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CAPITOLUL AL III-LEA 

MONEDELE ÎN CIRCULAŢIE 
jN PERIOADA DE TRECERE LA FEUDALISM ŞI ÎN FEUDALISM 

§ 1. Circulatia bănească in perioada formării poporului romin 
şi în perio:~da de tre::ere la feudalism 

A 

1 ndelunga.ta. perioadă care începe de la părăsirea Da.ciei de către 
legiunile romane sub Aurelian şi se încheie cu consolidarea relaţiilor de tip 
feudal în această regiune este, duprt. cum se ştie, perioada cea mai puţin 
cunoscută din istoria. poporului nostru. Prăbuşirea sistemului sclavagist 
in Dacia, ca. urmare a luptei maselor asnprite şi a migraţiunii popoarelor, 
marchează începutul unei perioade deosebit de srLrace în izvoare i::;torice şi 
arheologice. 

în a.eeste condiţii, cercetrt.rile privitoare la istoria monetară au de 
rrwut faţă unor numeroase dificulti"'Lţi. Ici şi colo se strecoară cîteva infor
maţii foarte puţin cont'listente şi izolate, mai curînd simple aluzii, insufi
dente pentru a reconstitui şi a urmrLri în dezvoltarea sa istoria monetară a 
acestei epoci. Abia începînd din a doua jumătate a secolului al XIV-lea se 
vor înmulţ.i datele cuprinse în izvoare istorice, arheologice şi numisma
t ice 1 şi vor apărea din nou monede emise de populaţia autohtonă pe baza 
unui sistem monetar. Un rol hotărîtor în dezlegarea multor probleme 
necunoscute astăzi îl au eampaniile de săpături arheologice organizate în 
anii puterii populare, care acordă o mare atenţie perioadei formării pa
norului romîn. 
· În ce priveşte descoperirile monetare, ele nu an fost cercetate şi 
publicate pînă astăzi în mod sistematic, nu au fost strînse laolaltă într-un 
repertoriu general şi, pe cît posibil, complet. În aceste condiţii, o cercetare 
J.e sinteză tratînd istoria monetarrt. a perioadei de formare a. poporului 
romin nu poate prezenta decît un tablou fragmentar. 

* 
1 Cr. Ion Sabău, Circulaţia monetară tn Transilvania secolelor XI-XIII tn lumina iz

:-;.art/or numismatice, tn: Studii şi cercetări de numismalică, II, 1958, p. 269-27"1. 
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O dată cu retragerea legiunilor romane şi a funcţionarilor imperiali, 
din Dacia s-au retras şi marii proprietari de pămînturi şi de sclavi, :pi'ecmnt 
şi marii negustori, a căror existenţă nu mai era ocrotită de organele de 
represiune ale statului sclavagist. Au rămas pe loc micii producători care 
se îndeletniceau cu agricultura, micii meşteşugari şi f:!Clavii, în măsura în 
care au trebuit să fie abandonaţi de stăpînii lor. Noii stăpînitori, goţii -
care se aflau în stadiul democraţiei militare, premergător apariţiei sta
tului - au impus populaţiei locale plata unor contribuţii în natul'ă, 
lăsînd-o să-şi continue existenţa în condiţii mai avantajoase decît sub 
stăpînirea romană. 

Noua situaţie a determinat restrîngerea treptată a vieţii orăşeneşti. 
Cum aşezările urbane din Dacia romană erau mai toate grupate în jurul 
unor garnizoane militare pe care le aprovizionau cu produse meşteşugă
reşti, după retragerea legiunilor romane ele şi-au pierdut rostul social
economic şi administrativ, iar nevoile de produse meşteşugăreşti ale 
satelor au fost acoperite în cea mai mare parte de producătorii din mediul 
rural. Exploatarea minelor, care se redusese considerabil încă de la sfîr
şitul secolului al II-lea, a încetat acum cu totul. Ou aceasta s-a produs o 
limitare progresivă a relaţiilor marfă-bani şi o revenire la economia natu
rală. Micii producători îşi satisfăceau aproape în intregime nevoile din 
producţia proprie, iar puţinele produse procurate din afara gospodăriei 
erau obţinute pe calea schimbului, în cea mai mare parte fără a se recurge 
la monedă. În felul acesta, sfera circulaţiei băneşti s-a ingustat, cuprinzînd 
îndeosebi tranzacţiile mărunte. Printre puţinele tranzacţii marfă-bani mai 
importante, cu caracter permanent, figurau cele încheiate de căpeteniile 
goţilor şi ale carpilor, iar mai tîrziu ale hunilor şi ale altor popo~re Inigra
toare cu negustorii de peste Dunăre, mai ales pc seama sumelor primite ea 
subsidii de la împăraţii romani. 

Ou aceasta circulaţia bă.nească a că.pătat tri"tsături ascmrmătoarc în 
mare parte cu cele din epoca prcromană. l\1onedcle nu au mai avut putere 
de plată obligatorie, ele provenind din Imperiul roman şi nu de la crt.pc
tcniile triburilor cuceritoare. Ca urmare, monedele au circulat la valoarea. 
lor proprie, care la cele de bronz era redusă. Aurul şi argintul, metale iu 
p~Lrte monetizate în secolele anterioare, nu apr~oreau decît rar în circulaţ.ie, 
în schimb erau în mai mare măsurrt. tezaurizate. :Medalioanele şi celelalte 
obiecte de aur găsite în tezaurele de la Şimleul Silvaniei şi Orasna nu a.n 
circulat, probabil, pe piaţa internă 1• 

Volumul scăzut al producţiei de mărfuri şi al relaţiilor marfă-bani 
nu a necm;itat emisiuni monetare proprii şi nici mr~ocar imitarea monedelor 
romane. Imitatiile unor monede de bronz din vremea lui Constantin cel . 

1 Tezaurele de la Şiml~ul Silvaniei şi Crasna se numără printre cele mai importante te
zaure de acest fel descoperite In ţara noastdi. Cel din Şimleul Silvaniei cuprinde un colier de aur 
de peste 700 g, 25 de podoabe intregi şi patru fragmente de aur, precum şi 14 medalioane de aur 
ale lmpăraţilor romani din anii 286-383, cel mai greu clntrtrind peste 400 g, fiind printre cele 
mai mari cunoscute din antichitate. Tezaurul de la Crasna conţinea, intre altele, cel puţin 15 
bare de aur, cu o greutate intre 339 şi 50-l g, in total G şi 1/2 kg de aur cu titlul 980%0 ,l;lare con
fecţionate şi marcate la Sirmium şi la alte atclicre tntre anii 366 şi.383. Ca şi tezaurul de la. Pie
troasa, ingropar.ca şi abandonarea acestor tczaure trebuie pusă tn legăturii cu marca invazie a 
hunilor. 
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l\Iare şi Constantin al II-lea, precum şi ale unor monede bizantine găsite 
pe locul anticei Sucidava, par să provină de la Sud de Dunăre şi sînt cu 
totul izolate, neîntîlnindu-se în interiorul teritoriului Daciei. 

în prima perioadă după retragerea aureliană, obişnuinţa popula
ţiei locale de· a utiliza· moneda a avut, desigur, o influenţă hotărîtoare 
pentru menţinerea aspectelor anterioare ale circulaţiei băneşti. Aceasta 
explică şi circulaţia in continuare, mai ales în Transilvania, alături de 
monede mai recente, a unor denari emişi in secolul al III-lea (tezaurele 
de la Nireş, Hunedoara, Pasul Vulcanului, Valea Strîmbă etc.). De ase
menea monedele de după Aurelian sînt frecvente în multe descoperiri 
făcute pe locul vechilor aşezări ale Daciei romane. Caracteristicile circula
ţiei monetare în Dacia după anul 271 confirmă deci persistenţa popu
latiei romanizate. Raritatea relativă a monedelor anterioare lui Diocletian 
reflectă accentuarea crizei monetare şi a dificultăţilor economice· ale 
imperiului din acea perioadă. 

În secolele următoare, circulaţia monetară se restrînge mult, dato
I'ită cauzelor social-economice arătate. Restrîngerea nevoilor de utilizare 
a banilor ca mijloc de circulaţie şi mijloc de plată începînd cu sfîrşitul 
secolului al IV-lea, după invazia hunilor, cu excepţia zonelor incluse 
în mod temporar in imperiul bizantin sau învecinate cu acesta, precum 
~i starea de nesiguranţă provocată de invazia hunilor, constituie cauzele 
îngropării masive de tezaure in această perioadă. 

în aceeaşi vreme, Dobrogea a continuat să facă parte din Imperiul 
roman şi mai tîrziu bizantin pînă spre sfîrşitul secolului al VI-lea. În 
a(·este condiţii, aici s-a menţinut o circulaţie monetară activă, care s-a 
intensificat în cursul secolului al VI-lea, cu toate că şi in Sciţia Minor 
(•conomia naturală s-a dezvoltat puternic.. În secolele IV-VI, in Dobrogea 
l'-a aplicat sistemul monetar roman, astfel cum fusese el reorganizat 1)e 
baza reformelor 1nonetare ale lui Diocleţian şi Constantin cel 1\Iarc, iar 
mai tîrziu sistemul monetar bizantin, organizat pe vremea împăratului 
Anastasius. 

Temporar, unele teritorii de pe malul stîng al Dunării au trecut din 
nou sub controlul imperiului, in special in perioada lui Constantin cel Mare 
~i 1 ustinian. Ele au cunoscut pe această cale intensificări ale circulaţiei 
băneşti, contribuind la difuzarea 1nonedei in regiunea de la nordul Dunării. 
Âfitfel, în cetatea Suc.idava (actuala localitate Celei) se constată o continui
tate a ·deţii romane de la Constantin cel l\Iare pînă la mijlocul secolului 
al V-lea. Cele trei tezaure grtsite la Sucidava eu n1onede de bronz bătute 
începînd cu Constantin cel 1\-Iarc şi sfîrşind cu Teodosiu al II-lea (408-
450) sînt un indiciu că monedele de bronz emise in cursul secolului al 
IY-lea au circulat alături de noile emisiuni pînă tîrziu în cursul secolului 
al V,.lea. 

Pătrunderea pe teritoriul ţării a unor populaţii slave, care se indelet
niceau în principal cu agricultura, a grăbit procesul de formare a obştilor 
~ăteşti şi extinderea economiei naturale. Acest fenomen, inregistrat de 
altfel şi la sudul Dunării, a dus treptat la o foarte accentuată restrîngere 
a circulaţiei băneşti în jnteriorul actualului teritoriu al ţării. Abia in a doua 
jumătate a secolului al X-lea procesul de diferenţiere socială in cadrul 
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obştei săteşti a fost destul de avansat pentru dezvoltarea producţiei de 
mărfuri şi, pe această bază, a circulaţiei băneşti pe teritoriul Dobrogii 
şi pe malul stîng al Dunării. 

În aceste împrejurări, pătrunderea monedelor bizantine J- cele mai 
frecvente monede în circulaţie timp de aproape un mileniu pe teritoriul 
ţării noastre- a depins în bună măsură de intensitatea relaţiilor econo
mice cu Imperiul bizantin şi a reflectat nu numai situaţia internă, ci şi 
situaţia economică şi politică din acest imperiu. Istoria monetară a Impe-
riului bizantin contribuie astfel în bună măsură la explicarea fenomenelor 
circulaţiei băneşti pe teritoriul Romîniei, în perioada dată, mai ales în 
ce priveşte Dobrogea. 

După cum s-a arătat, reforma monetară şi fiscală a lui Diocleţian a 
incercat şi a izbutit în bună parte să pună capăt crizei monetare din Impe
riul roman în cursul secolului al III-lea. Se revine, în esenţă, la vechile 
unităţi monetare stabilite pe vremea împăratului N ero, cu deosebirea eă 
unicul etalon il constituie acum aurul, iar denarul, stabilit la o valoare de-
50 de ori mai mică faţă de denarul din vremea lui N ero, devine ban de 
calcul. Se reia baterea n1onedei de aur, denumită de la Constantin cei 
Mare solidus, iar locul denarului îl ia moneda divizionară de bronz, a 
cărei unitate se numeşte follis. Monedele de bronz aveau un curs forţat 
stabilit peste valoarea lor reală, într-un raport determinat faţă de moneda 
de aur. Pe această bază au fost calculate şi preţurile maximale din cunos
cutul edict al lui Diocleţian cu privire la preţuri. 

Reformele monetare ale împăraţilor Diocleţian şi Constantin cel 
1\Iare au asigurat o înviorare a circulaţiei băneşti în imperiu, care a dus şi 
la o intensificare a pătrunderii monedelor lor în Dobrogea şi la nordul 
Dunării. 

Întrucît nu se mai găseau ('antităţi suficiente de argint pentru nevo
ile circulaţiei, iar argintul conţinut în vechii antoruniani, în proporţie de 
numai 3-5%, nu mai putea fi recuperat cu mijloacele tehnice de atuncit 
circulatia a fost dominată multă vreme de monedele de bronz .. Marea răs
pîndire' a acestor monede a asigurat pătrunderea lor şi pe teritoriul ţării 
noastre, unde populaţia era obişnuită cu monedele de tipul antoninianului, 
care predominau în momentul părăsirii Daciei de romanL În aceste condi
ţii, abundenţa relativă a acestor monede la noi trebuie privită ea o conti
nuare a tradiţiilor monetare din Dacia romană, corespunzînd neYoilor 
mărunte de sehimb ale unor pături mai largi ale populaţiei. 

Printre măsurile de reorganizare monetară luate sub Dioeleţian, care 
se leagă direet de instituirea sistemului tetrarhiei, trebuie amintită defi
nitivarea descentralizării atelierelor monetare, organizîndu-se 12 Inonetării 
situate în eele patru părţi ale imperiului, cîte trei de fiecare parte. Această 
măsură, menţinută pînă aproape de sfîrşitul secolului al IV-lea, reflectînd 
tendinţele crescînde de autonomie economică ale provinciilor, a atras după. 
sine profunde schimbări în condiţiile baterii monedei. Date fiind deosebi
rile stilistice inevitabile ale efigiilor, confecţionate în mod independent 
în diferite regiuni ale imperiului, s-a reeurs tot mai mult la un stil conven
ţional, aceesibil posibilităţilor artistice ale monetarilor provinciali, renun
ţîndu-se treptat la bogăţia şi la expresivitatea reprezentărilor de pe mone-
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deie din secolele precedente, ceea ce de altfel a corespuns şi declinului 
general al artelor plastice în această epocă. 

Ca urmare a autonomiei economice crescînde a provinciilor, majori
tatea monedelor emise în această perioadă nu au circulat dincolo de zona 
economică respectivă. Astfel, la noi se găsesc cel mai frecvent monedele 
bătute la Constantinopol, Siscia, Sirmium, Tesalonic (situate în Penin
sula Balcanică) şi Cizic (în Asia Mică). Începînd cu epoca lui Diocleţian şi 
Constantin pînă spre sfîrşitul secolului al IV-lea, monedele romane sînt 
din nou destul de frecvente pe teritoriul Daciei. 

Canalele de pătrundere la nord de Dunăre a monedelor romane şi 
bizantine sînt, în esenţă, aceleaşi ca în epoca preromană : comerţul cu 
negustorii străini, plata subsidiilor, expediţiile împăraţilor romani pe malul 
stîng al Dunării şi invaziile localnicilor în imperiu cu scop de pradă. Plata 
subsidiilor a căpătat importanţă mai ales în timpul stăpînirii bune şi 
avare în Dacia. 

Sub Constantin cel Mare şi Iustinian s-au executat pe malul stîng 
al Dunării mari lucrări de fortificaţii, destinate garnizoanelor militare. 
Fortificaţiile serveau totodată ca bază pentru deplasările negustorilor 
în interiorul teritoriului. În timpul dominaţiei hunice şi probabil şi în 
alte perioade erau organizate tîrguri periodice la Dunăre, care atestă 
existenţa relaţiilor marfă-bani între locuitorii de pe malurile Dunării în 
seeolele IV-VP. Tocmai în această zonă, la sud de Brazda lui N ovae, 
monedele romane din secolul al IV-lea se găsesc mai frecvent. Printre 
obiectele aduse pe calea comerţului peste Dunăre figurează amfore (cu 
vin şi untdelemn), cataramc şi fibule de bronz, balanţe de precizie, sti
clărie, oglinzi etc. 

În afară de aceste relaţii comereiale directe, pe teritoriul ţării noas
tre se făcea în anumite perioade un comerţ de tranzit destul de intens. 
Există indicii că schimburile au continuat in secolele IV-VI pe veehiul 
"drum al chihlimbarului", iar începînd cu secolul al X-lea comerţul pe 
Dunăre şi la gurile ci a căpătat o deosebită însemnătate. Ace:o;te împreju
rări au prilejuit de asemenea pătrunderea monedei pe teritoriul ţării noas
tre şi o oarecare circulaţie internă a ei. 

Cu toate măsurile de stabilizare a economiei imperiului luate la ince
putul Eecolului al IV-lea, declinul a continuat. Au devenit necesare noi 
măsuri în domeniul eirculaţiei băneşti, menite să stăvilească apariţia 
unor dificultăţi tot mai greu de biruit. Începînd cu Iulian Apostatul2 şi 
mai ales în cursul secolului al V-lea, s-a introdus aşa-numitul exagium 
solidi- o greutate monetiformă care servea la verificarea greutăţii monedei 
de aur - cu scopul de a se stîrpi practica deteriorării monedelor de către 
particulari. Un asemenea exagiwm pentru moneda denumită semissis 
(1/2 solidus), cu o greutate de 1,81 g, datată din anul 561, a fost găsit la 
Sucidava3 • Un pond de sticlă servind la verificarea solidnlui din epoca 

1 D. Tudor, Oltenia Romană, Edit. ştiinţifică, 1958, p. 368. 
2 Gcorg Elmcr, Die Kup(ergeldre(orm unter. Julianus Philosophus, tn : Numismatisclle 

Zeilschri{t, 30, 1937, p. 1, urm. 
3 D. Tudor, op. cit., p. 368. 
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lui Iustinian, care cîntărea 4,53 g, a fost descoperit la Păcuiul lui Soare 
(raionul .Adamclisi)1 • 

La sfîrşitul secolului al V-lea, stocul de monede de bronz era aproape 
epuizat, iar raritatea argintului se accentuase şi mai mult. Pentru a satisface 
nevoile de monedă curentă ale pieţei, împăratul bizantin .Anastasius a 
reluat baterea monedei de bronz, reformînd astfel sistemul de pînă atunci 
potrivit condiţiilor timpului. De aici încolo, după căderea Imperiului 
Toman de apus, monetăria Imperiului de răsărit adoptă un sistem monetar, 
reprezentări şi un stil specifice epocii bizantine . .Aceste împrejurări ~i 
îndeosebi îmbunătăţirea situaţiei economice a Imperiului bizantin în 
cursul secolului al VI-lea au determinat o intensificare accentuată a emi
siunilor, mai cu seamă sub Iustinian, comparabilă prin proporţiile ei 
cu epoca lui Constantin cel 1\.fare. Ea corespunde cu o ultimă încercare 
întreprinsă de Iustinian de reconstituire a Imperiului roman }le baza 
orînduirii sclavagiste . .Această încercare, după cum se ştie, s-a încheiat 
cu eşec. · 

În perioada următoare, economia naturală şi-a lărgit sfera şi în impe
Tiu, determinînd îngustarea corespunzătoare a relaţiilor marfă-bani şi, 
implicit, a circulaţiei băneşti. Acest proces s-a intensificat in urma cuce
ririlor arabe din secolul al VII-lea, care au pus in primejdie însăşi exis~ 
tenţa imperiului. 

Relaţiile marfă-bani şi circulaţia bănească şi-au recăpătat importanţa 
abia în a doua jumătate a secolului al X-lea. După o nouă reformă mone
tară (potrivit căreia un follis = 1/12 siliqtta de argint = 1/24 millia
'rense), numărul monedelor bătute a. început să fie din nou mai mare. 
l\Ionedele bizantine pătrund din abundenţă pe teritoriul Romîniei şi 
mai ales în Dobrogea, care după anul 971 fusese din nou inclusă in 
imperiu. 

Studiile istorice mai recente au pus în lumină dezvoltarea accentuată 
a forţelor de producţie pe teritoriul ţării noastre în cursul secolelor X
XI, fenomen care a determinat pătrunderea masivă a monedelor bizan
tine2. În agricultură, ca şi în producţ.ia de unelte necesare acestei îndelet
niciri, în relaţiile comerciale, uneori cu centre îndepărtate, se constată 
în această perioadă un progres vădit. Intensificarea circulaţiei băneşti este 
doYedită de frecvenţa, în tezaurele descoperite, a monedelor din a doua 
jumătate a secolului al X-lea. Prin dezvoltarea forţelor de producţie se 
creează în cursul secolelor X-XI, pe actualul teritoriu al ţării noastre, 
premisele social-economice ale unor cristalizări politice, reprezentînd 
germenii unor state feudale3• 

În acest cadru, relaţiile 1narfă-bani erau totuşi restrînse. ,Viaţa 
se 8curgca mai departe în tiparele economiei naturale. Ocupaţiile de căpe
tenie ale elementului autohton - creşterea vitelor, predominantă la 
poporul romîn în unele perioade ale epocii feudale, şi în special in feuda-

1 Petre Diaconu, Un pond din epoca romana-bizantină, descoperit la Păcuiul lui Soare 
(r. Adamclisi), ln: Studii şi cercetiJ.ri de istorie veche, 12; nr. 2, apr-iun 1961, p. 403-404. 

