIII-X, 
descoperite în regiunile carpato-nistrene, au fost emise de monetăria de 
la Constantinopol. Deşi într-un număr redus, în regiunea cercetată apar 
şi piese bătute în atelierele provinciale. Reieşind din numărul de monede 
înregistrate la est de Carpaţi până astăzi, cea mai reprezentativă situaţie 
privind locul de emisie a masei monetare bizantine rămâne a fi perioada 
sec. VI-VII. Printre aceste descoperiri se evidenţiază monedele bătute la 
Nicomedia – 13 piese izolate şi 38 din tezaure, după care urmează piesele 
de la Thessalonic, Cyzicus şi Antiohia. Doar în două cazuri, din şirul piese-
lor izolate, sunt atestate câte o monedă din atelierele de la Ravena (Tiberius 
III (689-705) şi Chersones [Constantin VII şi Roman I (919-944)]. Tezau-
rul de la Obârşeni se evidenţiază prin structura sa foarte diversă, având în 
componenţă atât monede emise în ateliere tradiţionale, cât şi piese bătute 
la Alexandria, Cartagina şi Syracuza.

Fenomenului tezaurizării. Fenomenul tezaurizării a fost un rezultat 
al acumulărilor de capital ale persoanelor implicate în circuitul economic 
bizantin. Tezaurele reflectă o situaţie politico-militară şi social-economică 
a populaţiilor care au locuit sau traversat regiunile cercetate. Din numărul 
tezaurelor atestate în regiunile carpato-nistrene, nouă aparţin perioadei I 
(secolele VI-VII) şi constituie 76% (246 exemplare), iar două sunt din a 
II-a perioadă (secolul IX – începutul secolului XI), constituind 24% (79 
exemplare). Astfel, din punct de vedere cronologic, putem evidenţia două 
grupe de tezaure. Primul grup include monede de la Anastasius I (498-518) 
până la Constantin IV (668-685), din al doilea grup fac parte tezaurele cu 
monede de la Leon V (813-820) până la Vasile II (976-1025).
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Intensitatea pătrunderii monedei bizantine în regiunile carpato-nis-
trene în secolele VI-X a fluctuat în dependenţă de situaţia politică, milita-
ră, etnică, economică din regiunile dunărene, precum şi de transformările 
social-economice şi politice din interiorul Imperiului Bizantin. Lipsa mo-
nedei bizantine de bronz sau numărul ei foarte redus a fost un rezultat al 
crizei imperiului şi al lipsei legăturilor dintre Bizanţ şi regiunile de la est de 
Carpaţi, iar prezenţa monedei de aur a rezultat din plăţile efectuate către 
populaţiile migratoare. Atestarea sporadică a monedei bizantine în secolele 
VI-VII şi IX-X în regiunile limitrofe frontierei imperiale este o mărturie a 
prezenţei bizantine: mercenari, comercianţi, misionari sau alte persoane 
venite din imperiu. O dovadă în acest sens este răspândirea monedelor de-a 
lungul căilor de comunicaţie naturală – văile râurilor. Odată cu retragerea 
forţelor bizantine de pe limesul dunărean, se reduce şi prezenţa monedei 
în aceste regiuni. Totodată, monedele bizantine au putut ajunge la nord 
de Dunăre în urma incursiunilor de jaf ale populaţiilor barbare asupra re-
giunilor imperiale, fiind utilizate ulterior, pentru valoarea lor intrinsecă, 
la confecţionarea bijuteriilor şi accesoriilor vestimentare (aur, argint sau 
aramă). Din punct de vedere al naturii ei economice, moneda de bronz a 
fost utilizată de cei care ştiau valoarea ei din imperiu în relaţiile de schimb. 
D.M. Metcalf atrage atenţia că economia şi societatea triburilor slave au 
funcţionat fără moneda cu valoare mică (de bronz) atât înainte, cât şi după 
stabilirea lor la sud de Dunăre.

Purtători şi utilizatori ai monedei au fost categorii sociale diverse: de 
la cetăţeni şi locuitori ai imperiului (populaţia civilă), negustori, călugări 
(aici se înscriu şi donaţiile aristocraţilor şi împăraţilor făcute mănăstirilor), 
soldaţi (soldele cărora variau de la un împărat la altul) până la locuitorii 
teritoriilor vecine din Barbaricum etc. Aici se mai înscriu şi alte categorii 
de călători/purtători de valori – oficiali (ambasadori, misionari), neofici-
ali (pelerini, marinari, pescari, meşteri itineranţi) şi „invizibili” (imigranţi, 
piraţi, hoinari, fugari a.a.). Aşadar, în dependenţă de circumstanţe, mone-
dele au putut ajunge în mediul barbar pe diverse căi: comerţ, jaf, subsidii, 
cadouri (în special în cazul monedelor de argint şi aur) etc. Tezaurele, de 
regulă, nu au o legătură nemijlocit comercială, ele pot proveni din jafuri, 
subsidii sau acumulări de capital, care au aparţinut unor diverse categorii 
de populaţie.
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CIrCulAţIA moNetAră îN molDovA 
îN A DouA jumătAte A seColuluI 

Al XIv-leA – seColul Al Xv-leA

Ion EREMIA

În procesul de evoluţie a circulaţiei monetare pe teritoriul Ţării Mol-
dovei este necesar să deosebim două nivele: monede străine şi monede bă-
tute în spaţiul local.