2 B. Ctmpina, Le probl~me de l'apparition des itals feodau:c roumains, In: Nouvelles 
iludes d'histoire ... 1955, Edit. Acad. R.P.R., 1955, p. 202 urm. 

a Ibidem, p. 206. 
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lismul timpuriu, apoi agricultura, indeosebi cultura grîului şi a meiului, 
tindeau în general la satisfacerea .nevoilor proprii 1 • 

Dovezile despre exi~ten ţa unor reia ţii comerciale "externe", semna
late atît de izvoarele narative, cît şi prin descoperiri de monede, datează 
din secolul al X-lea şi se înmulţesc în secolul următor. Comerţul "exterior" 
('ra calea pe care căpeteniile de obşti şi, mai tîrziu, căpeteniile feudale pla
sau surplusul de produse locale ş îşi procurau obiecte de lux şi alte măr
furi străine. 

Cît despre descoperirile de monede, ele s-au făcut de-a lungul Dună
rii, de la Orşova pînă la Garvăn, precum şi pe teritoriul dobrogean. În 
interiorul ţării se cunoaşte pînă în prezent o singură descoperire de n1onede 
din secolul al X-lea, şi anume la Cleja, raionul Bacău 2 (v. anexa I). Peste 
tot sînt prezente exclusiv monede bizantine : piese de aur (la Orşova)3 , 
de argint (la Călă.raşi )4 şi monede divizionare de bronz, cele mai des întîlnite5• 

O sursă bogată de informaţii asupra comerţului din acel timp ni-l 
oferă textul tratatelor ruso-bizantine din anii 907 şi 945. După cum rezultă 
din interesanta descriere făcută de Constantin Porfirogenetul, a itine
rariului parcurs de corăbiile ruse în drumul lor spre Constantinopol, gurile 
Dunării şi unele localităţi din Dobrogea serveau ca importante etape 
de drum încă din prima jumătate a secolului al X-lea. Traficul intens 
atestat pe această importantă cale comercială a accelerat in mare măsură 
atragerea regiunii de la gurile Dunării in schimbul internaţional de mărfuri. 
în aceste condiţii, multe din prevederile celui de-al doilea tratat rusa
bizantin vor fi fost aplicate şi in regiunea dobrogeană. 

Între anii 968 şi 971, cneazul Sveatoslav al Kievului a ocupat Dobro
gea şi şi-a stabilit capitala in oraşul Pereslaveţ, situat pe Dunăre, cucerind 
în această regiune 80 de "oraşe" (aşezări întărite). Sveatoslav a comunicat 
1namei sale că nu intenţiona să se întoarcă la Kiev, ci înţelegea să rămînă 
cu reşedinţa la Pereslaveţ, pentru că aici "sosesc toate lucrurile bune : 
de la greci aur, ţesături de mătase, vinuri şi diferite fructe şi legume; 
de la cehi şi de la unguri argint şi cai, din Rusia blănuri şi ceară, mied şi 
robi". Aceste cîteva rînduri lasă să se întrevadă existenta unui trafic comer
cial intens pe Dunăre şi la gurile ei. Aici, la gurile Dunării, se afla inter
secţia marii căi comerciale Marea Baltică-Kiev-Constantinopol cu noua 
cale ce se forma de-a lungul Dunării. 

1 V. Costăchel, P. P. Panaitescu şi A. Cazacu, Viaţa (eudald tn Ţara Romtnească şi Mol
dova (sec. XIV -XV Il), Edit. ştiinţifică, 1957, p. 15. 

2 Irimia Dimian, Citeva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., In: Studii ~i 
cercetări de numismatic(!, 1, 1957, p. 198-199. 

3 1. Berkeszi, D~lmagyarorszag eremletelei (Descoperirile monetare din Ungaria de sud), 
Timişoara, 1907, p. 3. 

' Irimia Dimian, op. cit., p. 199. 
11 Asupra descoperirilor de monede bizantine de bronz publicate In trecut şi determinate 

după lucrările lui J. Sabatier sau W. Wroth, trebuie făcute rezerve, deoarece piesele emise In
cepind cu Ioan Zimisces, de obicei anonime, au primit In general noi atribuiri In lucrări apărute 
recent. Cf. de exemplu: Margaret Thompson, The Athenian Agora, II, Coins, From the Roman to 
lhe Venetian Period, New Jersey, 1954, cit. deP. D. Whitting, The Anonymous Byzantine bronze, 
tn: Numismatic Chronicle, 15 (45), 1955, p. 89-99; Irimia Dimian, Cu privire la cronologia# 
atribuirea monedelor anonime bizantine de bronz, In : Studii ~i cercetări de numismalică, III, 1960, 
p. 197-223. 

6- c. 4637 
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Traficul comercial pe Dunăre şi mai tîrziu pe principalii ei afluenţi 
a contribuit la grăbirea dezvoltării forţelor de producţie, care presupunea 
inlocuirea vechilor reia ţii de producţie cu altele noi, feudale. Paralel cu 
dezvoltarea pro·ducţiei de mărfuri s-a intensificat şi circulaţia bănească, 
dovadă deosebita frecvenţ.ă a tezaurelor monetare in Dobrogea şi in unele 
zone situate pe malul sting al Dunării, îngropate începînd cu ultimul 
pătrar al secolului al X-lea. 

Cu toate acestea, circulaţia bănească continua să aibă un caract€r 
limitat, in condiţiile preponderenţei economiei de tip natural. Ea avea 
să ocupe un loc mai important in viaţa economică internă abia in secolele 
următoare, atunci cînd dezvoltarea forţelor de producţie şi consolidarea 
relaţiilor feudale, dup·ă formarea statelor respective, au determinat şi 
apariţia în secolul al XIV-lea a monedelor Ţării Romîneşti şi 1\Ioldovei, 
precum şi a monedelor bătute în Transilvania. 

(§ 2. Monedele în circulatie în feudalismul timpuriu 

în secolele XI-XIV, procesul feudalizării s-a desfăşurat din plin pe 
teritoriul ţării noastre, cu toate obstacolele puse in calea lui prin năvă
lirea tătarilor. Maturizarea relaţiilor de producţie ale societăţii feudale a 
dus la inlocuirea micilor formaţii feudale cu unităţi mai mari: cnezate, 
voie voda te. 

tn cadrul cnezatelor şi al voievodatelor, clasa feudală compusă 
din boieri, clerici şi domni - denumiţi majores terrae în diploma Ioaniţi
lor (1247) - trăia din exploatarea ţăranilor dependenţi - rustici în aceeaşi 
diplon1ă - ,de la care încasa dijma sub diferite forme. Prin dezvoltarea cne
zatelor şi a voievodatelor s-a ajuns la formarea celor două state feudale 
de sine stătătoare, Ţara Romînească şi Moldova. 

în Transilvania procesul de dezvoltare a feudalismului timpuriu 
a fost mai rapid decît in restul ţării, cu excepţia Dobrogii, înglobate pînă 
la sfîrşitul secolului al XII-lea in Imperiul bizantin, iar apoi în al doilea 
imperiu bulgar. Intensificarea încă din secolul al X-lea a exploatării sării, 
iar ulterior a mineritului, dezvoltarea aşezărilor orăşeneşti - îndeosebi 
începînd din secolul al XID-lea - au fost principalii factori care au pro
movat circulaţia mărfurilor. La rîndul său, aceasta a determinat creşterea
rolului circulaţiei băneşti în economie. 

* 
După cum s-a văzut, în circulaţie s-au aflat monede aparţinînd 

mai multor sisteme monetare străine. Monedele cele mai cunoscute, dato
rită răspîndirii lor, au făcut parte din sistemul monetar bizantin. 

La baza acestui sistem a stat, pînă in ajunul prăbuşirii Imperiului· 
bizantin, etalonul aur. Pînă în anul1252, solidul de aur bizantin, ~maşal 
celui creat prin reforma lui Constantin cel Mare, a fost moneda de aur 
predominantă pe întregul continent european, disputîndu-şi întîietatea 
numai cu dinarul de aur al califilor arabi. 
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în tot acest răstimp, moneda de aur bizantină a suferit transformări, 
'care au dus pe rînd la crearea nomismei skyphate în secolul al X-lea, apoi 
la aceea a hyperperon-ului sau perperului în secolul al XIII-lea (v. planşa 
VI) . .Aceste transformări au fost însoţite în general şi de deteriorarea 
monedelor, prin alterarea continuă a aliajului din care erau bătute 1• Slă
birea continuă a monedelor a reflectat decadenţa economică şi politică. 
a Imperiului bizantin. Monedele bizantine vor fi înlocuite curînd în circu
laţie cu monedele de aur ale negustorilor italieni din Florenţa, Genova 
(după 1252) şi Veneţia (1284) . .Amintirea perperului bizantin va fi însă 
păstrată în Ţara Romînească încă multă vreme după dispariţia monedei 
efective cu acest nume . 

.Alături de moneda de aur, denumită succesiv solidus, nomisma 
sau hyperperon, sistemul monetar bizantin cuprindea şi piese de argint, 
de obicei emise în cantităţi foarte restrînse, precum şi piese de bronz. Şi 
unele şi altele a vea u rolul de monedă divizionară. S-au găsit şi în ţara noas
tră îndeosebi monede mărunte de bronz, destinate schimbului curent, 
de fiecare zi, al unor mase mai largi ale populaţiei. 

În secolul al XI-lea, monedele făcînd parte din sistemul monetar 
bizantin au fost utilizate, ca şi în trecut, în tranzacţiile economice pe teri
toriul ţării noastre. Numărul monedelor bizant~e descoperite se men
ţine mult mai ridicat de-a lungul Dunării şi în 'Dobrogea faţă de restul 
actualului teritoriu al Romîniei. Cu toate acestea· se constată şi unele infil
trări mai adînci, la Racoviţa (ra.ionul Balş)2 , Rîureni (raionul Rîmnicu
Vîlcea)3, Snagov4, iar în Moldova la Dolheşti (raionul Ruşi) ; unele infor
maţii par a indica pentru ultima localitate descoperirea a două tezaure 
de monede· de aur bizantine, datînd din aceeaşi vreme - sfîrşitul seco
lului al X-lea şi primul sfert al secolului al XI-lea5• De altfel, localitatea 
Dolheşti este singurul punct din 1\foldova unde s-au găsit pînă astăzi 
monede emise în cursul secolului al XI-lea (vezi anexa 1). 

jt. în Tra.nsîlvania, moncdcle care au circ:ulat au fost de asemenea 
preponderent bizantine. Începînd din secolul al X-lea, cînd Imperiul 
bizantin şi-a extins din nou dominaţia pînă la Dunttre şi cînd :pe teritoriul 
Romîniei s-au conturat relaţ.iile de producţie feudale, circulaţia monedelor 
bizantine s-a intensificat, aceste monede infiltrîndu-se, aşa cum s-a· ară
tat, de la Dunăre spre Nord. În tezaurele din secolul următor; ~onedele 
bizantine s-au găsit în diferite puncte din Transilvania. 

1 Cf. pentru istoria sistemului monetar bizantin : ,V, Wroth, Catalogue of the Imperial 
Byzanline coins in ilie British Museum, I, Londra, 1908, p. XXIV şi urm. ; Hugh Gooda,cre, 
A Handbook of the Coinage of the Byzanline Empire, I, Londra, 1928, p. 12:--13. · · 

2 Irimia Dimian, op. cit., p. 200 (monedă emisă tn realitate, după determinări mal re
cente, de Impăratul Mihail IV Paphlagonianul (1034 -1041)). 

3 Octavian lliescu, lnsemnări privitoare la descoperiri monetare, II, ln : Studii şi_ cer,cetrJ.r~ 
de numismatică, II, 1958, p. 455, nr. 16. 

' Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov, tn : Revista istorică romtiză, 3, 1933,. 
p. 224, fig. 10 (monedă atribuită recent tmpăratului Roman III (1028-1034)). 

11 Const. Moisil, Monede şi tezaure monetare din Romtnia (vechiul teritoriu geto-dac), In : 
Buletinul Societăţii numismatice romtne, 15, 1920, p. 78-79 (In această problemă, există o bo
gată bibliografie). 



68 P. 1. PRECURSORII SISTEMULUI M.NESC AL LEULUI 

Dacă unele .descoperiri, cum sînt cele de la Sîntandrei (raionul Ora-, 
dea) şi Hunedoara, pot fi puse în legătură cu circulaţia monedelor ungureşti, 
fiind asociate cu acestea, marea majoritate a monedelor bizantine din 
Transilvania au fost descoperite în condiţii şi în localităţi care implieă 
pătrunderea lor dinspre Sud şi folosirea lor de către populaţia locală în 
zone încă inaccesibile influenţei ungare. Caracteristic în această privinţă 
este tezaurul de la Vădaş (raionul Sîngeorgiu de Pădure), care cuprinde 
monede bizahtine din secolele X şi XI. Pătrunderea monedelor bizantine 

. in sud-estul Transilvaniei avea loc pe valea Oltului, cale marcată prin 
descoperirea de la Rîureni (pe Olt), punctul cel mai nordic al descoperiri
lor bizantine din Ţara Romînească. Pînă la cucerirea Transilvaniei de 
.către regatul feudal ungar care a dus la o diferenţiere considerabilă a struc
turii circulaţiei băneşti din această ţară compara tiv cu celelalte ţări 
romîne, descoperirile monetare lasă să se întrevadă continuitatea şi uni
tatea social-economică a populaţiei de dincoace şi de dincolo de Carpaţi. 

Începînd cu secolul al XI-lea au pătruns în Transilvania monedele 
ungureşti. Cele 17 localităţi în care s-au găsit monede ungureşti din seco-
1ul al XI-leat, se grupează în cîteva zone mai mult sau mai puţin contu-
1·ate în jurul celor mai vechi centre de pătrundere a elementelor ungu
reşti în Transilvania, de-a lungul văilor Someşului şi l\Iureşului : zona din 
jurul Oradiei, zona Cluj-Moldoveneşti şi o zonă mai întinsă în colţul de sud
vest al ţării. În general, descoperirile din Banat şi Crişana sînt relativ mai 
numeroase, ceea ce este firesc dacă ţinem seama că în cursul ocupării 
treptate a Transilvaniei, această porţiune a fost înglobată cea dintîi în 
regatul ungar şi că pătrunderea monedelor ungureşti în Transilvania a 
.avut direcţia vest-est. Monedele bizantine, toate de aur şi argint, deşi 
s-au găsit izolat, sînt reprezentate în egală măsură în Transilvania, Banat 
şi Ţara Crişurilor, ceea ce indică aria lor mai largă de răspîndire bazată 
pe o tradiţie mai veche. l\fonede ungureşti din secolul al XI-lea se întîlnesc 
:apoi şi în partea de sud-est a Transilvaniei, însă ele au pătruns aici, 
·desigur, abia in secolul următor. 

Primele emisiuni ungureşti, bătute în argint începînd cu regele 
Ştefan I, cuprind dinari, cu o greutate medie de 0,76 g, care a scăzut 
:apoi treptat pînă la 0,69 g. Începînd cu regele Ladislau I (1077-1095) 
.au fost bătuţi şi dinari cu o greutate medie mai ridicată. În descoperiri 
.sînt reprezentaţi aproape toţi regii din secolul al XI-lea. 

y... Circulaţia monetară a căpătat pe teritoriul Rominiei o nouă tră-
.sătură în secolul următor. 

Pe teritoriul viitorului stat feudal al Ţării Romîneşti se întîlnesc 
exclusiv monede de bronz (cel puţin după datele ce ne sînt cunoscute în 
·prezent), emise de Imperiul bizantin. Printre acestea, sînt şi cîteva des
-coperiri de monede anonime, atribuite multă vreme Imperiului latin de 
la Constantinopol, ulterior determinate ca emisiuni ale cruciaţilor şi 
-datatB din 1100-1118, iar, mai recent, ca monede bizantine emise între 

1 1. Sabău, op. cit., p. 278. Dltele statistice privind moncdele şi tezaurele aferente seco
·lului XI- XIII au la bază ln ganeral acest studiu, care reprezintă o Incercare recentă de slstc
matizare a izvoarelor numismaticc cunoscute ptnă ln prezent cu privire la Transilvania din acea 
:perioadă. 
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1071 şi 11181 ; în sfîrşit, într-un singur caz au apărut şi monede ungureşti 
de bronz, de tip oriental, emise în 1163-1164 (descoperite la Dălhăuţi, 
r. Focşani)2 • Numeroase sînt cazurile de tezaurizare a monedelor de bronz. 
Acumularea lor este mai masivă în cuprinsul descoperirii de la Isaccea3 ; 

tezaurul găsit aici în anul1913 era alcătuit din 450 piese bizantine de bronz, 
emise între anii 1081 şi 1118. 

În Moldova lipsesc deocamdată orice indicii cu privire la circulaţia 
bănească în tot cursul secolului al XII-lea (vezi anexa I) . 

.:fi.' Pentru Transilvania secolului al XII-lea,· numărul de peste cinci 

• 

ori mai mare de monede descoperite şi identificate faţă de secolul prece
dent lasă să se întrevadă o intensificare importantă a circulaţiei băneşti. 
Deşi monedele ungureşti continuă să predomine, monedele bizantine 
devin mai frecvente, aşa cum este cazul şi în Ţara Romînească. Ponderea 
n10nedelor bizantine este mult mai mare dacă ţinem seama de faptul 
că principalul tezaur de monede ungureşti, cel de la Teremia Mare, care 
conţine aproape 1300 de piese de pe vremea r~gelui Bela al III-lea (1173-
1196), a fost îngropat abia la inceputul secolului al XIII-lea. Făcînd abstrac-

' ţie de acest tezaur, numărul monedelor ungureşti şi al tezaurelor de ase
menea monede, provenite din secolul al XII-lea, nu este mai inare decît 
al celor din secolul precedent, în timp ce. numărul monede1or bizantine 
-care de astă dată sînt însă aproape exclusiv de bronz -creşte de peste 
60 de ori. 

Este de semnalat că în toate descoperirile din Transilvania, mone
dele bizantine din secolul al XII-lea nu s-au găsit asociate cu monede 
ungureşti sau apusene. Aceasta denotă folosirea monedelor bizantine 
de bronz in primul rînd de către populaţia autohtonă, pentru tranzacţiile 
ei de mică amploare, in timp ce monedele cu valori superioare 
au servit unei pături suprapuse. 

Relativ slaba tezaurizare a monedelor ungureşti se datoreşte scă
derii considerabile a valorii proprii a acestor monede, ca urmare a deterio
rărilor monetare. Astfel, spre sfîrşitul secolului al XII-lea, obolii ungureşti 
abia mai cîntăreau 0,14 g. Este ştiut că intotdeauna au fost preferate 
pentru tezaurizare monedele bune a căror valoare reală se apropia cel 
mai mult de valoarea nominală. 

Monedele ungureşti au fost găsite aproximativ în jurul aceloraşi 
c-entre ca şi în secolul precedent, aproape jumătate din descoperiri loca
lizîndu-se în Banat. Cît despre monedele bizantine, ele se grupează n1ai 
ales în Banat in jurul Timişoarei, iar in Transilvania în zona Făgăraşului. 
Componenţa tezaurelor de la Streja-Cîrţişoara şi Făgăraş, ambele situate pe 
valea Oltului şi provenind din jurul anului 1150- deci inainte de pătrun
derea puterii ungare în această zonă - indică o orientare economică a 
populaţiei locale spre sud, de-a lungul văii Oltului 4 • 

1 Cf. Margaret Thompson, op. cit., după P. D. Whitting, op. cit., p. 99. 
2 Octavian lliescu, op. cit., p. 455, nr. 17. 
3 C. Moisil, JMonede şi tezaure monetare găsite in Rominia şi tn ţinuturile romlneşti trwe

cinate (vechiul teritoriu geto-dac), ln : Buletinul SocieUJ.ţii numismatice romtne, 11, .1914, p. 25. 
" In privinţa acestor tezaurr, vezi : K. Horcdt, Contributii la istoria Transilvaniei, sec. 

IV-XIII, Edit. Ar.ad. R.P.R., 1958, p. 124-127. 
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Este de semnalat că într-unul din cele două tezaure găsite în această 
din urmă zonă, in afară de citeva monede şi podoabe de argint, au fost 
descoperite bucăţi de argint tocat, cîntărind in total aproape 900 g1• Folo
sirea metalului brut tocat ca mijloc de plată in această zonă este conHr
mată de o altă descoperire similară la Amnaş (raionul Sibiu), in care însă 
metalul brut apare împreună cu monede din a doua jumătate a secolului 
al XIII-lea şi inceputul secolului al XIV-lea. Aceste descoperiri denotă 
că argintul tocat a fost folosit de populaţia locală in schimburile econo
mice, probabil pînă la începutul secolului al XIV-lea. 

întrucît argintul tocat nu este cunoscut la sud, in Ţara Romînească 
şi nicăieri in Peninsula Balcanică, prezenţa lui in tezaurele de la Streja
Cîrţişoara şi .Amnaş (raionul Sibiu) este de natură să excludă provenienţa 
recentă din spre sud a populaţiei care il utiliza. 

Una din principalele cauze ale răspîndirii tranzacţiilor in argint 
nemonetiza t a fost dezvoltarea circulaţiei mărfurilor şi, in legătură cu 
aceasta, sporirea însemnată a necesarului de bani in circulaţie, in condi
ţiile deprecierii dinarilor de argint şi ale relativei lor rarităţi. Deşi pentru . 
restul Transilvaniei nu există descoperiri similare de lingouri sau de bucăţi 
de argint tocat2, este sigur că începînd cu a doua jumătate a secolului 
al XII-lea, dar mai ales la inceputul secolului următor, toate tranzac
ţiile principale marfă-bani nu s-au mai efectuat cu dinari sau oboli, ci 
cu ai"gint cîntărit, a vînd drept unita te ponderală in secolul următor marca 
de diferite greutăţi. Fenomenul este de altfel general pentru intreaga 
Europă occidentală. 

La sfîrşitul secolului al XII-lea au apărut şi primele monede apu
sene. Singurul tezaur ingropat in acest secol şi conţinînd monede apu~ene, 
respectiv unsprezece dinari de Friesach3 provine din Jimbolia, la margi
nea de vest a ţării. Analiza monedelor apusene găsite in tezaure arată că 
aproape toate au pătruns pe teritoriul ţării noastre şi mai ales în Tran
silvania abia în secolul al XIII-lea, indeosebi in a doua jumătate a 
acestuia. Practic, în secolele XI şi XII nu,poate fi vorba de o circulaţie 
simţitoare a monedel9r apusene în Transilvania, unde fenomenele mone
tare din Ungaria au apărut cu întîrziere. 

_J La inceputul secolului al XIII-lea, moneda bizantină continuă să 
'predomine in circulaţia bănească, atît in Dobrogea cît şi la nord de Dunăre. 

Se cunosc pînă astăzi nu mai puţin de nouă descoperiri care cuprind 
piese de bronz bizantine, emise in perioada dinastiei Comnenilor. Dintre 
acestea, cinci tezaure monetare conţin in mod sigur şi monede bătute în 
timpul lui .Alexius al III-lea .Angelus Comnenus (1195-1203), deci după 
izbucnirea răscoalei din Balcani şi crearea statului Asăneştilor (1185), 
şi pînă in ajunul cuceririi Constantinopolului în cursul cruciadei a IV-a 
(1204) (v. anexa I). 

. . 
1 l<. Horedt, op. cit., p. 124. 
2 Cu excepţia tezaurului de la B1iţa-Nucet (raionul Beiuş), ingropat pe la anul 1270 

(v. anexa 1), care conţine şi bucăţi masive de argint. . 
3 Dinarii sau pfenigii de Friesach şi-au primit numele după principala monetărie unde 

erau bătuţi. Emisiunile erau ale arhiepiscopilor de Salzburg. 
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Timp de aproape două decenii, noua monedă bizantină, emisă in 
cele trei state care au luat locul vechiului imperiu central de la Constan
tinopol, lipseşte complet din descoperirile cunoscute pînă acum de pe teri
toriul din stînga Dunării. Este de presupus că s-a folosit în continuare 
numerarul existent, şi anume piesele bizantine anterioare anului 1203. 
Această ipoteză ar explica şi mulţimea descoperirilor de tezaure ce cuprind 
monede bizantine emise între anii 1195 şi 1203.; în acest caz, data îngro-
·pării lor în pămînt ar putea fi mult ulterioară acestui an. / 

într-o descoperire pe teritoriul Ţării Romîneşti au apărut şi moneda 
d~ argint provenind din centrul şi apusul Europei. Locul exact al acestei 
descoperiri nu a fost stabilit încă în mod cert ; pare a fi vorba de Filiaşi. 
Aici sau în alt punct situat in Oltenia, s-a descoperit un tezaur alcătuit 
din circa 100 de dinari de Friesach. Alături de aceste monede au mai 
fost descoperiţi dinari ai ducelui de Carintia, de Styria, ai arhiepiscopilor 
de Colonia, ai patriarhilor de Aquileea, precum şi cîţiva esterlini (penny) 
englezeşti. Toate aceste monede au fost bătute în cursul secolului al XII
lea şi pînă spre mijlocul celui următor1• În Transilvania astfel de moneda 
au fost folosite pe o scară mult mai întinsă. Dincoace de munţi, tezaurul 
citat reprezintă singura descoperire de monede emise din Europa centrală 
şi apuseană cunoscută pînă astăzi. 

Dezvoltarea economică a ţărilor din răsăritul şi centrul continentului 
nostru a avut de întîmpinat greaua lovitură a invaziei tătarilor din 1241. 
Distrugerile provocate de invazie au stînjenit pentru un timp dezvoltarea 
forţelor de producţie locale, proces care începuse să se contureze cu deo-
sebire in centrele orăşeneşti din Transilvania. . 

În a doua jumătate a secolului al XIII-lea reapar in circulaţia locală 
monedele bizantine. De data aceasta sînt piese de aur, bătute de Imperiul 
de la Niceea, mai ales sub împăratul Ioan I (III) Vatatzes (1222-1254), 
a căror prezenţă pe teritoriul Ţării Romîneşti este atestată de desco
peririle de la Păcuiullui Soare 2, Enisala 3, Pietroasele 4, Turnu-Severin 5, 

iar în Moldova la Oţeleni, unde două monede de aur din timpul acestui 
împărat s-au găsit laolaltă cu dirrhemi (aspri) de argint ai Hoardei de 
Aur, emişi între anii 1261 şi 1299, precum şi cu bijuterii de argint. 

Paralel cu monedele din sistemul monetar bizantin au mai circulat 
pe teritoriul Ţării Romîneşti şi al :Moldovei monede provenind din alte 
sisteme. Astfel, dinhemii de argint şi monedele divizio!lare de bronz ale 
Hoardei de Aur se răspîndesc pe întregul teritoriu al ţării noastre. Dovezi 
in acest sens sînt descoperirile de la Mangalia 6, Cernavodă 7, CaJo-

.. ~ 
1 Cr. Octavian Ilicscu, O mtlrlurie numismalictl din tndeptlrlatul ev mediu romtnesc, ln : 

Buletinul SocielăJii numismalice romlne, 37, 1943, p. 39-42; C. Moisil, Citeva lezaure monetare 
medievale, tn : Academia Republicii Populare Romlnc, Lucrările Sesiunii generale şţiinJi(ice din 
2-12 iunie 1950, Edit. Acad. R.P.R., 1950, p. 1557-1558. 

2 Inedită. 
3 Inedită. 
4 Octavian Ilicscu, lnsemntlri privitoare la descoperiri monetare (II), tn : Studii şi cercettlri 

de numismatictl, 2, 1958, p. 455, nr. 18. 
6 Inedită. 
• Octavian Ilicscu, op. cit., p. 455, nr. 19. 
7 Inedită. 
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păru 1, localităţi situate în Dobrogea şi Oltenia, apoi de la Părteştii de Jos~. 
Hlincea 3 şi Oţeleni, citat mai sus, în Moldova, în sfîrşit de la Obad (raionul 
Ciacova) 4 din Banat. Prezenţa acestor monede se datoreşte nu numai ex
tinderii stăpînirii tătarilor asupra unei părţi din teritoriul ţării noastre la. 
sfîrşitul secolului al XIII-lea şi inceputul celui următor, în Moldova. 
Dobrogea şi partea de răsărit a Munteniei, dar şi legăturilor comerciale 
cu Orientul, ce se dezvoltă în această vreme prin intermediul banatului 
Hoardei de .Aur. În sfîrşit, într-un singur loc, la Curtea de Argeş 5, s-a 
găsit un dinar unguresc de la Ladislau al IV-lea Cumanul (1272-12!30)~ 
de tipul dinarilor banali din Slavonia, a căror amintire se va. pă.stra pîn:."t 
astăzi în terminologia monetară romînească pentru moneda divizionar:1. 
·banul. 

'j În secolul al XIII-lea se înregistrează o nouă intensificare a circu
laţiei băneşti in Transilvania. Numărul monedelor ungureşti găsite în 
tezaurele îngropate in acel secol este de 514 7, adică aproape de 20 ori 
mai mare decît în secolul precedent. Totodată creşte sensibil numărul 
monedelor cuprinse într-un tezaur. Dacă în secolul al XII-lea cel mai mare 
tezaur cuprindea 203 monede, in secolul următor cunoaştem un tezaur 
cu peste 10 000 monede, expresie a procesului de diferenţiere socială, 
a acumulării crescînde de avuţii in rîndurile clasei stăpînitoare, precum 
şi a inte"nsificării procesului de tezaurizare 6• 

În această perioadă, monedele bizantine dispar cu totul şi sînt înlo
cuite in a doua jumătate a secolului al XIII-lea cu monede sîrbeşti ~~ 
venetiene. 

'Lipsa tezaurelor bizantine din secolul al XIII-lea în Transilvania, 
deşi în Ţarn/Romînească ele s-au găsit într-un număr relativ mare, arată 
că în acest secol nu poate fi vorba de imigrări masive de populaţie 
din spre sud, aşa cum afirmă unii istorici străini. Cauza acestei dispa
riţii a fost cucerirea Transilvaniei de regatul feudal ungar, în urma căreia 
a fost extinsă circulaţia bănească de tip unguresc. 

Locul cel mai important în circulaţie nu 1-au avut însă monedele 
ungureşti, ci monedele apusene şi in primul rînd dinarii de Friesacb . 
.Aceşti dinari au constituit moneda cea mai răspîndită in Transilvania 
în secolul al XIII-lea, datorită valorii lor superioare (1-1,2 g argint de 
calitate bună). În raport cu dinarii de Friesach, celelalte monede apusene 
descoperite nu reprezintă decît o fracţiune neînsemnată, de circa 2 la 
sută. Numărul foarte redus de dinari vienezi din secolul al XIII-lea - şi 
aceştia localizaţi, cu excepţia unei singure piese la marginea vestică. a 
ţării - îndreptăţeşte concluzia că, pe teritoriul Transilvaniei, predomi
narea dinarilor de Friesach a continuat în întreg secolul al XIII-lea şi 

1 Tezaur inedit. 
2 Octavian Iliescu, lnsemnliri privitoare la descoperiri monetare, tn.: Studii şi cercetări de 

numismaticii, 1, 1957, p. 463, nr. 5. 
3 Ibidem, nr. 6. 
' Ion Sabău, op. cit., p. 291, nr. 29. 
5 Constantin Moisil, Numismatica şi descoperirile de la Curtea de Argeş, in : Cronica rru

mismaticti (şi arheologicti), 1, 1920-1921, p. 40-41. 
• In secolul al XIV-lea (anul 1336) este atestată documentar la Oradea depunerea spre 

păstrare a 400 mărci ln groşi, ceea ce reprezintă peste 20 000 de monede de acest fel. 
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că pătrunderea mas1va a dinarilor vienezi a avut loc abia la începutul 
secolului al XIV-lea. Această situaţie este confirmată şi de lipsa oricărei 
menţiuni directe a dinarilor vienezi în documentele transilvănene din 
secolul al XIII-lea. Singurul caz susceptibil de interpretare este cel al 
"dinarilor mici" menţionaţi în 1284: în apropiere de Bihor, care ar putea 
fi dinari vienezi; după părerea lui H6man Balint însă, ei n-ar fi decît 
imitaţii ungureşti ale acestor dinari 1• 

Începînd cu secolul al XIII-lea, menţiunile documentare privind 
circulaţia bănească în Transilvania sînt şi ele mai numeroase, reflectînd 
extinderea relaţiilor marfă-bani pe baza dezvoltării producţiei de măr
furi. În afară de numeroasele informaţii pe care ni le oferă în această pri
vinţă Registrul dela Oradea (1208-1235) din care rezultă folosirea banilor, 
mai ales ca instrument de măsurare a valorii, apar tot mai multe men
ţiuni ale dijmei plătite în dinari; sînt amintiţi monetarii (schimbători de 
bani) încă în 1212; şapte ani mai tîrziu apare primul caz documentar al 
falsificării ba.nilor de către particulari. 

În 1222 se reglementează pe întreg teritoriul regatului ungar con
diţiile preschimbării anuale a monedei, mijloc de exploatare a maselor 
prin intermediul sistemului bănesc. Această reglementare a fost aplicată 
şi în Transilvania. Deoarece dinarii ajunseseră la o greutate minimă, 
scăderea în continuare a conţinutului de metal preţios şi a greutăţii lor 
nu lJlai putea aduce un cîştig însemnat tezaurului regal. De aceea, în dece
niile precedente s-a încetă.ţ.enit practica preschimbării periodice a mone
delor emise, cîştigul autorităţii emitente fiind realizat mai ales pe seama 
raportului de schimb defavorabil pentru deţinătorii monedei vechi, care 
era pre~chimbată sub paritate. În documentul din 1222 se reglementează. 
preschimbarea anuală a monedei Ia date fixe. 

Această practică s-a menţ.inut în tot cursul secolului al XIII-lea ~i 
începutul secolului al XIV-lea. Ea a constituit un mijloc de exploatarc 
a micilor producători, deţinători de dinari şi oboli, în timp ce marii feu
dali şi negustori foloseau în tranzacţii metalul cîntărit sau monedele străine 
eare nu erau supuse obligaţiei de preschimbare. Cîştigul realizat de lle 
urma preschimbării banilor este menţionat în două documente din acela~i 
an referitoare Ia Ţara Bîrsei, ceea ce dovedeşte extinderea acestei prac
tici in Transilvania 2• 

Preschimbarea anuală a dinarilor şi obolilor a constituit o frîn:l. 
serioasă pentru tezaurizare şi pentru folosirea lor chiar şi în tranzaC'
ţiile mărunte, motiv în plus pentru preferarea monedelor străine, în SlJe
eial a dinarilor de Friesach, care nu erau supuse preschimbării şi ea atare 
îşi păstrau valoarea timp nelimitat. 

Marea invazie din 1241 a tătarilor a avut consecinţe serioase asupra 
dezvoltării economice a Transilvaniei.- ca de altfel şi a celorlalte două 
ţări romîne - şi ·implicit asupra circulaţiei băneşti. În deceniile urmă-

1 H6man Bâlint, Friesacher, wiener und bohmische .Miinzen in Ungarn zwischen deP. Jah
rrn 1 200 bis 1 338, In: Numismatische Zeilschri{t, 51, 1918, p. 17-18. 

2 Preschimbarea anuală a monedei prcsupun('a şi o anumită modificare a efigiilor, pentru a 
se putea distinge monedele noi de cele scoase din circulaţie (dinarii vechi). Practic, aceasta se. 
realiza prin introducerea tn cimpul monedei a diferite litere şi siglc. · 
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toare, aceste consecinţe se reflectă în documente prin menţionarea mult 
mai puţin frecventă a tranzacţiilor băneşti. De invazia tătarilor se leagă 
şi ingţopa-rea unui mare număr de tezaure. 

În perioada 1291-1294 se menţionează pentru prima dată folosirea 
în vestul Transilvaniei a dinariloi' banali emişi începînd din anul 1255 
de banul Slavoniei şi avînd un conţinut de metal preţios superior dina
rilor emişi în restul regatului ungar. Dinarii banali ajung din această cauză 
să cunoască o răspîndire tot mai largă, confirmată de cele peste 1600 de 
exemplare găsite pe teritoriul Transilvaniei şi provenind majoritatea din 
secolul al XIII-lea. Din cauza valorii superioare a dinarului banal, acesta 
era preferat dinarilor regilor Ungariei, ceea ce provoca greutăţi în cir
culaţia pieselor ungare. 

Începînd cu anul 1298 au fost făcute o serie de încercări de unifi
care a monedei regale - pe atunci se băteau nu numai dinari şi oboli, 
ci şi imitaţii ale dinarilor vienezi, cu o greutate diferită -, încercîndu-se 
să se impună pe cale legală circulaţia monedei regale şi prevăzîndu-se 
o serie de sancţiuni pentru cei care refuzau să primească acestă monedă. 
Este evident că măsurile legislative de acest fel erau sortite eşecului şi 
că abia măsura introdusă.in anul1323, de a se bate dinari regali cu greu
tatea vechilor dinari banali, a putut asigura circulaţia normală a moned.ei 
regale şi limita rolul dinarilor banali. 

Această stare de lucruri a determinat şi menţinerea în circulaţie a 
1nonedelor apusene, în special a dinarilor de Friesach, care au continuat 
să circule în Transilvania pînă la sfîrşitul secolului al XIII-lea. 

Acest secol marchează şi începutul baterii monedei la marginea 
vestică a ţării. După 1250 a fost organizată o cămară (monetărie şi oficiu 
de emisiune şi preschimbare a monedelor) in zona episcopiei Cenadului, 
aflată în parte pe teritoriul ţării noastre. 

Tranzacţiile cu argint cîntărit au continuat şi in acest secol. Ca 
unitate ponderală a fost folqsită iniţial marca de Colonia (la inceput 
215,49 g), introdusă de coloniştii veniţi din regiunea Rinului după anul1260, 
din care s-a dezvoltat in primele decenii ale secolului al XIII-lea marca 
de t;ibiu (de Transilvania), cu o greutate de 206,768 g 1• Aşa cum ne 
arată însemnările Registrului de la Oradea, marca devine principala 
unitate de măsură a valorii, orice fel de bunuri economice fiind evaluate 
în mărci, încă de la începutul secolului al XIII-lea. 

Cu toate acestea, răspîndirea generală a mărcii nu implică o 
dezvoltare corespunzătoare a circulaţiei băneşti. Din analiza informa
ţiilor cuprinse in Registrul de la Oradea rezultă că, in majoritatea cazu
rilor, marca servea doar ca unitate de calcul, menită să asigure evalu
area unitară a diferitelor bunuri economice, fără ca aceasta să insemne 
în toate cazurile şi prezenţa metalului preţios de o valoare corespunză
toare. Numai in cîteva din cele peste 100 de cazuri in care Registrul de 
la Oradea menţionează evaluarea în mărci, se poate preciza cu sigu
ranţă că este vorba de ·metal cîntărit sau de monede. Astfel, cunoaş-

1 Documente privind istoria Romlniei, C. Transilvania,· Veacul X 1, X II şi X II 1, vol. 1, 
(1075-1250), Edit. Acad. R.P.R., 1951, p. 208-209; H6man Bâlint, Magyar penzlorlenet 
1000-1325 (Istoria monedei maghiare Intre 1000 şi 1325), Budapesta, 1916, p. 122-123. 

1 
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tem două menţiuni de bani în valoare de opt, respectiv 30 de mărci! şi 
de 100 de pense în bani 2• Totodată, marca servea şi ca unitate ponderală, 
independent de rolul ei de unitate valorică. Tot in Registrul de la Oradea 
se menţionează, de ex., la 1229, o turtă de ceară cîntărind două mărci 3 • 

Pe măsură ce folosirea mărcii ca unitate bănească 4 avea să se gene
l'alizeze, valoarea monedelor efective fiind definită tot în raport cu marca 
şi subdiviziunile ei - fertunul (1/4 marcă), uneia (1/8), lotonul (1/16), 
sectinul (1/32), pondul (1/48) şi quntinul (1/64), norma ponderală a mărcii 
a început să se diferenţieze pe zone. În Ungaria a fost adoptată marca 
de Buda (245,51 g), folosită şi pe teritoriul ţării noastre. în Transilvania 
a fost adoptată o altă marcă, specifică acestei provincii, de la care au 
derivat mărcile de Sibiu (1224), de Rodna. (1268), de Alba Iulia (1274), 
de Bistriţa (1308), de Sebeş (1328-1330) şi de Cluj (1350). Aceste mărci 
aveau o greutate apropiată de marca de Transilvania, micile diferenţe 
datorindu-se faptului că, cu timpul, pondurile cu ajutorul cărora se sta
bilea greutatea mărcii la cîntarele publice dintr-un oraş sau altul ajungeau 
Bă· se deosebească întrucîtva în greutate. 

ln afară de aceasta, conţinutul de metal preţios cuprins intr-o marcă 
Yaria şi în funcţie de titlul aliajului 5• 

Se mai deosebeau marca mare şi marca mică (1213), marca cîntă
J'ită cu statera mare şi statera mică (1248), marca de Alba, de greutate 
1nai mică (1287) etc., fără să avem elemente certe de determinare a dife
l'enţ.ei dintre marca mare şi marca mică 6• 

În majoritatea covîrşitoare a cazurilor, efectiv în circulaţie s-a aflat 
argintul, astfel că, de cîte ori se vorbeşte de marcă fără nici o precizare 
suplimentară, se inţelege marca de argint. Dar unitatea ponderală pe 
care o reprezenta marca se putea aplica şi aurului. Prima menţiune 
documentară în Transilvania a mărcii de aur datează din 1224 şi se referă 

1 Documente privind istoria Romtniei, C. Transilvania, l'eacul XI, XII şi XIII, voi. I, 
( 1075 -1250), p. 56 şi 74. 

2 Ibidem, p. 110. Pensa era o unitate de calcul compusă dintr-un anumit număr de 
dinari, nni tirziu de obicei 40 de dinari. Cele trei cazuri menţionate se localizează astfel : două 
In nord-vestul ţării (Ccnad şi Bihor) şi unul la Gherla, rcg. Cluj. 

1 Ibidem, p. 1:n. 
' l\larca şi subdiviziunilc ci nu au fost niciodată monctizate şi, ca atare, metalul ctntărit 

pQlrivil acestor norme pondcralc avea caracterul de bani, dar nu şi de monedă (cum s-a afirmat 
unc·ori In 1 i tcratură). · 

5 Astfel, In a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi In secolul al XIV-lea, tn documente 
se face distincţia dintre marca de argint pur (circa 960 Dfo0 ), de argint bun (800- 900 °/00), de 
argint comun (700-800 %0), de argint montan (brut), de argint monctizat; un alt mod, mai 
precis, de definiJ·c a titlului aliajului era tmpărţirea tn 16 topiri, fiecare din aceste topiri repre
zentind un plus de 62,5 °/00 argint, astfel că cea de-a 16-a topire echivala cu argint pur, teoretic 
<'Il titlul 1 000 Dfo0 - sau In "arderi", a zecea ardere cchivallnd cu titlul de 900 Ofo0 • Mai tirziu, 
pentru definirea titlului aurului este atcstată In documente l:npărţirca bizantinii. ln curate 
(anul 1336). 