Monedele străine le întâlnim în spaţiul est-carpatic cu mult înainte de 
secolul al XIV-lea. Cât priveşte acest secol, pe teritoriul viitoarei Moldove, 
până la formarea statului se întâlnesc monede străine, în primul rând de 
provenienţă din Regatul Ungariei, monede descoperite chiar în faza iniţială 
a existenţei Moldovei, la Baia. Relaţii comerciale cu Ungaria vor fi fost în 
perioada anilor 1347 – 1362-63, atunci când exista acea provincie Ungară 
de la est de munţii Carpaţi, numită în actul maghiar din 1360, terrae nostra 
Molduane. Săpăturile arheologice de la Suceava şi din alte oraşe ale Moldo-
vei au dus la noi descoperiri monetare.

Tezaurul de la Siret, îngropat prin a doua jumătate a celui de al VIII-
lea deceniu al secolului al XIV-lea, descoperit în anul 1912, vine să comple-
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teze imaginea noastră despre monedele care circulau în Ţara Moldovei în 
doua jumătate a secolului al XIV-lea: boeme, polone, muntene, la care se 
vor adăuga, în secolul următor, şi altele .

Data primei emisiuni monetare moldoveneşti este o problemă destul 
de discutată de specialişti, dar toţi sunt de acord că aceasta s-a produs în 
timpul domniei lui Petru Muşat. S-a propus, vremea când a fost bătută pri-
ma monedă, intervalul dintre anul 1377 şi ultimii ani de domnie a acestuia. 
Lipsa monedelor locale din tezaurul de la Siret, l-a determinat pe Ştefan S. 
Gorovei să concluzioneze că în perioada de până la 1379 „nu exista încă o 
monedă moldovenească”. Date noi, consideră acelaşi autor, ar putea oferi 
doar cercetarea mai atentă a tezaurelor descoperite deja. Totuşi, crede Şte-
fan S. Gorovei baterea primei monede moldoveneşti trebuie pusă în legătu-
ră cu deschiderea drumului comercial moldovenesc.

Nu este elucidată nici problema suveranului care a acordat domnului 
Moldovei dreptul de a bate monedă. S-a indicat la regele maghiar Ludovic 
cel Mare, dar opinia a fost contestată destul de argumentat de Ştefan S. 
Gorovei. 

Surse scrise din anul 1388 atestă că domnilor Moldovei le era cunos-
cută şi „rubla de argint frâncească”, anume în această unitate bănească, 
trebuia acordat împrumutul regelui polonez Vladislav Jagiello de către 
domnul Moldovei Petru Muşat. Se consideră că sistemul monetar moldo-
venesc a avut la bază sistemul monetar al groşilor de Liov (Emil Condu-
rachi) sau acea sommo, unitatea de greutate utilizată de coloniile pontice, 
Cetatea Albă, Chilia şi Caffa (Octavian Iliescu, Ştefan S.Gorovei). Reieşind 
din această sommo şi s-au făcut calculele respective, care au arătat că cele 
3 000 de ruble frânceşti de argint, constituiau cca 538 kg de argint sau 
52 kg de aur. Această unitate de greutate somme, суми, cum apare ea în 
câteva documente moldoveneşti de limbă slavonă din secolul al XV-lea, a 
fost utilizată ulterior de domnul Moldovei Ştefan cel Mare. Spre exemplu, 
pe 25 ianuarie 1476 Ştefan cel Mare dădea mănăstirii Putna satul Şirăuţi, 
“1 cădelniţă, şi încă 1 chivot, de argint şi aurite de 13 some”, pe 1 iunie 1476 
aceeaşi mănăstire primea de la domn “1 cădelniţă de 12 some, de argint, şi 
un chivot de 3 some”, iar prin actul din 29 iunie 1476 acelaşi destinatar pri-
mea de la domnie “1 cădelniţă de 10 some de argint şi aurită, de asemenea 
un chivot, de încă 3 some”. 

Apare semnificativ faptul că pe parcursul secolului al XV-lea, docu-
mentele interne moldoveneşti, practic nu semnalează utilizarea monedei 
locale moldoveneşti.

Pentru desemnarea termenului de bani, în sensul unei sume de mo-
nede, era utilizat un termen slavon. Actele moldoveneşti de limbă slavonă 
conţin termenul general de пинези, tradus în româneşte cu termenul bani, 
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ceea ce semnifică nu o unitate bănească, ci o anumită sumă de monede. În 
cazul de faţă, actul din 5 iunie 1449, aminteşte suma de 800 de zloţi, care, 
toţi împreună sunt şi пинези. Actul din 27 octombrie 1452 aminteşte zloţii 
(zlat tureţkih) turceşti (amintiţi şi în 1462, 1464 zolotâh tureţkih ).

 Sursele documentare din secolul al XV-lea amintesc şi grivnele de 
argint, termenul general fiind tot пинези (bani). Actul din 20 ianuarie 1456 
şi 7 aprilie 1458 aminteşte simplu grivne, semnificând, probabil, aceleaşi 
grivne de argint. 

În actul din 8 septembrie 1457 domnul Moldovei întărea mănăstirii 
de la Bistriţa vămile din târgul Bacău, de la Tazlău şi altele, morile mai 
din sus de Bacău, pe care călugării le-au întemeiat pe banii (пинези) lor. 
Actul domnesc mai prevedea că nimeni dintre slujitorii domneşti să nu 
se amestece în venitul mănăstirii „fie chiar pentru preţ de un groş”. Actul 
din 23 februarie 1453 prin care oamenilor mănăstirii Iaţco li se permite 
să se ocupe liber cu comerţul prin ţară „iar vamă să nu dea nicăieri nici 
un groş”. Un alt document din 30 septembrie 1453 aminteşte de dania 
acordată mănăstirii Moldoviţa şi de scutirea a trei care cu mărfuri de orice 
vamă. Nimeni, poruncea actul domnesc, să nu i-a „chiar preţ de o jumă-
tate de groş”. În aşa fel, groşul şi jumătatea de groş, apar, după sensul 
în care sunt utilizaţi în aceste documente, drept cea mai mică unitate 
bănească din Ţara Moldovei.