6 Dadt admitem că prin marca de greutate mai mică se lnţclegea marca de Transilvania, 
tn raport cu marca de Buda (vezi de ex. 1. Sabău, Contribuţii la studiul circulaţiei monetare tn 
Transilvania in prima jumătate a sec. X 1 V, In : Studii şi materiale de istorie medie, voi. IV, Edit. 

Acad. R.P.R., 1960, p. 17), aceasta ar Insemna că marca de Transilvania era utilizată tncă In 
anul 1213 In raionul Arad, ceea ce parc puţin probabil, deoarece, potrivit atestărilor documen
tare citate mai sus, marca de Transilvania s-a răsplndit plnă la Inceputul secolului al XIV-lea 
numai tn zonele locuite de coloniştii germani. 
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la darea anuală de două mărci de aur _pe care cavalerii teutoni aşezaţi 
vremelnic în Ţara Bîrsei o plăteau bisericii romane. Tot în cadrul dij
melor papale sînt menţionate pentru anii 1281-1286 trei mărci de aur 
de Transilvania şi în anul 1335 o marcă de aur fără 5 quntini. Raritatea 
folosirii mărcii de aur şi a aurului pînă la apariţia florinilor de aur dove
deşte rolul foarte restrîns al acestui metal în circulaţie, pînă în secolul 
al XIV-lea şi numai în legătură cu plăţile externe. Plăţile în metal, lingouri 
sau bucăţi de argint şi aur, se atestă documentar şi în prima jumătate a 
secolului al XIV-lea (1333). 

Raportul de valoare între aur şi argint a variat în Transilvania 
destul de mult în cursul timpului. Astfel, în 1291 el era de 1 :10 1 , iar 
în 1336 de circa 1: 13,5-16 2 • · 

Secolul următor - al XIV-lea - se caracterizează printr-o cre~
tere însemnată a forţelor de producţie pe întregul teritoriu al ţării noastre. 
Agricultura se dezvoltă, aducînd cu sine înmulţirea aşezărilor omeneşti 
şi creşterea populaţiei. Iau avint oraşele, atît cele din Transilvania, cen
tre producătoare meşteşugăreşti, ale căror mărfuri pătrund şi dincoace 
de Carpaţi, cît şi cele din Ţara Romînească: Cîmpulung, Curtea de Argeş, 
Severinul, sau Moldova : Baia, Siret, Suceava. Creşterea producţiei locale 
şi a circulaţiei mărfurilor, dezvoltarea legăturilor comerţului între nordul 
şi sudul Europei, între centrul aceluiaşi continent şi Orientul producător 
al articolelor de lux contribuie la intensificarea circulaţiei băneşti pe teri
toriul Romîniei. 

În prima ju-mătate a secolului al XIV-lea sînt încă prezente monedcle 
bizantine de aur şi de bronz în Dobrogea şi cele ale Hoardei de Aur -nu
mai piese de bronz -în Moldova (v. anexa I). În Ţara Romînească însă, 
n1ai ales în partea de sud-vest, pătrund acum şi alte monede: cele de 
argint ·sîrbeşti şi bulgă.reşti, dovadă a .unor strînse legături economice 
peste Dunăre, apoi şi cele ungureşti, bătute după reformele monetare 
din timpul regelui Carol Robert (1323 -1338), reforme care au avut ca 
efect, printre altele, înlocuirea dinarilor ungureşti, foarte deprecia ţi în 
acea vreme, cu monede stabile, atît de argint, cît şi de aur. 

Spre deosebire de monedele balcanice, bulgă.reşti şi sîrbeşti, care 
apar în numeroase descoperiri şi în cantităţi mari de-a lungul secolului 
al XIV-lea, cele ungureşti sînt mult m~i rare; prezenţa lor, certificată 
aproape exclusiv la Turnu-Severin, ar putea fi explicată prin vicisitu
dinile din acel secol ale banatului Severinului. Aceiaşi explicaţie o are 
şi descoperirea în acelaşi loc a unui tezaur de imitaţii ale dinarilor vie
nezi 3 , tipurile originale datînd din anii 1278-1282 .. Piesele de bilon 
reprezintă falsificarea locală a unor monede ce s-au bucurat de multă tre
cere în Ungaria timp de aproape un secol (între 1264 ~i 1338) 4 • 

1 Documente privind istoria Jlominici, C. Transilvania, Veacul X 111, voi. II, ( 1251-
1300), Edit. Acad. R.P.H., 1952, p. 363. 

2 Ibidem, Veacul XI\', voi. III, ( 1331-1340), Edit. Acad. R.P.R., 1954, p. 374, lulndu-st· 
In considerare şi echivalenţa 4 florini =o marcii de Bu<la argint bun. 

3 AI. Bărcăcilă, Un depozit de mici dinari tip vienez din veacul al 13-lea la Tr. Severin, in : 
Oltenia, 4, 1944, p. 37-52, (~U 5 planşe. 

' Cf. H6man Bâlint, op. cit., p. 353 urm. 
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Gradul de dezvoltare economică şi bogăţia la care ajunseseră vîr
furile societăţii feudale de pe -teritoriul Ţării Romîneşti la sfîrşitul seco
lului al XIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIV-lea reiese în mod 
evident din cîteva ştiri pă_strate în izvoarele contery.porane. Astfel, în 
1285, regele Ladislau al IV-lea Cumanul al Ungariei, rntărind mai multe 
domenii magistrului Gheorghe, aminteşte serviciile prestate de acesta 
coroanei maghiare, printre care uciderea lui Litovoi-voievod şi prinderea 
fratelui acestuia, Bărbat, care a trebuit să se răscumpere plătind o însem
nată sumă de bani 1 . Iar in 1330 Basarab-voievod, incercind să împiedice 
t~xpediţia pregătită de Carol Robert împotriva Ţării Romîneşti, oferă 
regelui maghiar, printre alte avantaje, un număr de 7 000 mărci de ar
gint 2• Din calcul rezultă că Basarab-voievod putea dispune la un moment 
dat de o cantitate de 1447,3774 kg3 de argint în lingouri de fineţea 800%0

4 

cantitate enormă pentru o ţară neproducătoare de argint cum era Ţara 
Romînească şi care nu putea fi acumulată fără o economie relativ dez
voltată şi fără relaţii de exploatare. 

Pentru Moldova, deşi descoperirile monetare din prima jumătate 
a secolului al XIV-lea sînt mai rare ca in Tara Romînească -am văzut 
de altfel că această particularitate este specifică întregii perioade dintre 
secolele al X-lea şi al XIV-lea, izvoarele numismatice fiind uneori ine
xistente decenii de-a rîndul - , se poate considera totuşi că nivelul de 
dezvoltare economică, în general, şi producţia de mărfuri, în special, nu 
erau mult deosebite fată de cele din Tara. Romînească. O dovadă în acest 
sens este şi dezvoltarea pe care au luat-o coloniile genoveze de la gurile 
Dunării şi de pe litoralul Mării Negre la sfîrşitul secolului al XIII-lea, 
dezvoltare de neînţeles fără exploatarea bogăţiilor, mai ales a cerealelor
Jnarfă, produse de populaţia locală 5 • 

Circulaţia bănească din Transilvania în prima jumătate a secolului 
al XIV-lea se caracterizează prin apariţia şi răspîndirea unor noi specii 
de monede străine -graşii de Praga şi dinarii vienezi, care au luat locul 
dinarilor de Friesach; prin răspîndirea în continuare a dinarilor banali, 
prin consolidarea treptată a dinarului regal, iar 1nai tîrziu, după aplicarea 
reformelor din timpul regelui Carol Robert (1323-1338), prin apariţia 
n10ncdci de aur ungureşti şi a celorlalte monede puse în circulaţie ca urmare 
a reformelor. 

1 " ••• super quo nos non modicam quanlilatem pecunie fecimus extorquare", declară regele 
maghiar (textul docum:mtului In colecţia Documente privind istoria Rominiei, B. Ţara Roml
nească, veacul XIII, XIV şi XV ( 1247-1500), Edit. Acad. R.P.R., 1953, p. 6-8 (traducere), 
şi 289-291 (original). · 

2 Chronicon pictum Vindobonense, CIII, ed. G. Popa-Lisseanu, In : Izvoarele istoriei ro
mlnilo,., XI, Bucureşti, 1937, p. 100: " ... laborem vestrum recompensabo V II Millibus mar
carum argenti". 

3 Cf. Octavian lliescu, Despre natura juridicil şi importanţa despăgubirilor oferite de Ba-
3arab voievod regelui Carol Robert ( 1330), tn: Studii şi materiale de istorie medie, voi. V, 1962, 
p. 133-148. . 

' Aceasta este fineţea obişnuită a argintului nemonetizat, tn lingouri; cf. Homan Bâlint, 
op. cit., p. 661 (argentum commune vel mercimoniale vel quintae combuslionis, cu titlul 800 %0 ). 

6 Cu privire la semnificaţia ~conomică şi socială a dezvoltării acestor colonii genovcze, 
cf. BarbuT. Ctmpina, Despre rolul genooezilor la gurile Dum'1rii, In: Studii, 6, nr. 1, ian-mar 
1953, p. 191-236; nr. 3, p. 79-119. 
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Deceniile care au precedat acestor reforme monetare trebuie con
siderate ca o perioadă de tranziţie, pregătitoare a unor schimbări cali
tative importante în sistemul monetar şi circulaţia bănească din Tran
silvania. În aceste decenii, dinarii banali şi monedele străine au continuat 
să circule intens. Astfel, folosirea dinarilor banali este atestată documentar 
pentru anii 1311, 1312, 1314, 1317 - 1320. Abia măsura adoptată în 
anul 1323 de a se bate în toată ţara "dinari noi şi buni" de greutatea 
vechilor dinari banali a pus capăt concurenţei monedelor emise de banul 
Slavoniei. Pe de altă parte, prin renunţarea, pe baza aceleiaşi hotărîri, 
Ia practica · preschimbării anuale a monedei ( compensîndu -se cî~tigul 
obţinut de tezaur la preschimbarea monedei printr-un impozit special 
pe fiecare poartă), s-a consolidat substanţial situaţia monedei emise de 
regele Ungariei şi s-au creat condiţiile pentru lichidarea predominării 
în circulaţie a dinarilor bana1i, dar numai cu preţul adoptării normei pon
derale a acestora. Apar acum în documente denumiri de monedă (dinari 
banali ungureşti, banali regali - 1329, banali de Cluj - 1333 ), care dove
desc că, după. anul 1323, denumirea de dinar banal a fost extinsă asupra 
tuturor dinarilor cu o greutate apropiată de aceea a.dinarilor banali. Denu
mirea de dinar banal şi-a pierdut astfel sensul iniţial, legat de o monedă 
provincială., şi a devenit o noţiune generală., desemnînd moneda de o anu
mită greutate şi calitate, indiferent de locul baterii ei. De altfel, în noile 
condiţii, rolul dinarului banal propriu-zis avea să scadă rapid, baterea 
lui încetînd cu totul in anul 1349. 

Se poate admite că denumirea de dinar banal a fost în cele din urmă 
aplicată., pe teritoriul ţă.rii noastre - unde această monedă s-a bucurat 
de o largă răspîndire - şi dinarilor regelui ungar. Problema prezintă 
un mare interes, deoarece, după cum este ştiut, termenul generic ba1u: 
din limba romînă provine tocmai de Ia dinarul banal. lVIomentul în care 
denumirea unei anumite monede (în speţă, dinarul banal) putea să capete 
sensul generic de bani trebuie să se situeze în perioada în care moneda 
respectivă a avut o poziţie dominantă în circulaţie şi o răspîndire generală . 
.Aceste condiţii au fost îndeplinite abia după anul 1323 şi mai ales după
anul 1338, cînd toate celelalte monede de argint au fost retrase din cir
culaţie. Adoptarea acestui termen generic şi menţinerea lui pînă în pre
zent se explică prin faptul că tocmai în acest secol, circulaţia monetară. 
s-a intensificat simţitor, apărînd - atît în Transilvania, cît şi în Ţara 
Romînească şi Moldova -primele emisiuni proprii de monede feudale, 
care au asigurat astfel consacrarea termenului în discuţie. 

După cum rezultrt, din registrele de dijme papale din anii 1332-
1337, dinarii banali vechi mai predominau la acea epocă într-o serie de 
regiuni ale Transilvaniei şi în special în centrul şi sud-estul ei (arhidia"' 
conatele Ozd, Kezdi şi în parte Tileagd). 

Printre monedele străine care au circulat pînă la reformele monetare 
_din timpul lui Carol Robert, un loc important au deţinut groşii boemi! 
bătuţi la Praga începînd cu anul 1301. Groşii de Praga sînt menţionaţi 
pentru prima oară în documentele transilvănene între anii 1317 şi 1320, 
iar registrele papale ne arată că, în anii 1332-1337, circulaţ,ia groşilor 
se generalizase, mai ales în nord-vestul Transilvaniei şi în parte în Banat. 
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Răspîndirea acestei monede a determinat baterea unor groşi la Buda, 
probabil încă din 1329:-1330, iar din 1336 şi în Transilvania. După cum 
rezultă din privilegiul acordat în acest an cămării transilvănene, dintr-o 
marcă de argint de a 16-a topire se băteau 72 de groşi, o marcă de argint 
bun echivalînd cu 64 de groşi şi o marcă uzuală cu 56 de groşi 1 • 

Acelaşi privilegiu- care, prin reglementarea precisă a normelor 
ponderale şi prin măsurile de control prevăzute pentru respectarea lor, 
constituie în fapt primul document pentru teritoriul ţării noastre de intro
ducere a unui sistem monetar feudal- prevede totodată baterea flori
nilor de aur, a dinarilor mici şi a obolilor de argint, precum şi relaţiile 
valorice dintre diferite categorii de monede. Normele ponderale ale celor 
patru tipuri de monede emise în Transilvania erau aceleaşi cu cele din 
restul regatului Ungariei. Privilegiul era acordat numai pe un an, iar 
începînd din anul 1338, baterea groşului a încetat în întreaga Ungarie, 
astfel că pentru Transilvania consecinţele măsurii din 1336 au fost de 
durată numai în ceea ce priveşte baterea celorlalte monede de aur şi 
argint. 

Privilegiul din 1336, care prevede baterea de dinari mici în Tran
silvania (dintr-o marcă 14 pense), 7 dinari mici echivalînd cu un groş, 
arată că la acea dată s-a renunţat la baterea dinarului de greutatea dina
rului banal, al cărui conţinut de metal preţios era mult superior. Dar 
şi aceşti dinari mici au fost retraşi din circulaţie începînd cu anul 1338 
şi înlocuiţi cu dinari noi, de o valoare ceva 1nai ridicată. 

În secolul al XIV-lea a apărut şi s-a ră.pîndit încirculaţie moneda de 
aur de tipul florinului. Prima menţiune documentară în Transilvania a 
acestei monede provine din anii 1317-1320, după care apare tot mai 
frecvent în documente. La început era evident vorba de floririii străini, 
întrucît florinul ungar nu a fost bătut inainte de anul 1325. / · 

În primele decenii ale secolului al XIV-lea au circulat în Transil
vania şi numeroase alte monede străine. Mai frecvent sînt menţionaţi 
dinarii vienezi : în anul 1312 a fost introdusă plata vămii in dinari vienezi 
la vadul de trecere de la Valea lui l\fihai 2• Probabil cil. dinarii mici, echi
valaţ.i cu 1/8 groşi, care figurează în registrele papale din anii 1332-
1337, în special în arhidiaconatele de Turda şi Alba, sînt tot dinari vienezi 
sau imitaţii ale acestora. Dinarii vienezi sînt menţionaţi în acelaşi document 
şi sub denumirea lor 3 • Pătrunderea mai tirzie şi mai puţin intensă a di
narilor vienezi in Transilvania se explică atît prin poziţia geografică, 
cît şi prin faptul că aici circulaţia bănească s-a dezvoltat relativ mai lent 
decît în Ungaria, caracterizîndu-se printr-o serie de fenomene specifice. 

1 Ţinind seama că conţinutul efectiv de metal preţios al groşilor era de circa 915 Ofo0 , 

rezultă că marca de argint bun era considerată ln acea. vreme la titlul de 800 °{00 , iar marca 
uzuală la 700 %0 • 

. 2 In legătură cu acest loc de vamă atestat documentar trebuie pus şi bogatul tezaur de 
dinari vienezi găsit in aceeaşi localitate. 

3 Documente privind istoria Romtniei, C. Transilvania, Veacul XIV, voi. III, ( 1331-
1340), Edit. Acad. R.P.R., 1954, p. 149. 
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1 

Alte monede străine menţionate în documente sînt : imperialul 
de aur, florinul lorandin, dinarul tătăresc de aur 1 , carolinul de argint 
(1322)- monedă de tipul groşului, bătută începînd din 130-! la Neapole. 
O serie de monede menţionate izolat în registrele papale (chulaqui, oneqtt1·, 
cirri) au rămas neidentificate, iar dinarul montan era probabil cel 
bătut la Kremnitz. 

Printre cele circa 40 de specii de monede în circulaţie în Transil
vania în prima jumătate a secolului al XIV-lea este menţionată, şi o monedă 
autohtonă- dinarul banal de Cluj (1333), care marchează începutul 
baterii de monedă feudală în interiorul ţării noastre. După anul 1338 
se organizează pe teritoriul ţării noastre, în afară de cămara Transilva
nh~i (Sibiu), existentă încă în 1336, cămările de Sa tu Mare, Oradea şi 
Lipova, iar emisiunile monetare capătă tot mai multă regularitate :! • 

Numărul mare de specii monetare constituia însă o serioasă piedică 
pentru desfăşurarea normaH't a circulaţ.iei băneşti. Relaţiile valorice dintre 
diferitele mJnede se complicau şi mai mult datorită raportării lor la mărci 
de valoare diferită. Astfel, în funcţie de felul dinarilor şi al mărcilor folo
site, marca era socotită echivalînd cu 200 de dinari banali, 200 de dinari 
noi, 240 de dinari şi 400 de dinari mici. Într-un document de la Alba
Iulia din anul 1331, marca este socotită succesiv egală. cu 400, 512, 576, 
1;1i 640 dinari. Marca era de asemenea echivalată cu 48, 50, 53, 64, 66, 68 şi 
72 groşi (1332-1337). Relaţiile de schimb extrem de complicate con
stituiau un instrument de exploatare şi înşelare a maselor, la dispoziţ.ia 
clasei dominante. 

Importantele reforme monetare din timpul lui Carol Robert, efec
tuate între anii 1323 şi 1338, au avut efecte de durată datorită faptului 
e~"t, ele corespund~au necesităţilor sporite ale circulaţiei mărfurilor. D8z
voltarea producţiei de 1nărfuri şi a pieţei interne a ilnpus folosirea în 
circulaţie a aurului, metal cu o valoare mult mai ridicată decît argintul, 
fenomen caracteristic pentru întreaga Europă occidentală începînd cu 
secolul al XIII-lea. Stocul de m3tal preţios necesar în acest scop a fost 
completat în Transilvania prin producţia minelor, a căror exploatare a 
fost intensificată.. Despre această intensificare a producţiei ne relatează 
documentul din 1327 3 , prin care proprietarii de pămînt feudali, pe teri
toriul cărora se descopereau mine de aur şi argint, primeau dreptul la 1/3 
din veniturile regale provenite din exploatarea acestor zăcăminte. 

În concluzie, reformele monetare întreprinse în timpul lui Carol 
Robert au adus importante schimbări în sistemul monetar al Ungariei, 
extins şi asupra Transilvaniei, punînd bazele unor reglementări care s-au 
menţinut aproape neschimbate timp de cîteva: secole. Principalele rezul
tate ale acestor reforme au fost : formarea unui sistem nwnetar stabil 
şi bine închegat, cu monede de valoare constantă, circulînd pe teritoriul 

1 Aşa cum rezultă din relaţiile valorice indicate lntr-un document din anul 1333, acesta 
trebuie să ti fost o monedă conţinlnd 1 sau 1,8 g aur fin şi, ca atare, ln acest moment, nu poate fi 
identificat nici cu ducatul veneţian şi nici cu imitaţiile lui, identificări propuse ln literatură. 

2 L':l Inceput, fiecare cămară emitea anual monede ln valoare de 1000 de mărci. 
· 3 Documente privind istoria Romtniei, C. Transilvania, Veacul XIV, voi. II, ( 1321-

1330), Edit. Acad. R.P.R., 1953, p. 219-220. 



C. III. TRECEREA LA FEUDALISM ŞI FEUDALISMUL 81 

regatului feudal ungar de atunci; introducerea şi răspîndirea largă a mo
nedei de aur de tipul florinului; organizarea baterii cu regularitate de 
monedă în 10 cămări, dintre care patru pe teritoriul Transilvaniei. Toate 
aceste măsuri au avut ca urmare predorninarea metalului monetizat şi 
dispariţia treptată a metalului cîntărit în relaţiile marfă-bani. 