Deosebit de numeroase în actele moldoveneşti, sunt menţionările 
zlotului tătăresc, amintit practic, în toate documentele care atestă ope-
raţii de cumpărare-vânzare a satelor, moşiilor, prisăcilor şi a altor bunuri 
materiale.

Uneori, sursele documentare amintesc pur şi simplu zlotul, zlotul tur-
cesc, zlotul tătăresc, zlotul unguresc – cu aceste monede se cumpără moşii 
şi bunuri materiale, se plăteşte turcilor tribut, aceşti bani se dau de către 
domni mănăstirilor din ţară şi de peste hotare.

Ducaţi ungureşti sunt amintiţi o singură dată pe parcursul secolului al 
XV-lea anume în actul din 10 mai 1466.

În câteva acte din timpul lui Ştefan cel Mare, care nu s-au păstrat în 
original, dar în traduceri din secolul al XVIII-lea, apare galbenul, galbenul 
tătăresc, în una din traducerile actului din 7 iunie 1455 este reprodus ter-
menul zloţi, ceea ce atestă că acesta era termenul original al galbenului. 

Rubla de argint (rubli srebra), fără specificarea frâncesc sau o altă 
precizare, de asemenea apare în secolul al XV-lea. Spre exemplu, în actul 
din 5 iunie 1449, o sumă de ruble de argint, se pun zavescă(era taxa plă-
tită pentru a împiedica redeschiderea unui proces.) între Coste pârcălab 
şi Gheorghe Heregariul, datoria celui de al doilea este de 800 de zloţi. Ar 
reieşi că zlotul are o valoare mai mare decât rubla. Ruble de argint turnat 
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(rubli litogo srebra), tot în calitate de zavescă, sunt atestate în actul din 
7 septembrie 1452. De fapt, toate documentele din secolul al XV-lea, care 
indică rubla de argint, atestă că această unitate bănească era pusă numai 
zavescă. Zavesca este amintită pentru ultima dată într-un act din 26 au-
gust 1474, iar odată cu dispariţia ei din surse, dispare şi menţionarea rublei 
de argint din documentele moldoveneşti.

Pe 13 septembrie 1471domnul Moldovei Ştefan cel Mare „a aşezat un 
obroc bolniţei noastre din sfânta noastră mănăstire de la Zugrafu” în mări-
me de 500 de aspri. 

În actul din 14 octombrie 1489, traducere germană după original, apar 
în calitate de monedă cu care se cumpără sate şi părţi de sate zloţii tătăreşti 
şi zloţii ungureşti. Editorii documentului însă, în preambulul actului amin-
tesc doar zloţii tătăreşti, ceea ce ar lăsa să se bănuiască că este vorba doar 
de zloţi tătăreşti, traducătorul în germană a comis o eroare atunci când a 
tradus actul din originalul slavon.

Actul din 20 noiembrie 1499 atestă vânzarea unor sate şi bunuri imo-
biliare şi alături de zloţii tătăreşti apar şi zloţii ungureşti roşii. Zloţii tătă-
reşti sunt utilizaţi în majoritatea covârşitoare a cazurilor. 

Aşadar, materialul documentar de la sfârşitul secolului al XIV-lea – 
secolul al XV-lea atestă că moneda locală moldovenească, practic, nu era 
utilizată pentru efectuarea tranzacţiilor comerciale cu sate, moşii şi alte bu-
nuri materiale. Întotdeauna s-a utilizat moneda străină, în special zlotul 
tătăresc.
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CirCulAţIA moNeDeI otomANe îN molDovA

Ana boLduREAnu

Monedele otomane au fost prezente în circulaţia monetară a Ţării Mol-
dovei o lungă perioadă de timp, de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi până 
la începutul secolului XIX. Particularităţile de pătrundere,  ponderea şi no-
minalele care au circulat pe piaţa monetară a Moldovei au fost influenţate 
de situaţia politică şi militară din regiune şi din Imperiul otoman, dar şi de 
structura sistemului monetar otoman. În perioada când monedele otoma-
ne îşi fac apariţia pe teritoriul Ţărilor Române, sistemul monetar otoman 
era alcătuit din moneda de aramă - mangârul emis încă de  întemeietorul 
imperiului Osman (1299-1324) în prima capitală, la Bursa şi din emisiunea 
clasică de argint - asprul, introdusă în circulaţie pe la 1327 de către Orhan, 
fiul lui Osman şi adevăratul fondator al dinastiei otomane.  Este cunoscut 
faptul că otomanii băteau şi monedă de aur, acestea reprezentând însă imi-
taţii ai ducaţilor veneţieni, dar nu se cunoaşte cu exactitate când a început 
şi a încetat această producţie. Cea mai veche emisiune monetară otomană 
descoperită în Moldova este un mangâr de la Bayezid I (1389-1402) prove-
nită de la Suceava, care însă nu semnifică pătrunderea monedei otomane 
pe piaţa moldovenească, ci existenţa unor contacte timpuri dintre teritori-
ile de la sud de Dunăre şi oraş.  Imitaţiile “turceşti” ale ducaţilor veneţieni, 
sunt semnalate pentru prima dată într-un document de la 1431. Cam în ace-
iaşi perioadă pătrund şi asprii care reprezintă emisiuni de la Murad al II-lea 
din perioada 1430-1444, găsiţi la Suceava, în cadrul tezaurului descoperit la 
Roman, dar şi un exemplar din prima domnie a lui Mehmed al II-lea, găsit 
la Orheiul Vechi.   Abia sub Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopo-
lului (1444-1446; 1451-1481), se iniţiază pe la 1477/1478 producţia de piese 
otomane de aur propriu-zise, cu legenda arabă, altânii sau sultaninii. În 
rezultat se formează un sistem monetar unificat, bazat pe moneda de aur, 
destinată comerţului exterior, asprul de argint necesar tranzacţiilor curen-
te şi mangârul de aramă destinat schimburilor comerciale cotidiene. 

Nu se cunosc descoperiri monetare în Moldova ar confirma prezenţa 
monedei de aur otomane  în Moldova pe parcursul secolului XV - începutul 
secolului al XVI-lea, deşi teoretic ele au circulat în regiune. Menţiunile din 
documente referitoare la piese de aur “turceşti” dinainte de 1477/1478 şi 
chiar şi din anii următori atestă prezenţa pe piaţă a imitaţiilor după ducaţii 
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veneţieni bătuţi în atelierele imperiului sau ai tributarilor acestora. Exis-
tenţa acestora în zonă ar fi contribuit la menţinerea în uz a unităţii de calcul 
“zlotul tătăresc”, atât de cunoscut nouă din documentele vremii. Conform 
unor studii “zlotul tătăresc” ar avea la origini hiperperul bizantin, adaptat 
ulterior principalelor monede de aur care au circulat în nordul Mării Negre: 
imitaţiile ducatului veneţian, cel unguresc, precum şi alte emisiuni apropi-
ate valoric. 

Primele monede de aur otomane propriu-zise, au fost atestate pe teri-
toriul Moldovei abia în timpul domniei sultanului Süleyman I (1520-1566), 
piesele  fiind datate în perioada 1520-1541. Monedele de aur sunt destul 
de rare în descoperiri şi din cauza sferei restrânse de  circulaţie a aurului, 
acesta fiind rar prezent în punga omului de rând.  Potrivit documentelor, pe 
parcursul secolului XVI monedele otomane de aur au fost utilizate în Mol-
dova în plata haraciului. Astfel, de exemplu, începând cu 1564-1565 şi până 
în 1588-1589, haraciul în proporţie de 7,2% până la  25,12% era plătit în 
sultanini (altâni). Comparativ cu prezenţa lor în plata haraciului, monedele 
otomane de aur apar târziu şi într-o proporţie mai redusă  în descoperirile 
monetare, chiar dacă numărul lor creşte spre sfârşitul secolului al XVI-lea.  
Altânii ai fost atestaţi în componenţa mai multor tezaure din Moldova: Băl-
ţata, raionul Criuleni (Süleyman I: 8 ex.; Selim II: 1 ex., Murad III: 3 ex.), 
Bălţaţi, jud. Iaşi ( Murad III: 1 ex.),  Cucuruzeni, raionul Orhei (Mehmed 
III: 1 ex.); Dezghingea, U.T.A. Găgăuzia (Süleyman I: 4 ex.; Selim II: 1 ex., 
Murad III: 1 ex., Mehmed III: 1 ex.);  Mihăileni, raionul  Râşcani (Mehmed 
III: 2 ex., Ahmed I: 4 ex.); Moscovei, raionul Cahul (Selim II: 1 ex.) etc.  

Pătrunderea masivă a asprului în Moldova datează de la sfârşitul se-
colului al XV-lea, mai ales  după cucerirea de către otomani a Cetăţii Albe 
şi a Chiliei. Circulaţia asprilor în Ţara Moldovei a fost destul de intensă, dar 
nu atât de  profundă ca în Ţara Românească, mai ales că aici pe întreg par-
cursul secolului XVI, în  calitate de monedă de cont rămâne zlotul tătăresc, 
cum am menţionat mai sus.

Analiza mecanismului pătrunderii şi circulaţiei acestei monede în  
Moldova, dar şi în celelalte Ţări Române  a demonstrat că succesul ei pe 
piaţă nu s-a datorat ascensiunii politice şi militare a  Imperiului Otoman 
în zonă, ci efectelor economice rezultate în urma succeselor otomanilor. 
Asprul s-a impus ca monedă în care se făceau cele mai multe operaţii de 
vânzare-cumpărare pe piaţa românească şi datorită calităţii sale, care în 
ciuda diminuării treptate a greutăţii  îşi păstrează titlul relativ ridicat. Re-
gimul de circulaţie a asprului în Principatele române era deosebit  de cel 
din imperiu datorat şi statutului special de „protecţie” otomană al acestora. 
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Cercetările din ultimii ani au permis definirea  zonei româneşti de circulaţie 
a asprului, care reprezenta un spaţiu de tranziţie dintre Imperiul Otoman  
şi Europa Centrală.

În secolul al XVI-lea, după intrarea ţării sub suzeranitatea Porţii Oto-
mane, circulaţia asprilor otomani  în Moldova se intensifică substanţial. 
Acest lucru este demonstrat de numeroasele tezaure monetare  descope-
rite în regiune, în care asprul, alături de denarul unguresc înregistrează 
un procentaj sporit. Menţionăm doar câteva tezaure care conţin pe lângă 
alte monede şi aspri otomani: tezaurul de la Săseni, r. Călăraşi, Comrat, r. 
Comrat, Semeni, jud. Ungheni, Echimăuţi,  r. Rezina,   Topala, com. Cenac, 
r. Cimişlia, Leuşeni, r. Hânceşti, Oneşti, r. Hânceşti, etc. 