- § 3. Monedele in circulatie in ·feudalismul dezvoltat. 
Aparitia primelor monede proprii ale statelor feudale romineşti 

Decăderea politică a Hoardei de Aur, ca urmare a luptelor grele 
purtate de cnejii ruşi împotriva jugului mongol şi a campaniei lui Ludovic I 
ele .A.njou (1342-1382), regele Ungariei, la care_ au participat contigen
tele romîneşti din Transilvania, a avut drept consecinţă, în a doua jumă
t.ate a secolului al XIV-lea, slăbirea dominaţiei mongole în spaţiul car-
pato-dnnărean. · 

În aceste împrejurări, economia feudală a luat o nouă dezvoltare 
îri Ţara Romînească şi :Moldova. A crescut producţia de mărfuri suscep
tibile de a face obiectul ·unui schimb monetar; s-au dezvoltat oraşele, 
în primul rînd capitalele celor două state; s-au intensificat relaţiile comer
ciale externe, mai ales comerţul de tranzit, exercitat pe căile internaţi
onale care legau centrele producătoare de lînă, postav şi obiecte manu
facturate din Europa centrală şi apuseană şi de la Marea Baltică cu 
l>ieţele de la Marea Neagră şi Orient, prin intermediul negustorilor de pe 
coastele Adriaticei, al celor saşi din Transilvania şi al liovenilor. 

:Mulţumită aşezării sale, Ţara Romineasci'L devenise accesibilă comer
ţului internaţional din zona sud-est europeană încă din secolul al XIII-lea. 
De-a lungul Dunării, arteră economică importantă a continentului nostru, 
se stabilesc legături cu oraşul dalmat Raguza, ai cărui negustori, avînd 
·asupra lor monedă proprie, dar mai ales numerarul_ veneţian, străbăteau 
în calea lor Bosnia, Serbia şi Bulgaria pînă la Vidiri, oraş ce beneficia de 
dreptul de depozit 1 , şi pînt'L la :M:area Neagră. Numeroasele privilegii 
de comerţ obţinute de negustorii raguzani de la ţarii bulgari, începînd 
cu acela acordat de Ioan Asan al II-lea 2 în 1230, precum şi de la regii 
şi ţarii sîrbi intre 1234- şi 1357 3 , dovedesc intensitatea acestei activi-_ 
tăţi. Pe urmele lor au pătruns şi vencţ.ienii; de~i preocupaţi indeosebi de 
negoţul maritim, folosindu-se în acest scop şi de cuceririle făcute pe 
seama Imperiului bizantin -destrămat după cruciada a IV-a, veneţi
enii nu au neglijat comerţul pe uscat în direcţia Mării Negre 4 • 

Invitaţi in mai multe rînduri să treacă prin Serbia de către suve
ranii locali Uroş al II-lea 1\Iilutin, Uroş al II-lea Decianski şi Ştefan al. 
IV-lea Duşan, veneţienii incheie pînă la urmă (în 1352) un tratat comer- ' 
cial cu ţarul Bulgariei Alexandru, tratat expediat la Veneţia, împreună 

1 Al. Grecu, Relafiile Ţării Rornlneşli şi ale Moldovei cu Raguza (sec. XV- XVI II), In : 
Studii, 2, nr. 4, oct-dcc 1949, p. 107-108. 

2 Ibidem, p. 106. 
8 Ibidem. 
' G. Heyd, Hisloire du Commerce du Levant au Moyen Age, I, Leipzig, 1885, p. 529. 

6 - c. 4637 
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cu o scrisoare a ţarului şi o listă a valorii monedelor bulgăreşti, prin inter
mediul consulului venetian de la Varna 1 • • 

Descoperirile· monetare confirmă acest comerţ pe uscat, cu. rami-
ficaţii pînă în ţara noastră. Astfel, un gros raguzan din secolul al Xl;V-lea 
s-a găsit la Galiciuica, raionul Bă.ileşti 2, iar monede veneţiene di:rţ seco
lele XIII-XIV intră în cuprinsul unor numeroase tezaure răspîndite 
din Austria şi Ungaria pînă la Marea Neagră. La noi, ele sînt prezente 
în tezaurele de la Cenadu Vechi (corn. Cenadu Mare, raionul Sînnicolau 
Mare) 3 şi Teiuş (corn. Scorniceşti, raionul Potcoava)'. 

Preponderenţa economică şi politică cucerită de veneţieni la un 
moment dat în Peninsula Balcanică şi în întregul Levant a avut o puter
nică înrîurire asupra sistemelor monetare locale; rînd pe rînd, sîrbii, bul
garii şi bizantinii vor bate monede de argint, adoptînd nu numai bazele 
metrologice 6 , dar şi tipul, iar uneori chiar şi numele gros ului veneţian 6 • 

1 "..- Legăturile economice şi comerciale între oraşele săseşti din Transil
vania şi oraşele din ţara Rominească, deşi mult mai vechi, capătă o regle
mentare scrisă abia în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, cînd în 1358 
Ludovic I, regele Ungariei, acordă braşovenilor dreptul de a exercita. 
comerţ în Ţara Romînească între Buzău şi Prahova, de la gura Ialomiţei 
pînă la aceea a Siretului 7 • Zece a.ni mai tîrziu, Vladislav I (Vlaicu-vodă)~ 
domnul Ţării Romîneşti, dă un privilegiu aceloraşi negustori saşi, acor
dîndu-le dreptul de a face comerţ în Ţara Romînească, cu obligaţia de a. 
plăti vama la intrarea în această ţară, la Cîmpulung, şi la intoarcere la. 
unul din vadurile Dunării, cu excepţia traficului pe drumul Brăilei, care 

1 G. Heyd, op. cit., p. 530 şi 531. 
2 AI. Grecu, op. cit., p. 110 (acolo este indicat greşit Sillciuca-Dolj tn loc de Galiciuica). 
3 Groşi de la dogii Lorenzo Tiepolo (1268-1275), un exemplar, şi de la Giovanni Dandolo 

(1280-1289), 3 exemplare, gi'tsiţi împreună cu 51 de groşi, emisiuni din anii 1240-1272, şi 76 
de dinari, bătuţi pentru Slavonia de regii Ungariei care s-au succedat de la 1245-1301. Cf. I. 
Sabău, op. cit., p. 287; C. F. Nuber, Beitrag =ur Chronologie slavonischcr Miinzen, ln : Wissen
schaftliche Miltheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, 6, 1899, p. 471. 

' Monedă de areint (probabil un gros) de la dogele Giovanni Dolfin (1356-1361), făcind 
parte dintr-un tezaur ce cuprindea vreo 6 000 de monede medievale de argint, emisiuni muntene. 
bulgăreşti şi ungureşti. Menţionat de G. Severcanu, Contribuţiuni la studiul Inceputurilor nu
mismalicii Ţt!J.rii Romtneşli, In : Buletinul Societăţii numismalice romtne, 12, 1915, p. 114. Acest 
tezaur, cunoscut mai ales sub numele de tezaurul de la Slatina, a făcut obiectul unei bibliografii 
bogate. 

5 Grosul sau matapanul veneţian de argint, denumit la Inceput ducat (după afirmaţiile
cronicarului Martino da Canale, citat de Nicolo Papadopoli, Le monete di Venezia, 1, Veneţia, 
1893, p. 81), a fost creat ln anul 1202, In timpul dogelui Enrico Dandolo, pentru a se plăti cu o 
monedă de o valoare superioară dinarului feudal depreciat cheltuielile necesitate de pregătirea 
cruciadei a IV-a. Noua monedă clntărea teoretic 2,178 g, avind un titlu de 965 °/00 • ln acelaşi 
sistem şi reproducind tipurile matapanului veneţian, s-au bătut monede bulgăreşti ln anii 1218-
1256, sîrbeşti tn anii 1240-1370 şi bizantine ln 1295-1321. 

1 Astfel, moneda bizantină bătută după modelul matapanului veneţian a circulat sub 
denumirea de ducat, nume pe care 1-a purtat Ia Inceput, după cum s-a arătat, originalul veneţian 
imitat de bizantini. Cf. V. Laurent, Le basilicon. Nouveau nom de monnaie sous Andronic II 
Paleologue, tn: By7.anlinische Zeitschri{t, 45, 19~2, p. 50-58, ' 

7 Franz Zimmermann, Cari Werner şi Gcorg MO.ller, U/'kundenbuch zur Geschichte der 
Deurschen in Siebenbiirgen, II, Hermanstadt (Sibiu), 1897, p. 153, n!". 736. 
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avea de suportat o singură taxă vamală, la intoarcerea prin Cîmpuhi.ng 1 • 

Această taxă era tricesima, una din treizeci, şi se percepea în numerar 2 • 

În legătură cu ahelaşi negoţ de tranzit, trebuie considerat şi pri
vilegiul acordat braşovenilor în 1369 de Sracimir, ţarul bulgar de la Vidin, 
care le dă voie să vină în acel oraş, dar fără să specifice condiţiile în care 
aveau să-şi exercite activitatea 3 • · 

În ce priveşte contactul dintre Ţara Romînească şi :Moldova, pe 
de o parte, şi negustorii lioveni, pe de altă parte, se constată că reglemen
tarea scrisă a acestor relaţii comerciale are loc abia mai tîrziu, la înce
putul secolului al XV-lea, cînd Mircea cel Bătrîn4 , în 1403 şi apoi în 
1409, şi Alexandru cel Bun5 în 1408 acodă acestor negustori primele pri
vilegii comerciale cunoscute pentru Ţara Romînească şi Moldova. Şi în 
acest caz, legăturile economice cu cnezatul Haliciului, a cărui capitală 
de la o vreme era oraşul Lwow, sau Lemberg, sînt mult mai vechi; încă 
din secolul al XII-lea, negustorii galiţieni străbăteau Moldova pînă la 
Dunăre, de unde se întorceau cu carele încărcate cu peşte sărat 6 • 

Nivelul relativ ridicat al dezvoltării forţelor de producţie pe care 
îl atestă extinderea schimburilor a făcut ca rolul banilor în economie 
să crească într-o măsură atît de mare, încît după formarea statelor feu
dale Ţara Romînească şi Moldova s-a·ajuns la crearea unor sisteme mone
tare proprii, mai întii în Ţara Ro~înească, apoi în l\ioldova (v. anexa III, 
tabelele A şi B ). La baterea monedelor proprii a contribuit şi intenţia 
domnilor Ţării Romîneşti şi ai Moldovei de a dovedi prin aceasta inde
pendenţa şi suveranitatea ţărilor respective, precum şi interesul lor de 
a obţine pentru sine veniturile importante care rezultau în feudalism 
din exploatarea unei monetării, îndeosebi pe calea deteriorărilor şi fal
sificărilor monetare. 

După datele cunoscute astăzi, cele mai vechi monede muntene au 
fost emise în timpul domniei lui Vladislav-Vlaicu (1364-1377); ele 
sînt de argint (v. planşa ·vii) şi, din punct de vedere ponderal, se impart 
in trei categorii: 1) ducaţi, piese avind 18-21 mm in diametru şi greu
tate de .0,90-1,31 g sau, in medie, 1,05 g (stabilită în urma cîntărirU 
a 100 de exemplare); 2) dinari, piese de 16-18 mm în diametru, cu o 
greutate ce variază intre 0,45 şi 0,94 g, sau, in medie o, 70 g (stabilită la 
100 de exemplare); 3) ba.ni, piese de 15-16 mm în dia1netru, cu o greu
tate de 0,20-0,45 g, media fiind de 0,35 g. 

Ducaţii au fost bătuţi în strînsă legătură cu sistemul groşilor ve
neto-balcanici, la a căror origine se află moneda bătută de veneţieni 

1 Franz Zimmerman ·ş. a., op. cit., p. 306-307, nr. 908; Documente privitoare la 
istoria romfnilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki (ln continuare, prese. Hurmuzaki) 
Bucureşti, XVI, 1, p. 1-2, nr. II. 

2 Tricesima era o taxă vamală obişnuită ln spaţiul carpato-balcanic; ct. G. Zane, 
Economia de schimb In Principalele Romlne, Bucureşti, 1930, p. 50-51, nota nr. 3. 

3 P. P. Panaitescu, Mircea ce~ Bătrtn, Bucureşti, 1944, p. 107 (cu bibliografia pri
·vind acest act). 

' Ibidem, p. 101-103 (cu bibliografia respectivă). 
5 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel J\.fare, II, Iaşi, 1932, 

p. 635-636. ,. 
8 A. Gre cu, Despre Inceputurile relaţiilor romtno-rizse, ln : Studii, 2. · nr. 3, iul.- sep. 

1949, p. 981.. 
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în ajunul cruciadei a IV-a (1202). După cum s-a arătat, această monedă 
a avut o influenţă puternică în întreaga Peninsulă Balcanică, atît de 
puternică încît a imprumutat numele (ducat) şi altor monede, printre 
care şi monedei lui Vlaicu-vodă. 

Relaţiile ponderale (v. anexa II), precum şi tezaurele monetare 
ale vremii, ne permit să constatăm că ducaţii munteni echivalau cu groşii 
sîrbeşti sau bulgăreşti contemporani, cu care circulau împreună. 

Dinarii munteni erau echivalenţi cu dinarii ungureşti: greutatea lor 
era foarte apropiată de aceea a asprilor bulgăreşti, bătuţi.de ţarul Sracimir 
de la Vidin, monede care de asemenea au circulat în mari cantităţi în 
tara noastră. 
, În sfîrşit, banii 1nunteni puteau fi echivalaţi foarte uşor cu obolii 
ungureşti, monedă divizionară, reprezentînd o jumătate dintr-un dinar. 
În modul acesta, sistemul monetar al Ţării Romîneşti, bazat pe etalonul 
argint, era in măsură să exprime o întreagă ierarhie de valori de schimb, 
iar speciile monetare emise îşi găseau cu uşurinţă echivalenţe în cadrul 
celor două sisteme monetare ale ţărilor vecine : cel transdunărean, sîr
besc şi bulgăresc, şi cel transcarpatic, unguresc. 

Data apariţiei primelor emisiuni ale Ţării Romîneşti nu a fost încă 
}lrecizată. Socotim că ele s-au efectuat la începutul domniei lui Vladislav 
I-Ylaicu, prin anul 1365, cînd, in urma înrăutăţirii relaţiilor cu Ungaria, 
Ludovic I a pornit ostilităţile impotriva Ţării Romîneşti, atacînd Vidinul, 
al cărui ţar Sracimir era aliatul voievodului romîn. În urma războiului, 
ungurii au luat prizonier pe Sracimir şi au transformat ţaratul de la Vidin 
într-un banat unguresc, împăcîndu-se apoi cu Vlaicu-vodă 1 • În acest 
moment, şi anume in 1365, credem, Ţara Romînească bate primele sale 
monede, ducaţii, atit de strîns legaţi de sistemul monetar transdunărean. 

Faptul că în actul din 20 ianuarie 1368, acordat negustorilor bra
şoveni, taxele va.male nu sînt specificate într-o· monedă anumită nu este 
o dQvadă peremptorie a inexistenţei unei n10nede muntene la acea datft. 
Astfel, privilegiul dat veneţienilor de ţarul Alexandru al Bulgariei în 135~ 
prevede tricesima pentru taxele vamale datorate la mărfm·ile importate 
în Bulgaria şi sume in groşi pentru taxele de export 2• De asemenea, 
Mircea cel Bătrîn, în 1409, stabileşte aceeaşi tricesimă llentrli mărfurile 
aduse de lioveni 3 , deşi la acea dată Ţara Romînească avea monedă pro
prie de peste 40' de ani. 

În l\Ioldova, cele mai vechi monede au fost bătute în timpul domniei 
lui Petru Muşat (v. planşa VIII). Ca şi în Ţara Romînească, s-a adoptu! 
şi de astă dată argintul ca etalon, iar ca sistem gl·osul 4 , ~onedă a cărui 

1 N. Iorga, Lupta pentru stăplnirea Yidinului In 136.;-1369, ln: Convorbiri literare, 34, 
1900, p. 980; mai nou, Maria Holuan, Contributii la studiul raporturilor dintre Ţara RomlneascJ 
şi Ungaria angevină (rolul lui Benedict Himfy ln legătură cu problema Vidinului),·ln : Studii şi 
materiale de istorie medie, voi, 1, Edit. Acad. R.P.R., 1956, p. 13 (şi analiza critică a bibliografici. 
ibidem, p. 7 -12). 

a P P. Panaitescu, op. cit., p. 107. 
3 llJidem, p. 103. 
• Denumirea de gros este atribuită unităţii monetare moldoveneşti ln documente de .la 

Inceputul secolului nl XV-lea. Cf. de exemplu, privilegiul comercial dat la 1408 de Alexandru 
cel Bun liovenilor, cu taxe vamale exprimate ln groşi (l\1. Costăchescu, op. cit., II, pag. 636"!. 
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bază metrologică nu a fost încă precizată 1 • Groşii moldoveneşti se ase
mănau din punct de vedere metrologic cu monedele de o jumătate de 
gros emise pentru Rusia Roşie sau ITaliei intre anii 1340 şi 1398, cu o 
greutate teoretică variind de la 1,55 la 0,96 g2 , Monedele moldoveneşti 
bfttute de Petru 1\'luşat cîntăresc în medie 0,96 g; în afară de unitatea· 
monetară, se cunoaşte în bibliografia de specialitate o singură piesă, 
anepigrafă, care reprezintă jumătate de gros şi care ar putea fi atribuită 
cu oarecare probabilitate domniei lui Petru Muşat 3 • 

Apariţia monedelor moldoveneşti poate fi situată în anul 13"77. 
în acel an, 1\'Iolclova a avut de înfruntat o încercare de cucerire din partea 
nobilimii feudale, condusă de Vladislav de Oppeln, guvernatorul Rusiei 
Roşii, înce~care respinsă de moldovenii lui Petru ·1\'Iuşat 4 • După înlrt
turarea acestei primejdii, consolidîndu-şi independenţa cucerită cu două 
decenii mai înainte de Bogdan I, J\IIoldova îşi creează un sistem monetar 
1n·opriu, bătînd primele ei monede. · · 

Aceeaşi dată, 1377, este indicată şi de izvoarele numismatice.Astfel, 
tezaurul descoperit în 1912 la Siret cuprindea cîteva sute de monede 
medievale de argint, şi anume groşi şi jumătăţi de groşi de la regii Doe
miei Venceslav II, Ioan I şi Carol I (IV, ca împărat romano-german)r 
jumătăţi de groşi bi"'ttuţi pentru Rusia Roşie de Cazimir cel J\IIare şi Y1a
dislav de Oppeln, precum şi· ducaţi munteni, emisiuni de la Vladislav-· 
Vlaicu 5• ·Din cuprinsul acestui tezaur, care poate fi datat in jurul ;:Lnului 
1377, ţinînd seama de lipsa monedelor bătute între anii 1378 şi 1382 pentru 
Rusia Roşie de Ludovic I, regele Ungariei, nu face parte nici o moried:1, 
Jnoldovenească. Prin urmare, ·apariţia primelor emisiuni nwnetare ·ale 
Moldovei poate fi fixată cu oarecare temei în 1377. 

Bătînd monede pe baza sistemelor prezentate mai sus, monetăriilc 
din Ţara Romîncască şi din Moldova au avut o activitate foarte inteusfL 
vînfL la sfîrşitul secolului al XIV-lea. Marele număr de ti11uri şi serii n1onc-. 
tare diferite emise în timpul domniei lui Vlad.islav-Vlaicu şi al urmaşilor 
~~u, precum şi, dincolo de Milcov, seriile atît de bogate în circulaţie îu 
eursul domniei lui Petru l\Iuşat şi în număr mai restrîns in timpul lui 
f)tefan I, dovedesc limpede că dezvoltarea economiei celor două ţ~"'tri 

1 Nu trebuie confundat grosul moldovenesc cu moneda avind acelaşi nume, bătut;i. In 
s(•colul al XIV-lea in Boemia, Ungaria şi Polonia, cu o greutate de 3,60-4 g. Asupra sistemului 
monetar al grosului moldovenesc, cf. N. Docan, Notifă despre moneclele lui Petru Muşat, tn : 
Analele Academiei Romine, Secţ. istorică, 30, 1906-1907, p. 118-119; Ilie Tahrea, lnflumte. 
externe asupra primelor monede moldoveneşti, In : Cronica numismatică şi arheologică, 18, 1944, 
p. 272-274. 

2 Marian Gumovski, Podre~znik numi'tmalyki Polslâej (lndrumător ln numismatica 
Polonici), Cracovia, 1914, p. 286. 

3 Cf. Rudolf Gassauer, Tipuri de monede moldoveneşti inedite, tn : Anuarul Liceului Ştefan 
cel JY! are din Suceava, 1932-1933, Suc ea va, 1933, p. 8. nr. 9 şi plan şa nr. 9 (şi rezervele exprimate, 
as1,1pra dcterminării acestei piese la : Octavian Iliescu, lndreplări şi tnlregiri mărunte cu prirJire 
la unele emisiuni monetare feudale ale /i'lrilor romtne, tn : Studii şi cerceti'lri de numismallct1, I, 
1957, p. 234). 