În urma cuceririlor orientale ale sultanului Selim I, asprului i se ală-
tură şi alte emisiuni de argint existente în acele regiuni anterior cuceririi 
dar bătute acum în numele sultanului otoman. Dintre acestea, la nord de 
Dunăre pătrunde dirhemul, atestat însă în număr redus pe piaţa Moldovei, 
dar şi paraua. Moneda de aramă mangâr sau pul= paraua. Moneda de ara-
mă mangar sau pul destinată pieţei interne, a circulat în teritoriile anexate 
imperiului, dar sporadic a pătruns şi în Moldova. 

Deprecierea asprului la sfârşitul secolului al XVI-lea urmată de decă-
derea sistemului monetar otoman şi inundarea pieţelor imperiului de talerii 
europeni, a impus autorităţile otomane să iniţieze o reformă monetară prin 
emiterea unor piese mari de argint de bună calitate din categoria talerului. 
Astfel sub Süleyman II (1687-1691) a fost emis noul nominal zolota, numit 
eronat de unii cercetători kuruş. În cazul monedei de aur primele schimbări 
s-au produs în timpul domniei lui Mustafa II (1695-1703) prin baterea aşa 
numiţilor cedid eşrefî, dar fiind continuată şi emiterea sultaninului care s-a 
dovedit a fi cel mai stabil nominal în condiţiile de maximă decădere a sis-
temului monetar otoman. La începutul secolului XVIII au apărut noi specii 
monetare precum zincirli, zer-i mahbub şi zeri Istanbul, dar şi submultipli 
ai acestora.

În vremea sultanului Ahmed III (1703-1730) a avut loc o diversificare a 
nominalelor de argint, fiind  bătute mai multe serii de kuruşi, de zolota, pa-
rale şi aspri. Sultanul Mahmud I (1730-1754) emite mai mulţi submultipli 
ai kuruşului: yirmilikul (egal cu 20 parale), onlukul (10 parale), şi beşlicul 
(10 parale). Începând cu domnia lui Mustafa III (1757-1774), monetăria de 
la Istanbul, probabil la 1758 pune în circulaţie altmışlıkul (60 de parale), si-
milar cu zolota din punct de vedere tipologic, cu greutatea de 29 de grame. 
Agravarea crizei financiară a imperiului în timpul războiului din 1787-1789 
a obligat autorităţile să treacă la emiterea unui nou nominal ikilikul (80 
parale) cu o greutate iniţială de 30,50 g, ca în primul an de domnie a lui 
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Selim III (1789/1790) să fie nevoite să introducă yüzlükul (100 parale), care 
cântărea 32,50 g. Ultimele piese au fost destinate în principal susţinerii 
efortului de război. Toate aceste nominale otomane sunt atestate în desco-
peririle monetare din Moldova, atât în tezaure, cât şi izolat, unele cum ar fi 
kuruşul şi altmışlıkul destul de masiv. Acestea au persistat pe piaţa Ţărilor 
Române până în preajma evenimentelor de la 1848, iar în Basarabia până 
la scoaterea lor din circulaţie de către Imperiul Rus.
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DesCoPerIrI NumIsmAtICe 
lA orheIul veChI îN ANII 1996-2001

Gheorghe Postică

În timpul săpăturilor arheologice din 1996-2001 la Orheiul Vechi, la 
obiectivul „Citadela medievală”, în total, au fost descoperite 52 monede, 
inclusiv 43 provenite din complexe închise şi 9 din stratul de cultură. 

Monedele datează din secolul XIV (37 %) şi secolul XV (63 %), fiind 
de provenienţă din patru state: Hoarda de Aur – 19 piese (37 %), Kaffa – 1 
piesă (2 %), Ţara Moldovei – 29 piese (56 %), Polonia – 1 monedă (2 %), 
nedeterminate – 2 monede (2 %). 

hoarda de Aur,1.  19 monede, inclusiv 16 de aramă şi 3 din argint. 
Monedele de aramă se împart în trei grupe: a) tip rozetă - 10 mone-•	

de datate între anii 1351-1381, b) tip Şehr al-Cedid - 5 monede, datate între 
anii 1366-1369 şi c) piese monetiforme - 1 monedă din anii 1366-1369.

Monedele de argint se împart în două grupe: a) dirhemi de la hanul •	
Uzbek (1313-1341) - 2 piese, inclusiv una cu contramarcă şi b) dirhemi de la 
hanul Toktamâş (1378-1395) – 1 piesă. 

Kaffa (Crimeia)2.  – 1 aspru genovezo-tătărăsc (1419-1433).
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Moldova3.  – 29 monede.
Alexandru cel Bun (1400-1432): 15 monede, inclusiv 7 semigroşi de •	

aramă, 3 semigroşi de argint, 4 groşi de aramă şi 1 groş dublu de argint.
Iliaş şi Ştefan (1436-1442) – 1 dublu groş de argint.•	
Iliaş (1436-1442) – 5 monede de argint, inclusiv 2 semigroşi de ara-•	

mă, 1 groş de argint şi 2 groşi dubli de argint.
Ştefan al II (1442-1448) – 6 monede de argint, inclusiv 2 semigroşi •	

de argint, 1 semigroş de aramă, 2 groşi de argint şi 1 groş de aramă.
Fals moldovenesc după Murad II (1421-1444) – 1 monedă de ar-•	

gint.
Ştefan cel Mare (1457-1504) – 1 groş de argint.•	
Polonia,4.  Jan Olbraht (1492-1501) – 1 semigroş de argint.

Analiza datelor numismatice arată că în partea de sud-vest a citadelei 
medievale predomină monedele datate în prima jumătate a secolului XV, în 
total 27 piese (56 %), urmate de monedele din perioada Hoardei de Aur, de 
la mijlocul – a doua jumătate a secolului XIV – 19 piese (40 %) şi monedele 
din a doua jumătate a secolului XV – 2 monede (4 %). În acest context, se 
remarcă predominarea în sectorul dat a monedelor din perioada de la mij-
locul secolului XIV până la mijlocul secolului XV, ponderea neînsemnată a 
emisiunilor monetare din a doua jumătate a secolului XV şi lipsa totală a 
monedelor din secolul XVI şi XVII. Este de remarcat, că datele numisma-
tice în mare parte reflectă tabloul arheologic urmărit, pe parcursul săpătu-
rilor din anii 1996-2001, în acest sector în baza descoperirilor ceramice. În 
acelaşi timp, constatăm, că tabloul arheologic destul de bogat din a doua 
jumătate a secolului XV, nu concordă cu materiale numismatice de epocă, 
acestea practic fiind lipsă. Or, o asemenea situaţie se înscrie în tabloul nu-
mismatic general de la Orheiul Vechi. Astfel, în conformitate cu unele date 
numismatice generale [Abâzova, Bârnea, Nudel’man 1982, p. 63-64, 91], 
din 89 monede din secolul XV descoperite la Orheiul Vechi, pieselor din 
prima jumătate a secolului respectiv le revenea 77 %, iar celor din a doua 
jumătate a secolului dat le revenea - 23 %. Această tendinţă este confirmată 
şi de descoperirile ulterioare de la Orheiul Vechi [Travkin 1998].

Bibliografie:
Abâzova E.N., BârneaP.P., Nudel’manA.A., Drevnosti Starogo Orhe-

ja, Kišinev, 1982.
Travkin S., Descoperiri numismatice din Orheiul Vechi (anul 1987), 

in: Revista arheologică, 2, 1998, pp. 163-165.



26

CIrCulAţIA MonetAră îN BAsArABIA îN PrImII ANI 
DuPă ANeXAreA eI lA ImPerIul rus

Valentin toMuleţ

După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus în provincie au 
circulat, o anumită perioadă de timp, mai multe feluri de monede, în speci-
al cele turceşti, austriece şi olandeze. Dar cea mai mare răspândire au avut, 
graţie dependenţei Principatelor Române de Imperiul Otoman, monedele 
de aur şi argint turceşti cu valoare diferită, numite mahmudea, jumătate de 
mahmudea, o pătrime din mahmudea, rubia, rubeicicul, beşlicul, stambo-
lul, funducul, misârul etc.

Administraţia imperială rusă n-a putut scoate imediat din circulaţie 
de pe piaţa internă din Basarabia monedele străine şi să le înlocuiască cu 
asignatul rusesc din mai multe considerente:

Introducerea în Basarabia a unui sistem monetar nou a depins, în 1. 
mare măsură, de ritmurile de includere a teritoriului nou-anexat în siste-
mul economic şi politic al Imperiului Rus, proces care s-a petrecut ane-
voios, a necesitat timp şi eforturi atât din partea administraţiei imperiale 
ruse, cât şi a celei regionale din Basarabia. 

Dificultatea integrării teritoriului nou-anexat în sistemul pieţei 2. 
interne ruse era dictat de faptul că până la începutul anilor ’30 ai sec. al 
XIX-lea Basarabia a fost separată de guberniile interne ruse prin cordonul 
vamal de la Nistru, iar legăturile comerciale a negustorilor basarabeni cu 
guberniile ucrainene şi ruse s-a petrecut cu anumite greutăţi, din simplul 
considerent că negustorii din guberniile ruse erau împărţiţi în ghilde co-
merciale, iar cei din Basarabia – nu.

Nu mai puţin important a fost şi faptul că pentru o anumită pe-3. 
rioadă de timp, până în 1828, Basarabia a deţinut statutul de autonomie 
limitată în componenţa Imperiului Rus. Alături de păstrarea unor particu-
larităţi în sistemul economic, politic şi administrativ, statutul de autonomie 
presupunea, sau cel puţin admitea, păstrarea unor particularităţi specifice 
în sistemul financiar, inclusiv în circuitul monetar.

Urmează să ţinem cont şi de faptul că, la început, comerţul în Basa-4. 
rabia se efectua în baza Regulamentului comercial din 19 decembrie 1810, 
care promova politica de a nu scoate din ţară monedele de aur şi argint. Iar 
monedele turceşti, austriece şi olandeze erau de monede aur şi argint. 

Trebuie să mai ţinem cont şi de faptul că pentru integrarea Basa-5. 
rabiei în sistemul economic şi politic al imperiului ţarismul a întreprins 
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măsuri concrete în vederea studierii resurselor economice şi umane ale 
Basarabiei, specificul administrării teritoriului, instituţiile sociale, fiscale, 
administrative etc., specificul dezvoltării economice, condiţiile în care se 
desfăşura comerţul, modalitatea de impozitare a populaţiei moştenită din 
Principatul Moldova, specificul circulaţiei monetare pentru a putea fi ope-
rate schimbări reieşind din noile condiţii etc.

Înlăturarea de pe piaţa basarabeană a monedelor străine era difi-6. 
cilă şi din considerentul că instituirea cordonului sanitaro-vamal la noua 
frontieră, la Prut şi Dunăre, care urma să  supravegheze şi să reglementeze 
circulaţia mărfurilor, respectiv şi circulaţia monetară, şi nu numai, în Basa-
rabia, se tărăgăna. Cordonul a fost instituit abia în 1817, respectiv din acest 
an se puteau întreprinde măsuri concrete şi eficiente în vederea soluţionării 
acestei întrebări.  