4 P. P. Panaitcscu, Din istoria luptei pentru independenta .Zlloldovei tn veacul al XIV-lea, · 
ln: Studii, 9, nr. 4, oct-dec 1956, p. 110-115. . · 

5 Asupra tezaurului de la Siret, cf. Const. l\loisil, ln : Buletinul Socielă/ii numismatice 
ro mine, 1 O, 1913, p. 64, nr. 2G; 11, 1914, p. 38; 12, 1915, p. 15. · 
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ajunsese la . un nivel relativ ridicat, care necesita o circulaţie mone
tară inten-să; 

1\'Ionedele emise erau utilizate nu numai în schimbul intern, ci şi 
in tranzacţiile dintre cele două state feudale. Astfel, monede de la Vla
dislav-Vlaicu s-au găsit în Moldova, în tezaurul de la Siret amintit mai 
sus, în Polonia 1 , în Serbia la Reşava 2 , în Dobrogea 3 , integrată Ţării 
Romîneşti abia mai tîrziu, sub Mircea cel Bătrîn,şi în Bulgaria la Silistra 4 • 

Totodată, monede de la Petru Muşat s-au găsit în Dobrogea, de la 
Rachelu 5 pînă în Bulgaria, la Capul Caliacra 6 , în Oltenia 7 , precum şi 
în Serbia, în tezaurul de la Reşa va citat mai sus. Această circulaţie intensă 
a monedelor bătute în ţară asigura domnilor respectivi însemnate 
.surse de venituri. Împreună cu celelalte· surse ale exploatării feudale, 
-ele permiteau, printre altele, daniile pe care Vlaicu-vodă le făcea mănăs
tirii Vodiţa 8 şi altor mănăstiri de la Muntele .Athos, precum şi acordarea 
·CU împrumut a sumei de 3 000 "ruble de argint frînceşti" lui Vladislav 
Jagello, regele Poloniei, de către Petru Muşat în 1387 9 • 

Sistemul monetar al Ţării Romîneşti, cu structura arătată mai sus, 
nu a avut o existenţă îndelungată. Pră.buşirea statelor sîrbesc şi bulgăresc 
în urma cuceririi şi a subjugării lor de către Imperiul otoman, a avut drept 
·efect decăderea comerţului transdunărean .. Ca o consecinţă imediată, 
începînd cu domnia lui Dan I (1333 -1386) nu se mai bat monede mun- · 
tene în_sistemul groşilor, ci numai dinari- care iau denumirea de duca ţi -
şi bani. Concomitent, în parte .ca urmare a greutăţii cu care se procura 
argintul, autoritatea emitentă reduce continuu greutatea acestor monedc 
şi alterează fineţea argintului, m1i ales în prima parte a domniei lui :Mircea 
cel Bătrîn. Fenomenul se constată de altfel şi în Moldova, chiar în timpul 
.lui Petru. Muşat. 

1 T!BU~ d~>cop!rit intr-o localitate necunoscută din Polonia sau Podolia; cf. D. A. 
·sturdza, Bibliografia numismaticei romlneşli, tn: Analele Academiei Romtne, t. XI, secfiunea II, 
1878, p. 153 şi 157; după c:>nţinut., plrc a Ii m1i d:!grabă vorba de m:>ncdc emise de Vladislav 
:al II-lea (1446-1456). 

2 Lj. Kovacevic, O nalpisll na najstarijin vlaşkim novţima (D:!spre legendele de pc cele 
mai vechi monedc romtneşti), tn Starinar, 2, 1907, p. 55. . 

3 1. Mttitclu şi O. Iliescu, Monede de la Vlaicu-vodcl şi Radu I, găsite In Dobrogea, tn Studii 
.şi cercetări de numismaticci, I, 1957, p. 435; O. Ilicscu, Insemnari privitoare la descoperiri mo
netare (II), tn: Studii şi cercelclri de numismatică, II, 1958, p. 455. 

4 C'Jrist. Moisil, Noi descoperiri monetare ln Romlnia, ln : Buletinul Societăţii numis
.matice romtne, 21, 1926, p. 18. 

5 Ac;upra tezaurului de la R'lch~lu, raionul Măcin, v. Const. l\loisil, Statistica tezaurelor 
monetare intrate ptnă la 31 dec. 1946, ln: Biblioteca Academiei Romlne, Buletin lunar, 2, 1947, 
'nr. 6-12, p. 5. 

8 Descoperire inedită. 
7 Astfel, la Căluiu, raionul Dalş s-a găsit un tezaur de moncde de la Petru l\Iuşat (inedit). 
8 In juru.l anului 1374, Vladislav-Vlaicu dăl:-uieşte mănăstirii Vodiţa 1 000 de perperi 

.anual (Documente privind istoria Romlniei, B, Ţara Romlneasccl, Veacul XIII, XIV, XV 
p. 27-28, nr. 20). . 

11 Actul de imprumut la M. C'Jstăchescu, op. cit.; p. 603-604, nr. 164. Calcultnd echi
valentul In aur al celor 3 000 de ruble de argint frinceşli (lingouri de argint gcnoveze, ln greutate 

·de cite o libră sau 316,75 g fiecare), constatăm că acest Imprumut consta dintr-o cantitate de 
.80,38 kg de aur fin sau 22 61:2 de ducaţi de aur. C'llculul a fost făcut pc baza raportului aurului 
!faţă de argint de 1 : 10, 39, raport existent In Polonia In 1391. Cf. Marian Gumovski, op. cit., 
.P· 287. 
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Reducerea valorii· proprii a monedei în condiţiile păstrării valorii , 
nominale, practicată în cursul aceleiaşi domnii şi reînnoită de domnia 
următoare, reprezintă, aşa cum s-a arătat, o formă importantă de exploa
tare a poporului "de jos", îndeosebi a micilor producători. 

La exploatarea oficială prin sistemul bănesc s-a adăugat exploa
tarea privată, cu care ·se îndeletniceau falsificatorii particulari ai mone
delor in circulaţie. În tezaurele secolului al XIV-lea s-au găsit nume
roase monede ale Ţării Romîneşti falsificate 1• 

Paralel cu monedele proprii, au continuat să circule numeroase 
monede străine. Astfel, în Ţara Romînească sînt încă amintiţi documentar, 
în a doua jumătate a secolului al XIV -lea, perperii, monedă de aur bi
zantină 2• Tezaurele monetare au dat la iveală numeroase monede con
temporane bulgăreşti şi, in număr mai redus, ungureşti şi veneţiene. 1 n 
Moldova au circulat librele genoveze, lingouri de argint cu sau fără st!jma 
oraşului Genova 3, ducaţii de aur veneţieni şi ungureşti 4• 

Fenomenul circulaţiei monedelor străine intr-o ţară care avea pro
priile sale emisiuni monetare este caracteristic pentru perioadele in care 
au circulat monede cu valoare proprie. Asemenea monede erau primite 
frLră dificultate in schimb, atunci cind nu prezentau abateri sensibile 
ale valorii reale faţă de valoarea lor nominală, completînd astfel nevoile 
circulatiei 5 • . 

Caracteristică pentru această perioadă mai este persistenţa formelor 
de schimb in natură. Ele vor ocupa încă multă vreme un loc important 
în economia ţării noastre, alături de relaţiile marfă-bani şi uneori ames
tecate cu ele în cadrul aceloraşi tranzacţii 6 • 

În Transilvania, în timpul domniei regelui Ludovic I de Anjou, 
a continuat baterea monedelor create ca urmare a reformelor din timpul 
lui Carol Robert : florinii de aur, groşii, dinarii şi obolii de argint. 

Primele emisiuni de florini păstrează dualitatea de tipuri, iniţiată 
de Carol Robert (particularitate explicată prin baterea celor două tipuri 
în două monetării distincte) 7 ; pe de o parte tipul florentin, avînd pe 
avers floarea de crin, iar pe revers pe sf. Ioan Botezătorul, pe de altă 
parte tipul cu scutul despicat pe avers, iar pe revers cu sf. Ioan Boteză
torul. mterior, acestei imagini de pe revers i se substituie sf. Ladislau, 

1 Monedă falsă de la Radu I, făclnd parte din tezaurul găsit la Bădila, semnalată de 
N. Docan, Studii privitoare la numismalica Ţării Romlneşti, fn : Analele Academiei Romfne, 
llfemoriile Secţiunii istorice, 32, 1909-1910, p. 525. _ 

2 Documentul lui Vladislav I pentru mănăstirea Vodiţa, supra, p. 86, nota nr. 8. 
3 V. supra, p. 86, nota nr. 9. 
4 Tezaur găsit la Brăieşti, raionul Dorohoi (v. Octavian Iliescu, !nsemnări prillitoare la 

.descoperiri monetare, In Studii şi cercetări de numismatică, I, 1957, p. 463). 
& Principiul teritorialităţii monedelor nu avea aplicare In comerţul medieval, -rare chiar 

prefera monedele străine bune, cu o valoare recunoscută, celor deprcciate emise de către principii 
pe teritoriul cărora avea loc actul de comerţ respectiv. Cf. A. Luschin von Ebengreuth, Allge
meine Milnzkunde und Geldgeschichte des Millelallers unei der neueren Zeii, Miinchen - Berlin, 
1926, p. 282. 

8 A. Vijoli, op. cit., p. 42. 
7 Cf. L. Rethy şl G. Probszt, Corpus nummorum Hungariae, Graz, 1958, p. 94. 
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creîndu-se astfel tipul propriu, unguresc; această schimbare apare înce
pînd din 1358, piesele respective.fiind emise la Buda 1 • 

Sub domnia lui Ludovic I, moneda de aur capătă o importanţă 
crescîndă in schimburile econo·mice, fiind uneori tez·aurizată în cantităţi 
apreciabile, dovadă tezaurul descoperit înainte de anul1908 la Alba Iulia 
şi ·care ·cuprindea .nu mai puţin de 221 florini de aur, emisiuni ale regelui 
susmenţionat şi ale reginei Maria 2 • 

Graşii de argint se emit în cantităţi inult mai reduse, datorită crizei 
de argint care a durat pînă în 1344, dată cînd reîncepe emisiunea acestor 
monede 3 • Răspîndirea lor în circulaţia bănească a Transilvaniei a fost 
puternic concurată de graşii boemi, bătuţi la Praga, a căror prezenţă 
in tezaurele veacului al XIV-lea este mult· mai masivă 4 • Baterea gro
şilor încetează 5 de altfel pe la 1370, :spre a fi reluată abia în timpul lui 
1\:Iatei Corvin. · 

În ce priveşte emisiunile de dinari şi oboli de argint, ele au con
tinuat să fie puse în circulaţie, spre a satisface nevoile de monedă mărunt il 
ale schimburilor economice. Numeroase sînt cazurile cînd aceste monede 
mărunte au fo·st tezaurizate (v. anexa I). 

Aceeaşi situaţie economică şi monetară s-a. menţinut în Transil
l"ania pînă la sfîrşitul secolului al XIV-lea, sub urmaşii lui Ludovic I : 
regina 1\faria, fiica sa (1382-1385) şi Sigismund I de Luxemburg (1386-
1437 ). Numărul monetăriilor funcţionînd în Transilvania a crescut cu 
timpul, celor patru atelierc deschise sub Carol Robert : Sibiu, Satu .lVIare 
(Baia Mare), Oradea şi Lipova adăugîndu-li-se sub Sigismund Braşovul 
şi ceva mai tîrziu, pe la 1433, Sighişoara 6 • 

§ 4. Ultimele emisiuni monetare proprii în Ţara ·Romînească. 
Modificări aduse sistemului monetar în Moldova. 

Situatia monetară din Transilvania în secolul al XV-lea; 
răscoala de la Bobîlna 

La începutul secolului al XV-lea~ relaţiile de schimb externe ale 
Ţării Romîneşti şi Moldovei au ajuns la o mare dezvoltare, reflectînd 
creşterea corespunzătoare a producţiei materiale. O dovadă în această 
privinţ.ă sînt numeroasele privilegii comerciale acordate de domnii 

1 Schulek Alfred·, Vegyeshdzl kirdlyaink peniei es korrendjiik (Monedele regilor din diverse 
dinastii şi cronologia lor), In : Numizmalikai KozlOny, 30-31, 1931-1932, p. 68. 

2 Harsanyi P.tl, Eremldlejetekon. (Descoperiri monetare), In : Numizmatikai Kozlony, i, 
19M, p. 170. 

3 Schulek Alfred, op. cit., p. 67. 
J Tezaurul descop.erit la Şoimeni, com. Vultureni (raionul Cluj)~ In :· Numizmatikai 

Kozlony, 4, 1905, p. 12-15; 25, 1926, p. 155; cel de la Jelna (raionul Bistriţa), tn : ibidem, 6, 
1907, p. 65. 

5 Schulck Alfred, op. cit., p. 67, 68; cf. L. Rethy şi G. Probszt, op. cit., p. 103. 
s Huszâr L'ljos, A segesvci"ri penzvero Zsigmond kordban (Atelierul monetar din Sighişoara 

In timpul regelui Sigismund), In : Numizmatikai KăzlOny, 40, 1941, p. 33. 
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munteni 1 şi moldoveni 2 negustorilor saşi din Transilvania şi celor 
din Lwow. 

în ·aceste documente, taxele vamale sînt enumerate în mod expli
cit de voievozii emitenţi, uneori pentru fiecare articol în parte. Taxele 
sînt exprimate în unităţi monetare dintre cele mai diferite : fertuni, per
peri, ducaţi şi bani (munteni) în privilegiile muntene, grivne, ruble, groşi 
şi jumătăţi de groşi (moldoveneşti3) în cele moldoveneşti. Această diversi
tate a specillor monetare folosite pentru stabilirea taxelor vamale este o 
dovadă a structurii complexe a circulaţiei băneşti din Ţara Romînească 
şi Moldova. 

Dezvoltarea economică a celor două ţări a făcut să creasd"t rîndurile 
negustorilor munteni şi moldoveni. Ei au tins să ia locul negustorilor străini 
nu numai în cadrul relaţiilor de schimb interne, dar şi pe căile comerţului 
international 4 • . 

Lupta capitalului comercial intern împotriva privilegiilor acaparatc 
de negustorii străini,- sa.şi sau genovezi, a fost destul de dîrză .. Ea a avut 
in general sprijinul domnilor care, prin diverse măsuri economice şi politice, 
au intervenit pentru a crea condiţii mai prielnice sat.isfacerii intereselor 
negustorimii autohtone. Astfel, tarifele vamale preferenţiale acordate 
anterior -negusforilor străini sînt anulate; se procedează chiar la represalii 
economice impotriva acestor negustori 5• Pe de altă parte, atunci cînd 
domnii, avînd interese legate de activitatea negustorilor străini, nu înţe-:
legeau să susţină în suficientă măsură capitalul comercial intern, lupta 
negustorimii autohtone a luat caracterul unor acte de violenţă indreptate 
împotriva negust01.:ilor străini. 

În a doua parte.a domniei lui :Mircea cel Bătrîn (după 1396), emisi
unile monetare interne au fost numeroase, iar metalul folosit pentru ba
terea monedelor a avut un titlu ridicat. După moartea domnului mun
tean, emisiunile s-au rărit insă tot mai mult. Astfel, în tezaurele desco
perite, ducaţii emişi de succesorii lui Mircea cel Bătrîn se găs~sc în număr 
redus, iar în seria domnilor care au făcut uz de dreptul de a bate monedă 
apar lacune. De exemplu, nu se cunosc monede de la Radu al II-lea, 
Alexandru Aldea, :Mircea al II-lea şi Ylad Ţepeş. în stadiul actual al cer-

1 Privilegiile acordate braşovenilor au fost publicate ln : I. Dogdan, Documente privi
toare la relaţiile Ţtlrii Romtneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească tn sec. XV şi XVI, Bucureşti, 
1905 ; cele pentru Ii o veni tn : Kaluzniacki, Documenta moldawskie i multanskie z archiwum mi asta 
Lwowa (Doc. mold. şi muntene din arhiva oraşului Lwow), Lwciw, 1878, p. 8-9 şi 22-23. 

2 M. Costăchcscu, op. cit., voi. II, passim. 1, Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare~ 
II, Bucureşti, 1913, p. 271-276 (privilegiul dat liovenilor de Ştefan cel Mare). 

3 Astfel, In privilegiul acordat de lliaş negustorilor din scaunele săseşti din 
Transilvania: "grossos monete terre noslre". Actul laM. Costăchescu, op. cit., voi. II, p. 646. 

4 Astfel, privilegiul acordat negustorilor moldoveni de Mahomed al Il-lea la 9 iunie 1456 
le deschide porturile din Marea Mediterană (publicat de N. Iorga, Actul lui Mahomed al II-lea 
pentru negustorii din Cetatea Albii (1456), tn: Revista istoricii, 10, 1924, p. 105 şi comentat pc 
larg de Barbu T. Clmpina, Despre rolul Genovezilor la Gurile Dunării In secolele X 111- X V (1 J~ 
tn: Studii, 6, nr. 1, ian-mar 1953, p. 211-212. 

11 cr. Barbu T. Ctmpina, Dezvoltarea economiei feudale şi Inceputurile luptei pentru cen
tralizarea statului tn a doua jumătate a secolului al XV-lea ln Moldova şi Ţara Romtneasctl, ln : 
Academia Republicii Populare Romtne, Lucrările Sesiunii generale ştiinţifice din 2- 12 iunie 
1950, Edit. Acad. R.P.R., 1950, p. 1 616. 
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cetărilor nu se poate încă preciza dacă aceşti -voievozi efectiv nu au 
bătut monede sau dacă monedele emise de ei au fost în număr foarte 
restrîns, ceea ce ar justifica absenţa lor din tezaurele descoperite pînă 
în prezent. -

Metalul monetizat de succesorii lui Mircea are un aliaj în care argintul 
intră într-o proporţie din ce în ce mai mică. 

Un reviriment se va petrece abia în timpul lui Vladislav al II-lea 
(1446 -1456), de la care au rămas trei serii de duca ţi, avînd în general un 
titlu mult maj ridicat faţă de monedele predecesorilor (vezi planşa VII), 
precum şi bani, ultima emisiune de monedă divizionară in Ţara Romînească. 
Ducaţii bătuţi în timpul lui Vladislav al II-lea au trecut de altfel grani
ţele Ţării Romîneşti. Într-un tezaur -descoperit la Cîrpiţi, raionul Iaşi 1, 

printre alte monede contemporane s-a aflat şi un ducat muntean de la 
acest voievod, iar în Transilvania monedele lui Vladislav al II-lea erau ac
ceptate de negustorii din Braşov şi Ţara Bîrsei, fiind chiar preferate mone
delor ungureşti, care suferiseră o mare depreeiere la acea,stă dată 2• 

Reforma monetară din timpul lui Vladislav al II-lea nu a avut o 
durată îndelungată de aplicare. În a doua jumătate a secolului al XV-lea 
şi anume în timpul domniei lui Radu cel Frumos (1462 -1475, cu între
ruperi în1473-1475), baterea cu regularitate a monedelor Ţării Romîneşti, 
a ducaţilor, încetează. Acest fapt se datoreşte probabil unor imprejurări 
de ordin monetar: argintul se procura greu, iar în canalele circulaţiei se 
afla o cantitate de monede străine care nu făcea obligatorie activitatea 
monetăriei proprii. Decăderea politică şi economică ulterioară a ţării, ca 
urmare a jugului otoman, va face ca această întrerupere să dureze aproape 
patru secole. Denumirea de ducat va supravieţui însă pînă la sfîrşitul 
secolului al XV-lea, însemnînd bani în genere 3• · 

* 
ln Moldova, încă de la începutul secolului al XV-lea, sistemul mo

netar suferă transformări importante. Chiar din primii ani de domnie ai 
lui Alexandru cel Bun, se bat în 1\:I:oldova trei specii .de monede : unele mai 
mari decît cele ale predecesorilor, măsurînd 20-23 mm şi cîntărind între 
1,20 şi 1,60 g (media 1,36 g); altele de mărimea obişnuită a groşilor mol
doveneşti, bătuţi de Petru l\Iuşat şi Ştefan I, cu un diametru de 18-20 mm 
şi greutatea medie de 0,92 g; în sfîrşit, a treia specie monetară, întot
deauna anepigrafă, are dia'lletrul de 14-16 mm şi greutatea între 0,30 şi 
0,60 g (media 0,40 g). . 

Deoarece monedele de mărime mijlocie, identice sub acest raport 
cu emisiunile anterioare ale lui Petru Muşat şi Ştefan I, reprezintă groşii 
moldoveneşti, piesele m_ari ale lui Alexandru cel Bun au fost considerate 

1 Cf. O. lliescu şi M. Dinu, Tezaurul monetar din secolul XV de la Clrpiti (raionul Ia~i) 
In : Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, 8, 1957, p. 344. 

z La 24 octombrie 1452, Ioan Corvin anunţă braşovcnilor intenţia sa de a bate o nouă 
monedă şi le cerc să nu mai primească nici aspri, nici moneda voicvodului Ţării Romtneşti. 
Aceste moncde aveau o valoare intrinsecă ridicată, tn raport cu dinarii ungureşti, foarte depre-
ciaţi. Actul la Hurmuzaki, Documente, vol. II, partea Il, p. 15. . 

3 Cf. I. Bogdan, Relatiile Ţării Romlneşti ... , passim (documente de la Vlad Ţepe~, 
Basarab cel Tlnăr, Vlad Călugărul şi Radu cel Mare). 
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pînă in prezent dubli groşi moldoveneşti, iar cele mici jumătăţi de groşi 1• 

Din examinarea datelor tehnice privitoare la monedele poloneze contem
porane, observăm că, în vreme ce groşii moldoveneşti sînt echivalenţi 
ca greutate cu jumătăţile de groşi sau polgroşii bătuţi pentru Rusia Roşie 
începînd cu anul 137 ~ pînă după anul 1398, dublii groşi moldoveneşti au 
greutatea polgroşilor emişi pentru coroană (Polonia) şi Lwow intre anii 
1399 şi 1414, iar jumătăţile de groşi din vremea lui .Alexandru cel Bun au 
aceeaşi greutate ca dinarii polonezi emişi in 1410-1412 2. 

Făcînd abstracţie de titlul metalului monetar - pînă în prezent 
nu s-a făcut o cercetare sistematică cu privire la titlul monedelor feudale 
romineşti -,se poate spune că există un oarecare paralelism între sistemul 
monetar moldovenesc din timpul lui .Alexandru cel Bun· şi cel polonez 
contemporan cu el. 