La 10 ianuarie 1819 Consiliul Suprem al Basarabiei sub preşedinţia lui 
C.A. Catacazi au discutat dispoziţia rezidentului plenipotenţiar al Basarabi-
ei 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 Departamentu-
lui 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.

Pentru a stabili un curs exact în timpul operaţiilor de schimb valu-
tar, 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. Valoarea se 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 această instituţie, se stipula că banii 
încasaţi de concesionar să fie luaţi în monedă care circulă liber în Basara-
bia, 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 mah-
mudea – 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 ge-
neral al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voro-
nţov, adresată Consiliului Suprem al Basarabiei „…s-a hotărât a interzice 
primirea banilor de aur turceşti în vistieria statului, indiferent de cursul 
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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”.

Pentru a înlătura moneda turcească din circulaţie, în 1827 Adminis-
traţia regională a emis o dispoziţie specială, potrivit căreia, pentru comodi-
tatea populaţiei, taxele la produse urmau să fie fixate în ruble ruseşti şi nu 
în cele turceşti sau moldoveneşti.

După anexarea în 1812 a Basarabiei la Rusia în provincie au circulat 
următoarele monede:  

MAHMudEA (махмудя) – monedă turcească de aur echivalând cu 
15 lei vechi. A fost emisă de sultanul Mahmud I (1730-1754), de la care 
şi-a luat numele. În Basarabia este cunoscută ca mahmudea, jumătate de 
mahmudea şi o pătrime din mahmudea. Potrivit cursului oficial din 1820, 
mahmudea era echivalentă cu 29 lei şi 12 parale. Pornind de la faptul că în 
Basarabia nu exista un curs stabil în schimbul banilor, în timpul operaţiilor 
de schimb valutar aveau loc diferite încălcări. Pentru a reglementa această 
problemă, la 12 ianuarie 1823 a fost emisă o dispoziţie ce stabilea modali-
tatea 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. Mahmudea a 
fost echivalată cu 3 rub. 28 kop.

RubIA (рубий) – unitate bănească din Imperiul Otoman care a cir-
culat în Principatul Moldova şi în Basarabia după anexarea ei la Imperiul 
Rus. În sec. al XIX-lea rubia circula pe piaţa internă din Moldova cu valoa-
rea de 110 parale, de 2 piaştri şi 30 de parale sau de 6 lei vechi. În Basarabia, 
rubia pătrunde în cantităţi mari, în special, în anii 1817-1818, în perioada 
comerţului favorabil cu Imperiul Otoman. Atunci o rubie era echivalentă cu 
½ din beşlic şi erau schimbată de populaţie la cursul de 2 lei 20 parale, dar 
nu era primită de vistierie în calitate de impozit. În baza dispoziţiei din 12 
ianuarie 1823 rubia a fost echivalată cu 53 kop. 

BeŞlicul (бешлий) – monedă turcească de valoare mare, care a 
circulat şi în Ţările Române. La 1820 valora 50 de groşi. În limba turcă beş 
însemna cinci (пять), iar beşlic – pitac (пятак) sau monedă de cinci co-
peici (пятилевник). În 1813 cursul beşlicului în Basarabia constituia 5 lei. 
Pătrunde în cantităţi mari, în special, în anii 1817-1818, în perioada comer-
ţului favorabil practicat de negustorii basarabeni cu Imperiul Otoman.

STAMboL (стамборы) – monedă de aur (galben, ducat), emisă la 
Istanbul. Stambolul a circulat în toate cele trei provincii româneşti – din 
sec. al XVIII-lea până în a doua jumătate a sec. al XIX-lea., cu o valoare 
relativ stabilă, de 8 lei (piaştri). În Basarabia, stambolul a circulat în primii 
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ani după anexarea acestui teritoriu la Imperiul Rus. La dispoziţia guver-
natorului civil al Basarabiei a fost interzis, din considerentul că nu avea 
curs de schimb şi că „…cerere în această monedă pentru cursul mărunt, pe 
viitor, nu se mai prevede”.

FunduCuL (фундук) – monedă turcească de aur în greutate de 
2,43 g. emisă la 1748. În Ţările Române funducul a circulat în sec. al XVI-
II-lea şi al XIX-lea, cu o valoare apropiată de a ducaţilor europeni (veneţi-
eni, olandezi, ungureşti), echivalând cu 11 sau 22 piaştri sau chiar cu 35 lei 
vechi. În Basarabia funducul a circulat în primii ani după anexarea acestui 
teritoriu la Imperiul Rus. La dispoziţia guvernatorului civil al Basarabiei 
a fost interzis, din considerentul că nu avea curs de schimb şi „…cerere pe 
viitor în această monedă pentru cursul mărunt nu se prevede”.