Studiul emisiunilor monetare ale Moldovei din anii 1400-1457 ne 
permite să constată:r.n o altă particularitate a sistemului monetar moldo
venesc : majoritatea speciilor emise în această vreme sînt bătute atît din 
argint, cît şi din bilon sau bronz; deosebirile tipologice dintre monedele de 
.aceeaşi mărime, dar din aliaje diferite, sînt cîteodată inexistente, iar alteori 
neînsemnate. Faptul a fost interpretat ca o falsificare oficială a mone
delor puse în circula ţie, la care s-ar fi recurs în primii ani de domnie ai 
lui .Alexandru cel Bun pentru a se face faţă unor greutăţi economice 
şi financiare:>. Această particularitate poate fi însă constatată atît la mo
nedele mai vechi, cît şi la cele din anii 1410-14314 sau din timpul dom
niei urmaşilor lui Alexandru cel Bun pînă la Ştefan cell\Iare; prin urmare 
nu este vorba de o măsură excepţională, ci de o practică mai îndelungată 
a. monetăriei moldoveneşti. · 

) n stadiul actual al cercetărilor, se pot emite două ipoteze pentru 
-explicarea acestui fenomen : sau este vorba de o alterare continuă a ti
tlului monedelor moldoveneşti, care ţine pasul cu procedeul similar utilizat 
în Polonia 5 ; sau aceste piese de bronz ar proveni, cel puţin la inceput, 
din emisiuni destinate special pentru Rusia Roşie, unde populaţia era obiş
nuită cu monede de bronz încă din secolul al XIV-lea 11 • După această 
ultimă ipoteză am avea deci de-a face cu un iQ.treg sistem monetar, cu- ' 
prinzînd trei specii de valori nominale diferi~'toate însă din bronz, cu 
destinaţia arătată mai sus. Ulterior, circulaţia accsţ_or monede de bronz 
.s-ar fi generalizat şi în :Moldova, aici însă fiind echivalente cu cele simi
lare de argint sau bilon. 

Oricare ar fi fost substratul emisiunilor de. bronz sau bilon, avînd o 
valoare proprie mai mică decît emisiunile de argint, însă purtînd aceeaşi 
valoare nominală ca emisiunile de argint, faptul trebuie consemnat ca 

. .(/ . .J 
1 Cf. Const. Moisil, Istoria monedei ln Romin-ta,..jl} : Cronica numismalică şi arheologică, 2, 

1921-1922, p, 77. . ·- "
4

, . 

2 Cf. Marian Gumovski, op. cit., p. 286. 
8 Const. Moisil, op. cit., p. 78. 
• Pentru datarea emisiunilor monetare ale lui Alexandru cel Bun, v. Oclavian Ili seu, 

lndreplări şi lnlregiri mărunte cu privire la unele emisiuni monet feudale ale ţărilor ro tne, 
:tn: Studii şi cercetări de numismalică, 1, 1957,,p. 220-232. / 

6 Marian Gumovski, op. cit., p. 286. · 
8 Cf. Max Kirmis, Handbuch der Polnischen Manzlc 
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o metodă de exploatarea maselor, practicată de puterea emitentă cu aju
torul sistemului bănesc. 

în structura arătată, cu· cele trei valori nominale diferite, sistemul 
monetar moldovenesc rămîne în vigoare numai pină la Ştefan al II-lea 
inclusiv. După aeest domnitor, dublul gros nu se mai emite in :Moldova. 

În timpul lui Petru Aron, probabil in eursul ultimei sale domnii, 
se ineearcă o nouă reformă a sistemului monetar. De unde la ineeput se 
bătuseră monede de un gros şi o jumătate de gros, avind mărimea şi calită
ţile tehnice obişnuite ale celor de mai inainte (unitatea monetară de bron~ 
cu diametru! de 18-20 mm şi greutatea medie 0,90 g), ulterior apare o 
nouă emisiune cu- caracteristici schimbate : atît groşii, cît şi jumătă-ţ-ile 
de groşi sînt mai mici ca diametru, dar cu un conţinut de metal fin supe
rior emisiunilor anterioare; greutatea medie este de 0,60 g pentru gros şi 
de 0,30 g pentru jumătatea de gros. Aceste monede, deşi mai mici decit cele 
treide pină acum, -au o valoare proprie mai ridicată .. 

Această reformă a sistemului monetar moldovenesc este mentinută 
cu fermi ta te în tot timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Ea a fost determi
nată de creşterea forţelor de producţie interne, de sporirea influenţei 
tîrgoveţilor şi a ţăranilor liberi în viaţa social-economică şi politieă a 
'Moldovei 1 • 

În afară de monedele naţionale, emise in monetăriile Ţării Romîneşti 
şi ale Moldovei, au circulat in aceste ţări şi diferite monede· străine, a testate 
atît in izvoarele scrise - documentele secolului al XV-lea -, cît şi în 
tezaure şi descoperiri monetare izolate. Menţionăm in primul rînd mone
dele de aur, duca ţii sau florinii ungureşti, care au circulat atît in 1\foldova 2, 

cît şi în Ţara Romînească 3 fiind cunoscuţi in documentele muntene şi 
moldoveneşti sub denumirea de ughi (termen provenit din prescurtarea 
~··· = ~··"h!HKH s11.:Tu =galbeni ungureşti); apoi ducaţii veneţieni, denu
miţi in documentele moldoveneşti zloţi tătărăşti4 • Ducaţii veneţicni 
reprezintă moneda preferată la vînzările imobiliare în :Moldova, începînd 
de pe la 1446 şi pînă tîrziu, pe la 1620. Ex11licaţ.ia constă în faptul că 
aceste monede au avut un titlu ridicat, de !J96 11 / 00 aur fin,. menţinut 
nealterat timp de cîteva secole. De altfel, ducaţii sau ţechinii veneţieni 
şi-au păstrat neschimbate pînă în secolul al XVIII-lea nu numai titlul 
şi greutatea, ci şi reprezentarea de pe a vers şi revers,·~ tipul monetar. 

1 Creşterea influenţei claselor mijlocii in Moldova sub domnia lui Ştefan cel Mal'c a 
fost studiată de Barbu T. Clmpiria : Cercetări cu privire la baza socială a putuii lui Ştefan cel 
Mare, In: Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Edit. Acad. R.P.R., 1956. 

2 tn 1421, Alexandru cel Bun se obligă să plătească fostei sale soţii, Rimgalia, o renti'i 
anuală de 600 de florini (duca ţi de aur) ungureşti (Documente privind istoria Romlniei, A. Mol
dova, Veacul XIV, XV, XVI, p. 42-43, doc. 49). 

3 La 16 aprilie 1457, Vlad Ţepeş întăreşte satul Troianeşti, cumpărat cu 50 de florini 
(dncaţi de aur ungureşti); Documente privind istoria Rominiei, B. Ţara Romtneascli, Veacul 
XIII, XIV şi XV, p. 128-129, nr. 120. 

' Cea mai veche menţiune documentarrt a zloţilor tătăreşti datează din 5 martie 144G, 
cind se lntăt·eşte satul Boziani, cumpărat pentru 190 de zloţi tătăreşti (Documente privind istoria 
Romtniei, A. Moldova, vol. cit., p. 217-218, nr. 259). Sub denumirea de zloţi tătăreşti, erau 
desemnaţi ln documentele moldoveneşti duca ţii Ele aur veneţieni, datorită trecerii de care accslc 
monede se bucurau In cuprinsul hanatelor tătăreşti, de unde şi pătrundeau in Moldova. · 
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O altă monedă străină care pătrundeJn Ţara Romînească şi Moldova 
pe la mijlocul secolului al XV-lea este asprul turcesc, o piesă mică de 
argint, avînd la început un titlu foarte ridicat, de peste 900 °/00 argint fin. 
In Ţara Romînească, asprii turceşti sînt amintiţi începînd de la 1433, cînd 
domnul Alexandru Aldea dăruieşte mănăstirii Zografu 3 000 de aspri 
ai:mal 1• Din 1451, asprii devin moneda în care se efectuează vînzările de 
1noşii 2• În 1\foldova, asprii turceşti, deşi nu sînt menţionaţi decît foarte 
thziu în documente, sînt totu~i pr-ezenţi în diverse descoperiri. Astfel, la 
Suceava 3 şi la Cîrpiţi 4 au fost găsiţi aspri datînd din 1431, iar la Piatra
Neamţ sau Tîrgu-Ocna aspri din vremea lui Mahomed ,al II-lea 5 • În 
schimb, rublele de argint - lingouri - sînt menţionate foarte frecvent în 
documentele secolului al XV-lea, deşi nu s-au găsit efectiv în Moldova 6• 

Pe lîngă monedele arătate mai sus au mai circulat, pe o scară mai 
redusă, dinarii ungureşti de argint, ·jumătăţile de groşi, monede emise 
pentru Polonia şi Lituania, şi asprii tătăreşti ai Hoardei de Aur şi ai. 
hanatului Orimeii. 

Cu excepţia asprilor tătăreşti, prezenţj numai în :Moldova, celelalte 
monede au apărut în tezaure sau descoperiri izolate atît in Moldova, cît 
~i în Ţara Romînească. 

În Transilvania, prima jumătate a secolului al XV-lea este caracte
rizată prin înrăutăţirea continuă a monedei ungureşti de argint, a dina
rilor şi a o bolilor, monede mărunte destinate acoperirii nevoilor schimbului 
economic de fiecare zi. Datorită acestui fapt, florinul de aur, echivalent la 
început cu 100 dinari de argint, ajunge să fie schimbat }Jentru 400 şi chiar 
500 de dinari 7• 

Această depreciere a dinarului a contribuit la inrăutăţirea situaţiei 
economice a maselor populare şi indeosebi a ţărănimii. Astfel, episcopul 
r.rransilvanici, Gheorghe Lepeş, după ce timp de trei ani nu a încasat 
dijmele, spre a evita plata lor in dinari deterioraţi emişi în 1433, le-a 
pretins retroactiv, în 1436, cu plata in dinari noi, de calitate 1nai bună. 
La refuzul ţărănimii de a se supune acestei pretenţii, regele Sigismund 
Jlorunceşte în acelaşi an ca dijmele să fie strînse fie in bani noi, fie in bani 
Yechi, dar recalculaţi la valoarea celor noi. Nici această dispoziţie regală 
nu a putut fi însă aplicată, iar starea de nemulţumire a cuprins mase tot 

1 Documente privind istoria Romlniei, B. Ţara Romlneascci, Veaclll XIII, XIV şi XV, 
p. 9'1- 95, m·. 83. 

2 Act din 30 septemb;:-ie 1451 (moşia Ncgoieşti, cumpărată cu 680 de aspri), (ibidem, 
p. 12~-124, nr. 114). 

3 Descoperire inedită. 
4 O. Iliescu şi M. Dinu, op. cit., p. 344. 
6 Const. Moisil, Monede şi tezaure monetare giJ.sile ln Romtnia şi ln ţinuturile romlneşti 

lnvecinate, in : Buletinul Societilţii numismatice romlne, 12, 1915, nr. 15, p. 43-44 (Piatra
Neamţ); G. Severeanu, comunicare la Societatea numismatică romtnă la 16 februarie 1916, ln: 
Buletinul Socie(ăfii numismatice romlne, 13, 1916, p. 50 (Tirgu-Ocna). 

8 Rublele de argint figureazit ln tarifele vamale şi ln clauzele prin care se instituie o amendă 
sau zavească, deci erau destinate exclusiv domniei, care avea nevoie de astfel de lingouri pentru 
baterea monedelor proprii. Nu se ~unosc documente care să ateste relaţii de schimb Intre par
ticulari, efectuate In ruble de argint. 

7 Istoria Rominiei, II, Edit. Acad. R.P.R., 1962, p. 400. 
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mai largi, ducînd pînă la. urmă la_ izbucnirea .. unei răscoale, răscoala de la 
Bobîlna (1437). După o serie. de victorii asupra feudalilor, răsculaţii au 
fost infrînţi la inceputul anului_1438, datorită lipsei de coeziune a forţelor 
ţărăneşti, iar starea iobăgimii a devenit şi mai rea ca inainte de izbucnirea 
răscoalei 1• · 

Unul dintre factorii care au influenţat adînc viaţa economică a 
Transilvaniei în această perioadă a fost intensificarea reia ţiilor de schimb 
şi, implicit, a acelora cu Ţara Romineascâ şi Moldova, ca urmare a cre
şterii producţiei de mărfuri. Fenomenul este reflectat în numeroase privi
legii obţinute fie negustorii din oraşele transilvănene. Astfel, după privi
legiile acordate in 1412 de Ştibor, voievodul Transilvaniei, bistriţenilor 
pentru comerţul cu Moldova 2 şi braşovenilor pentru comerţul cu Ţara. 
Rominească 3 , au urmat un întreg şir de privilegii asemănătoare, stabilind 
tarifele vamale, emise de voievozii Ţării Romîneşti şi ai Moldovei. 

Ca urmare a reia ţiilor economice tot mai strînse, indeosebi dintre 
Transilvania şi Ţara Rominească, moneda munteană a inceput să pătrundă 
peste Carpaţi, fiind întrebuinţată in schimburile băneşti locale. La 8 
martie 1420, voievodul Transilvaniei scria conventului mănăstirii din 
Cluj-Mănăştur despre furtul unei sume de 40 ducaţi in moneda Ţării 
Romîneşti 4• Aceleiaşi cauze - intensificarea relaţiilor de schimb economic 
cu Ţara Rominească- i se datoreşte emiterea în 1425 a unei monede 
mărunte ungureşti, din argint inferior, denumită în izvoarele contempo
rane ducat 5, la fel ca unitatea monetară a Ţării Romîneşti. După greutate 
(0,225-0,332 g) şi titlu (181 °/00 ) 6, acest ducat unguresc este echivalent 
cu ducaţii munteni emişi în timpul lui Mihail I (1418-1420) -fiul lui 
Mircea - şi al lui Dan al II-lea (1422 -1431, cu intreruperi), monede 
bătute de asemenea dintr-un argint cu titlu inferior 7• Faptul că duca ţii 
lui Dan al II-lea au fost emişi în intervalul 8 noiembrie 1424-martie 
1425, precedînd deci cu puţin emiterea ducatului unguresc, întăreşte con
,vingerea că· această ultimă monedă a fost bătută în strînsă relaţie cu 
aceea a voievodului Ţării Romîneşti, spre a servi ca mijloc de schimb 
pentru comerţul transcarpatic. , 

Pentru acest motiv, înlăturarea din circulaţie a du,caţilor unglireşti, 
foarte depreciaţi, a întîmpinat dificultăţi. Se ştie că Vlad Dracul- pe 
vremea cirid era refugiat în Transilvania, ca protejat al regelui Sigismund -
după ce într-o primă_ poruncă adresată braşovenilor le cerea să nu mai 

1 Pentru istoricul răscoalei de la Bobllna, ibidem, p. 400-416. 
2 Hurmuzaki, voi. XV, partea 1, 1911, nr. IX, p. 7-8. 
3 Franz Zimmermann, ş. a., op. cit., III, Hermanstadt (Sibiu), 1902, nr. 1681. 

p. 544-547. . 
' Hurmuzaki, voi. 1, partea II, p. 512. 
5 Schulek A., op. cit., p. 66; Huszar LaJos, op. cit., p. 3~. 
8 Schulck A., op. cit., p. 66. 
7 Cu privire la calitatea monedelor emise de Mihail 1 şi Dan al II-lea, cf. Octavian Ilicscu. 

Emisiuni monetare ale Ţlirii Romtneşti fn secolele al XIV-lea şi al XV-lea, in: Studii şi c.ercetliri 
de numismaticli, II, 1958, p. 335. . · 

8 Ibidem, p. 325 (datarea monedelor emise de Dan al II-lea). 
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întrebuinţeze duca ţi vechi, urmînd în mod"!-11 acesta exemplul sibienilor 1, 

intr-o scrisoare ulterioară este nevoit să le permită a face negoţ cu astfel 
de duca ţi in Ţara Ungurească (Făgăraş) şi Ţara Rom.înească, adică acolo 
unde populaţia era obişnuită cu "ducaţi", ca monedă măruntă de schimt 2• 

Tot datorită relaţiilor comerciale dintre oraşele ardelene şi Ţara 
Romînească, au pătruns în Transilvania şi ducaţii munteni bătuţi de 
voievodul Vladislav al II-lea (1446-1456), fapt relatat mai sus .. 

în sfîrşit, pa urmare a comerţului transdunărean, pătrund in Tran
silvania asprii turceşti. Faptul este atestat de cîteva documente datînd 
din perioada 1448-1505: scrisorile lui Ioan Corvin, guvernator al Unga
riei, adresate in 1448 şi 1452 braşovenilor 3 , precum şi ordonanţa regelui 
Vladislav al II-lea, adresată oraşelor săseşti din Transilvania~ în 1505. 
Din cuprinsul acestor documente rezultă că asprii turceşti au înlocuit 
moneda depreciată ungurească in comerţul dintre oraşele transilvănene 
pe de o parte şi Ţara Rom.înească şi Moldova pe de altă parte, autoritatea 
centrală a statului ungar avînd dificultăţi în interzicerea circulaţiei 
acestor monede. 

Deprecierea continuă a monedei de argint ungureşti a fost frînată 
abia in a doua jumătate a secolului al XV-lea, prin reformele monetare 
introduse de Matei Corvin începînd din anul 1468. Oa urmare a acestor 
reforme, s-a reluat baterea groşilor de argint 5, iar in ce priveşte dinarii, 
s-a stabilit ca dintr-o marcă de Buda de argint, cu fineţea de 8loţi (500 °/00 ), 

să se bată 416 dinari, în greutate brută de 0,50 g fiecare 6 • 

Ca monedă de aur, s-a continuat emiterea florinului, după vechile 
norme; se cunosc şi emisiuni în valoare nominală de 2 ducaţi (de tipul 
groşilor) şi de 1/4 ducat (de tipul obolilor) 7• Aceste monede nu au înde
plinit însă un rol economic, servind ca daruri 8• 

Sub domnia regelui Vladislav al II-lea (1490-1516), în urma pătrun
derii. aurului şi argintului american în Europa, se bat monede mari de 
aur şi de argint : cinci şi doi florini de aur, n10nede de aur şi de argint de 
mărimea taierilor, dar de greutăţi diferite : aur intre 16,70 şi 68,20 g; 
argint intre 9,06 şi 58,50 g 9• Aceste monede, datate 1499, 1500, 1504 şi 
1506, nu au fost însă emise pentru circulaţie, spre a implini un rol econo
mic, ci ca piese de podoabă sau de probă, fapt ce rezultă şi din greutatea 
lor neobişnuită10 • Pe lîngă aceste monede, s-au emis mai departe speciile 

1 Scrisoarea a fost publicată de 1. Bogdan, Relaţiile Ţării Romlneşli cu Braşovul şi Ţara 
Ungurească, Bucureşti, 1905, nr. XXXIII, p. 56. 

· 2 Ibidem, nr. XLI, p. 64. 
3 N. Docan, Studii privitoare la numismalica Ţării Romtneşli, tn : Analele Academiei 

Romtne, Memoriile Secţiunii istorice, 32, 1909-1910, p. 524-525. 
' Hurmuzaki, voi. XV, partea 1, p. 171 ; cf. Const. Moisil, Contribuţiuni la istoria mone

tăriei vechi romtneşli, ln: Buletinul Societătii numismalice romtne, 12, 1915, p. 28-29. 
6 Huszăr Lajos, Mdtyds penzei(Monedele lui Matei), ln: EmUkkănyv Mdtyas kirdly sziile

tlsenek ătszdzeves fordul6j6.ra (Volum omagialla aniversarea a 500 de ani de la naşterea regelui 
Matei), 1, Budapesta, 1940, p. 572. 

8 Jeszenszky Geza, Lajos 11 dendrai (Dinarii lui Ludovic al II-lea), ln : Numizmatikai 
Kozlony, 26-27, 1928-1929, p. 128. · 

7 L. Rethy şi G. Probszt, op. cit., nr. 203, 211-212. 
8 Huszăr Lajos, op. cit., p. 570. . 
9 L. Rethy şi G. Probszt, op. cit., p. 116-117.· 

1o Ibidem, p. 116. 
/ 
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curente: florinul şi 1/4 florin de aur, grosul, dinarul şi obolul de argint 1
. 

Dintre aceste emisiuni, florinul şi dinarul au avut o pondere mai mare în 
circulatia monetară . . 

§ 5. Circulatia bănească în conditiile dominatiei otomane~ 
·Incetarea baterii de monedă proprie în Moldova; aparitia, dezvoltarea 

şi încheierea emisiunilor proprii· ale Transilvaniei. 
Circulatia talerului-leu olandez 

Secolul al XVI-lea a însemnat pentru Ţara Romînească şi MoldoYa 
începutul intensificării aservirii otomane, manifestate prin plata unui marc.
tribut către Poartă, precum şi prin alte obligaţii în bani, in natură ţi 
în 1nuncă. Se stabileşte monopolul turcesc asupra comerţului exterior 
al Ţării Romîneşti şi l\foldovei, monopol care a avut un caracter absolut 
pînă în 1774 (tratatul de la Kuciuk-Kainargi) şi unul atenuat de la aceasta 
<lată pînă în 1829 (tratatul de la Adrianopol). Drumurile de comerţ care 
treceau prin cele trei ţări romîne, legînd Occidentul de Orient2, sînt inchi~e 
pentru principalele mărfuri ale acestor ţări 3 • 

Cantităţi imense de pro'duse, îndreptate odinioară spre Ungaria. 
Polonia, Rusia şi alte ţări europene, iau drumul Imperiului Otoman. 
Ele. erau plătite de agenţii achizitori aflaţi în slujba Porţii, gelepii şi 
casapii turci sau greci, cu preţuri derizorii, pe care le stabileau după bunul 
lor plac. 