MISÂRuL (мисары) – monedă de aur egipteană, bătută la Cairo. 
Misârul este prezent pe piaţa internă din Ţările Române din sec. al XVIII-
lea până la 14(28) aprilie 1867. Cursul misârului apare variabil, când de 
la 7 lei, când de la 17 lei. Sursele de arhivă (1813) confirmă că misârul era 
cervoneţ turcesc care era folosit în Moldova în calitate de unitate monetară, 
iar după anexarea Basarabiei la Rusia el a fost limitat în circulaţie.

cerVoNeţul (de la polon. – czerwony – frumos, de aur) 
(червонец) – monedele de aur turceşti „…care se află în circulaţie în nu-
măr destul de mare în această provincie”. La dispoziţia guvernatorului civil 
I.M. Hartingh din 29 decembrie 1813, s-a interzis ca această monedă se fie 
primită în vistieria statului, sub pretextul insuficienţei şi calităţii joase a 
aurului şi din cauza instabilităţii cursului, care poate cauza vistieriei mari 
prejudicii. Cervoneţi erau şi ducaţii olandezi, care circulau în Basarabia la 
cursul de 12 lei şi ducaţii austrieci – la cursul la 11 lei şi 30 de parale. Cervo-
neţi erau şi monedele de aur ruseşti, de o valoare de 3 ruble, similar duca-
tului sau ţechinului italian. 

ASPRuL (аспра) – monedă turcească bătută din argint, pe la mijlocul 
sec. al XIV-lea, valorând 1/3 dintr-o para. Aspru a continuat să circule în Ba-
sarabia şi după anexarea ei la Imperiul Rus. Aspru era cunoscut ca monedă 
turcească de valoare mică. 120 de aspre erau echivalente cu un leu.

LEuL (лев) – la început monedă olandeză de argint, având drept ele-
ment caracteristic un leu ridicat pe două labe imprimat pe revers. Valoarea 
leului a variat: între 1650-1670 leul valora 180 bani; în 1711 – 140 bani; în 
1716 – 125 bani; iar în 1843 – 240 bani. Prin legea din 14/26 aprilie 1867 
leul de argint devine etalon oficial al sistemului monetar naţional al Româ-
niei. După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, vechea unitate monetară 
de argint turcească a fost păstrată. În 1815, cursul oficial al leului constituia 
60 kop. de aramă. 
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PARA (пара) – monedă de origine turcă, emisă de sultanul Murad 
IV în 1626. Apare pe piaţa comercială românească din sec. al XVII-lea şi se 
menţine până la introducerea sistemului monetar naţional. În Basarabia, 
în 1813, 40 de parale constituiau 1 leu. În 1819, la propunerea guvernato-
rului Basarabiei, s-a hotărât de „..a interzice intrarea lor de peste hotare în 
această regiune şi de a nu primi aceşti bani pentru achitarea impozitelor şi 
alte plăţi”.

duCATuL (дукат) – monedă de aur sau de argint. Figurează prin-
tre cele dintâi monede medievale şi a circulat pe întreg cuprinsul Europei şi 
în Levant. Majoritatea statelor medievale au emis ducatul cu titlu, greutate 
şi valoare apropiate. Între speciile de ducaţi cu o circulaţie mai frecventă 
în Ţările Române menţionăm: ducaţii ungureşti, ducaţii veneţieni, ducaţii 
olandezi, ducaţii bavarezi etc. Ducatul a circulat ca monedă reală, servind 
în tranzacţiile comerciale interne şi, mai ales, internaţionale. În Basarabia 
în primii ani după anexarea ei la Rusia au circulat ducaţii olandezi, având 
un echivalent, potrivit cursului din 1815, de 12 lei.

ICHILÂCuL (икилыки) – monedă veche de argint turcească, care 
a circulat în Ţările Române în prima jumătate a sec. al XIX-lea. Ichilâcul 
a circulat o anumită perioadă de timp şi în Basarabia, după anexarea ei la 
Imperiul Rus. A avut un curs stabil în perioada războiului ruso-turc din 
anii 1806-1812 şi guvernatorul civil al Basarabiei a limitat schimbul acestei 
monede.

IuZLuCuL (ecatostar) (юзлуки) – monedă veche de argint turceas-
că, care s-a aflat în circulaţie în Principatul Moldova, egală cu 100 de pa-
rale. Iuzlucul a circulat o anumită perioadă de timp şi în Basarabia, după 
anexarea ei la Imperiul Rus. A avut un curs stabil în perioada războiului 
ruso-turc din anii 1806-1812 şi ca şi ichilâcul, guvernatorul civil al Basara-
biei a limitat schimbul ei.

ASIGnATuL RuSESC (русская ассигнация) – bani de hârtie, 
care au circulat în Imperiul Rus de la sfârşitul anilor ’60 ai sec. al XVIII-lea. 
Primele asignate ruseşti au fost emise în 1769 de către împărăteasa Rusiei 
Ecaterina a II-a, pentru a acoperi cheltuielile mari purtate în războiul cu 
Poarta Otomană. În Basarabia, asignatul a fost pus în circulaţie oficial ime-
diat după anexarea ei la Imperiul Rus, deşi era cunoscut încă de pe timpul 
războiului ruso-turc din anii 1806-1812. În 1828, moneda rusească a fost 
introdusă ca mijloc de circulaţie bănească pe întreaga Basarabia. Dar, aces-
ta n-a uşurat situaţia financiară a populaţiei. Contemporanii constată că 
această măsură a ţarismului, din contra, a provocat creşterea bruscă a pre-
ţurilor 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 
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puteau urmări cursul de schimb al acestei monede şi din aceste consideren-
te timp îndelungat au avut mult de suferit. În schimb, de pe seama intro-
ducerii rublei ruseşti au avut de câştigat negustorii, care erau cunoscuţi cu 
această monedă, urmăreau cursul de schimb al rublei şi stabileau la produ-
sele alimentare preţuri arbitrare, folosindu-se de incompetenţa populaţiei, 
înşelând-o neruşinat.

Cu introducerea în 1828, a monedei ruseşti ca mijloc de circulaţie 
bănească pe întreaga Basarabia, monedele turceşti au fost înlăturate trep-
tat din circulaţie de pe piaţa din Basarabia. 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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