Jugul otoman a accentuat exploatarea ţărănimii care muncea pe 
<>goarele proprii, din ce în ce mai împuţ,inatc, fără a mai vorbi de aceeJ. 
care muncea pe moşiile marilor proprietari funciari şi care în felul acesta 
suferea un dublu jug. Reacţia faţă de această exploatare nemiloasă a luat 
adeseori forme violente : răscoale, distrugeri de acte de proprietate fun· 
ciară, haiducie. · 

O situaţie economică mai bună a avut Transilvania, constituită ca 
Jlrincipat autonom sub suzeranitate otomană, după destrămarea rega
tului feudal ungar (1541). l\Ienajată de puterea suzerană din cauza poziţiei 
-ei tampon între Imperiul otoman şi cel habsburgic, Transilvania s-a putut 
dezvolta, în limitele impuse de relaţiile feudale, strîngînd legăturile eco
nomice şi volitice cu eelelalte ţări romîne 4

• 

Jefuirea Ţării Romîneşti şi a Moldovei de către turci este de altfel 
11na din cauzele care au întîrziat dezvoltarea relaţiilor de producţie capi
taliste. 

* 
1 L. Rethy şi G. Probszt, op. cit., p. 116-117. 
2 Un m1re drum de comerţ pleca de la M1rca Ncag1·ă prin Brăila, Braşov şi Sibiu spr~ 

Boemia, Silezia şi Ţările de Jos, iar altul lega Marea Neagră de l\Iarea Baltică prin Moldova ~
Galiţia. 

8 A. Vijoli, op. cit., p. 41. 
4 Istoria Romlniei, II, p. 800. Din istoria Transilvaniei, Edit. Acad. R.P.R., 1, cd. :;. 

1963, p. 175. 
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în Ţara Romînească, exploatarea otomană a fost mai intensă decît 
în Moldova. încă de la sfîrşitul secolului al XV-lea, ea include o formă 
suplimentară de jaf şi anume impunerea monedei turceşti, a asprului, in 
drculaţia internă. În tot cursul secolului al XVI-lea, asprul turcesc predo
mină în circulaţia bănească a Ţării Romîneşti. Atît tarifele vamale 1, cit şi 
preţurile de vînzare-cumpărare ale bunurilor imobile 2 , sînt exprimate 
aproape exclusiv în aspri. Aceleaşi monede apar şi în descoperirile de 
piese izolate sau de tezaure din această vreme 3• Asprul turcesc a fost 
supus unei pierderi tot mai accentuate de valoare reală spre sfîrşitul 
secolului al XVI-lea. Reducerea valorii asprului a constituit o metodă 
de exploatare, prin sistemul moneta1, a maselor populare din Ţara Romî
nească şi din alte părţi de către puterea suzerană. 

In descoperirile monetare din Ţara Romînească se întîlneşte, in 
c.antităţi mai reduse, o altă monedă străină : dinarul unguresc. El începe 
să pătrundă din Transilvania în număr mai mare în timpul domniei lui 
:Matei Corvin. Frecvenţa în circulaţie a dinarului unguresc creşte simţitor 
<lupă ce împăraţii din ca.sa de Habsburg, punînd stăpînire in anul 1527 pe 
monetăria de la Kremnţtz 4, bat aici mari cantităţi de duca ţi de aur şi dinari 
de argint. Un aspru turcesc era echivalent cu doi dinari ungureşti 5 , iar 
100 de dinari valorau la inceputul secolului al XVI-lea cît un ducat de 
aur. Mai tîrziu, valoarea aurului a crescut considerabil. La sfîrşitul seco
lului al XVII-lea, in urma scăderii valorii reale a asprului, acesta ajunge 
echivalent cu dinarul unguresc 6• În documentele secolelor XVI şi XVII, 
dinarul unguresc este cunoscut sub denumirea de ban (în slavă, pineg) 7• 

În Moldova se continuă cîtăva vreme baterea monedei proprii, a 
grosului moldovenesc, revenindu-se însă sub domnia lui Bogdan al III-lea 
(1504 -1517) şi Ştefăniţă (1517 -1527) la sistemul anterior reformei lui 
Petru Aron şi Ştefan cel Mare. Alături de monedele de argint, groşi şi 
jumătăţi de groşi, după vechiul sistem monetar moldovenesc, se bat piese 
de aceeaşi mărime şi cu aceleaşi tipuri, confecţionate din bilon sau bronz. 

1 L'l 30 aprilie 1502, Radu cel Mare tntăreşte mănăstirii Tismana vama de la Calafat, 
fixind taxe tn aspri pentru diferitele mărfuri ce treceau Dunărea (Documente privind istoria 
Romlniei, B. Ţara Romtneasctl, Veacul XVI, voi. 1, ( 1501-1525)), p. 14, nr. 8. 

2 Sate cumpărate cu 500 ptni'i. la 10 000 de nspri tn 1502 (ibidem, p. 15-17, nr. 9); tn 
timpul lui Mihai Viteazul, In urma unei judecăţi, s-au plătit 24 700 de aspri, pentru mai multe 
părţi din satul Dărmăneşti şi Brăgăreşti (ibidem, Veacul XVII, voi. 1, ( 1601-1610), p. 2-3, 
doc. nr. 2 din 26 feb. 1601). 

3 Cf. Octavian Iliescu, Un tezaur de aspri turceşti de la Inceputul secolului al XVI-lea 
găsil In Bucureşti, In : Studii şi cerceUlri de numismaticc'l, III, 1960, p. 305. Aspri din secolul al 
XVI-lea s-au găsit In săpăturile arheologice din Bucureşti In sectoarele Sf. Gheorghe Vechi şi 
Radu-vodă, precum şi tn tezaurul descoperit In cartierul Militari (descoperiri inedite). 

' Cf. Szekely Zoltan, Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea gc'lsit la Satul Mare, In: 
Studii şi cercetc'lri de numismaticc'l, 1, 1957, p. 242-243. 

6 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, II, Braşov, 1889, p. 375 şi 475. 
8 De la o vreme, alături de aspri şi bani, apare tn documente şi termenul de aspr( 

bani. La 1616, un aspru era egal cu 2 aspri bani (Documente privind istoria Romlniei, B. Ţara 
Romlneascc'l, Veacul al XVII-lea, voi. III, ( 1616-1620), p. 3, doc. nr. 3). Mai Urziu cele două 
monede devenind echivalente, termenii care le desemnează se confundă. 

7 La 25 aprilie 1670, Antonie-voievod dăruleşte mitropoliei din Alba Iulia 6 000 de bani 
(pinegi) anual (Revue historique du Sud-Est Europien, 4, 1927, p. 30-33). 

7- c. 4637 
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S-a renunţat in acest fel la politica monetară din timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare, cind grosul Moldovei a fost menţinut ca o monedă cu 
valoare proprie ridicată. 

Sistemul monetar moldovenesc a suferit şi alte schimbări importante 
in cursul secolului al XVI-lea. Astfel, în prima domnie a lui Alexandru 
Lăpuşneanu (1552-1561), se introduce in 1558 o monedă nouă, dinarul 
de argint, similar, ca sistem şi tipuri, celui unguresc contemporan (v. 
planşa VIII). Această reformă monetară a urmărit unificarea monedei 
moldoveneşti cu cea ungurească, punîndu-se astfel in concordanţă sistemul 
monetar propriu cu specificul circulaţiei locale, in care pătrunsese încă 
mai demult dinarul unguresc. Ponderea importantă a dinarului unguresc 
in circulaţie trebuie pusă, printre altele, in legătură cu marile afaceri pe 
care le patrona Alexandru Lăpuşneanu. Veniturile acestui domn au crescut 
mult prin exportul de vite în Transilvania şi Ungaria, pe care îl organizase 
pe scară la,rgă 1 • 

Mai interesantă este incercarea lui Despot-vodă de a adapta sistemul 
moldovenesc celui care era in vigoare la acea vreme in apusul şi centrul 
Europei, precum şi în Polonia. Căutînd să obţină numerar pentru a-şi 
plăti mercenarii, veniţi pînă şi din Spania 2 spre a se înrola în garda sa 
personală, Despot-vodă nu a ezitat să despoaie mănăstirea Slatina de 
odoarele ei ferecate in aur şi argint, dăruite de Alexandru Lăpuşneanu, şi 
să le transforme in monedă sunătoare 3• 

În aceste condiţii, meşterul bănar. Wolfgang aurifex, Lupu Sasu 
din cronicile moldoveneşti', bate în 1562 dinari de argint, după modelul 
celor ungureşti, apoi taleri cu efigia lui Despot 5• În 1563 sistemul se com
pletează cu noi valori : duca ţi de aur 6, taleri 7, orţi 8 şi dinari de argint. 

Cu excepţia· dinarilor, monede de circulaţie curentă, care s-au găsit 
in tezaurele monetare contemporane sau în descoperirile arheologice 9

, 

celelalte valori nominale au fost emise în număr foarte restrîns şi împăr
ţite solda ţilor mercenari, care le-au răspîndit în ţările lor de origine ; 
aceasta explică marea: raritate a pieselor, ducatul, talerul şi ortul 
din 1562 fiind cunoscute astăzi în exemplare unice· 

Urmaşul lui Despot, Ştefan Tomşa, continuă să bată dinarii după 
modelul celor un~eşti. Peste citiva ani însă, în timpul domniei lui Ion-

1 Cf. N. Iorga, Istoria romtnilor, voi. V, Bucureşti, 1937, p. 35-36. 
2 Mathias Elles, Siebenburgische Wilrg-Engel .. . , ed. Andreas Fleischer, Sibiu, 1670, 

p. 91 (mercenari din Spania şi Ungaria, plătiţi cu salariu lunar). 
3 Nicolae Costin, LetopiseJul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1942, p. 455. 
' Ibidem. 
5 Const, l\loisil; Colec/iunea numismalică, tn : Biblioteca Academiei Romfnt', Creşterea 

colecJiilor 27, 1915, oct- dec, p. 197 ; o reproducere fotografică a acestui taler Ia : Octavian Iliescu, 
Numismalica medievală şi modernă a /llrii noastre, oglindilă ln colectiile restituite de la Moscova, 
In : Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., Edit. Acad. R.P.R., 1958, p. 28. 

8 Publicat de D. A. Sturdza, Uebersicht der Miinzen und .Medaillen des Filrstenlhums Ro
manien (Moldau und Walachei), tn : Numismalische Zeitschrifl, 4, 1872, p. 78. 

7 Ibidem, p. 80. 
8 Atribuit anterior lui Dabija de E. Fischer,ln : Jahrbuch des Bukowinaer Lan_desmuseums, 

11, 1903, p. 63. Intr-o comunicare Ia Societatea numismatiră rcmtnă din 27 martie 1949, 
am arătat că această monedă a fost emisă ln realitate de Despot-vodă: (0.1.) ~· · 

8 Dinari de la Despot-vodă; găshUa Suceava In 1953; descoperire inedită. 
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vodă, supranumit cel Cumplit (1572-1574), se emite o monedă cu totul 
neobişn\lită in lVfoldova: o aceea de bronz 1 • Term~nul acce era denumirea 
turcească a asprului, care însă a fost, de la început şi pînă la ·dispariţie, o 
monedă mică de argint. Moneda lui Ion-vodă, din. bronz, era probabil echi
valentă cu asprul otoman, fapt care i-a atras numele înscris în legenda 
reversului. 

Spre sfîrşitul secolului al XVI-lea apar în 1\Ioldova noi emisiuni 
monetare, de data aceasta in strînsă legătură cu sistemul polonez. Sînt 
piesele de trei groşi, emise în scurta domnie a lui Ştefan Răzvan (1595), 
cunoscute in mai multe variante2• Ele reproduc tipul monedelor poloneze 
de aceeaşi valoare, frecvente pe a tunei in circulaţia bănească din Moldova 
şi Ţara . Rominească. Triplii groşi polonezi, emişi fie pentru Polonia, fie -
pentru Lituania, Riga sau alte oraşe dependente de eoroana Poloniei, se 
găsesc in ·eantităţi mari în tezaurele contemporane din Moldova şi din 
Ţara :Romînească: documentele interne le-au păstrat denumirea de potro-
nici in l\foldova şi costande în Ţara Rominească 3• . : 

Printr-un tratat ineheiat ,in 1597 tntre Ieremia :Movilă şi Polonia, 
s-a îneereat unificarea. sistemului monetar moldovenesc cu cel polonez. 
în acest document, regele Poloniei acordă lui Ieremia Movilă dreptul de a 
bate monedă după modelul celei poloneze, de acelaşi titlu,- greutate şi va
loare nominală, astfel încît să poată fi primită oriunde in Polonia sau pe 
alte domenii ale coroanei poloneze 4• Este aproape sigur astăzi că Ieremia 
l\;:[ovilă a exercitat cu anticipaţie dreptul acordat in tratatul susmenţionat, 
bătînd monede ce se deosebesc de cele poloneze numai prin faptul că 
poartă pe revers un scut cu stema Moldovei 6• 

După Ieremia 1\Iovilă, baterea de monede proprii · încetează şi în 
Moldova, cu mai bine de o ·sută de ani-în urma Ţării Romîneşti. Cauzele 
monetare propriu -zise sînt acelea şi ca în Ţara Romînească1 la ca.re se ada'ugă, 
ca fenomen general, decăder(la economică a Moldovei în condiţiile: domi
naţiei otomane spoliatoare. Întreruperea emisiunilor monetare-· proprii 
regulate va dura., ca şi pentru Ţara Romînească, pînă în a doua jumătate a 
secolului al XIX -lea. 

Pe lîngă monedele proprii, bătute, după cum ·am văzut, în atitea 
sisteme diferite, au circulat în Moldova secolului al XVI-lea şi un mare 
număr de monede străine. Cele mai frec-vente sînt zloţii tătăreşti, adică 
duca ţii veneţieni de aur, care încep să fie. denumiţi din 1540 ţechini . ._ 

1 Un studiu mai recent asupra acestei monede la : Oct. Luchian, Moneda lui Ton-r;odlf 
cel Cumplit, in: Studii şi cercetări de numismatică, I, 1957, p. 441-446. 

2 Cf. Const. Moisil, O monedă inedită de la Ştefan Răzvan, domnul Moldovei, tn : Cronica 
numismatică şi arheologicll, 10, 1934, p. 33-34; Rudolf Gassauer, Un nou tip de monedă moldo
polonlf, tn: Cronica numismatică şi areheologică, 10, ·1934, p. 35-36; Elena lsăcescu, O nouli 
monedlf moldo~polonlf, tn: Cronica numismatică, 19, 1945, p. 6-7. 

: -3 Cf. Const. Moisil, O monedă.curioasă : costanda, tn : Cronica numismatică şi arheologică, 
19, 1945, p. 8~ 14, 56-59. Piesa de 3 groşi a fost imitată şi in Transilvania, Incepind din 1594 
(A. Resch, Siebenbargische Manzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart, Sibiu, 1901, p. 
39, nr. 184); de asemenea, la Raguza, s-au bătut monede după modelul triplilor groşi polonezi. 

' Cf. Const. Moisil, Băntzria lui Dabija- Vodă, tn : Buletinul SocieUitii numismatice romlne, 
12, 1915, p. 53. Tratatul nu a fost ratificat de Senatul polonez; Ilie Ţabrea, Originea şi artivitatea 
monetăriei lui Dabija Vodd de la Suceava, tn : Cronica numismatică şi arheologică, 13, 1938, p. 74. 

6 Aceste monede au fost descrise. de Const. Moisil, op; cit., p. 55. . · 



100 P. I. PRECURSORII SISTEMULUI BĂNESC AL LEULUI 

Zloţii tătăreşti răi:nîn pînă la 1620 moneda dominantă în actele de vînzare
cumpărare-a pămîntului. Preţul bunurilor funciare, exprimat în zloţi tătă
reşti, este în continuă creştere in cursul acestui secol 1, cu excepţia ulti
melor decenii, cînd el scade în urma decăderii economice a ţării. 

Începînd din 1581, documentele moldoveneşti menţionează o nouă 
monedă, care va avea o importanţă deosebită în istoria monetară a ţ.ării 

_noastre: talerul de argint 2 bătut de Ţările de Jos, devenite independente 
după răscoala îndreptată împotriva tiraniei lui Filip al II-lea al Spaniei. 
Datorită reprezentării pe reversul acestor monede a unui leu ridicat în 
-rlouă labe, ele au căpătat numele de leeuwendaalders 3, Lowenthalcr, thaleri 
leonis, taleri-lei sau, simplu lei (v. planşele X şi XI) 4• 

· Prin legăturile comerciale puternice dintre Ţările de Jos şi Levant. 
·taierii-lei au pătruns în Imperiul otoman, cucerind un loc de frunte în 
-comerţul levantin. În ţările noastre ei apar în circulaţie, după cum s-a 
:arătat, încă de pe la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi vor fi predominanţi 
-de la sfîrşitul secolului următor, bucurîndu-se de o largă popularitate. 
După această perioadă de circulaţie efectivă, leii vor deveni bani de 
-calcul. În 1867, după aproape trei secole de la întîia menţiune docu
mentară cu privire la existenţa "leilor" în circulaţie pe actualul teritoriu 
al ţării, primul sistem bănesc al Romîniei moderne va prelua denumirea 
-de leu pentru noua unitate monetară romînească. 

În afară de monedele citate mai sus, au circulat atît în l\ioldova. 
c.ît şi în Ţara Romînească monede emise de Principatul TransilvanieL 
precum şi monede străine de aur şi de argint : turceşti, ungureşti, poloneze 
etc. Ele sînt însă prezente mai mult in descoperiri efective, fiind sem
nalate rareori in documente (cu excepţia asprilor turceşti). 

în secolul al XVII-lea, circulaţia internă din Tara Romînească ţi 
:Moldova cuprinde de asemenea aproape exclusiv monede străine. În Ţara 
Romînească mai predomină încă o vreme asprul, apoi taierii olandezi. 
iar în Moldova, după dispariţia zloţilor tătăreşti -(a ţechinilor de aur ve
neţieni), taierii-lei devin de asemenea prepondercnţi in relaţiile marfă-bani. 

În cursul acestui secol se vor face noi încercări de a se bate monede 
proprii : mai întîi în 1658, in Ţara Rominească sub domnia lui l\lihail 
·Radu, cunoscut şi sub numele de Mihnea al III-lea (1658-1659), apoi 
în 1\'Ioldova, în timpul lui Eustratie Dabija (1661-1665), unde se de~
chidc în 1662 o nouă bănărie la Suceava 6• Ambii domni au adoptat o 

1 Astfel, tn 1501 un sat se vinde pentru 200 de zloţi tătăreşti (Documente privind istoric 
Romlniei, A. Moldova, Veacul XVI, voi. V, ( 1501-1550), p. 3, doc. nr. 3); In 1580, un sat, zălo

:git anterior pentru 402 zloţi tătăreşti, e vindut pentru 700 de zloţi tătăreşti (ibidem, voi. III. 
(1571-1590), p. 130, nr. 162). 

2 Robi ţigani, vtnduţi la 1581 pentru 80 de taleri (ibidem, p. 167, nr. 221). 
3 Această monedă a fost creată la 27 august 1575 de către statele Olandei. Cf. A. Enge: 

~i R. Serrure, Traite de numismatique moderne el conlemporaine, Paris, 1897, p. 64. Greutate~ 
·unui astfel de taler era de 27,648 g (argint fin 20,736 g, deci fineţea 750 °/00): cf. Frh. v. Schottn. 
Wiirlerbuch der Miinzkunde, Berlin-Leipzig, 1930, s.v. Lowcntalcr. 

' Denumirea de lei (leones) apare Intr-o scrisoare a lui Vasile Lupu adresată bistriţenilc 
tn 1639; Hurmuzaki, voi. XV, partea II, 1913, p. 1 056. . 

5 Cu privire la data precisă a deschiderii acestei monetării, asupra căreia se cunoaştt 
.o amplă bibliografie, v. Octavian Iliescu, Despre manuscrisul unui vechi corpus al monedelv.· 
_Moldovei şi ale Ţării Romlneşti, In :Studii şi cerceldri de bibliologie, 2, 1957, p. 307. 

' 
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.monedă. nouă pentru_ sistemele respective, şi anume şilingul sau solidul, 
o piesă. măruntă. de bilon sau bronz destinată. tranzacţiilor de schimb 
curente; un astfel de şiling, denumit în Moldova şală.u (v. planşa VIII) 
era echivalent cu 1/225 dintr-un ducat de aur sau 1/135 dintr-un taler de 
argint 1 (1/3 dintr-un gros). · 

Dacă în Tara Romînească noua monedă creată de Mihnea al III~lea 
a rămas izolată 2, în schimb activitatea monetăriei de la Suceava a fost 
deosebit de intensă. Aici s-a trecut foarte repede la iinitarea pe scară 
largă a monedelor străine de mare circulaţie : poloneze, suedeze, prusiene. 
1\'Ionedele falsificate la Suceava au inundat literalmente Polonia, cauzînd 
mari pagube populaţiei locale şi provocînd numeroase tulbură.ri 3 • Această 
activitate a continuat şi sub urmaşii lui Dabija-vodă. Pînă tîrziu, la în
ceputul secolului al XVIII-lea, se mai menţionează încă în circulaţia mo~ 
netară. din Polonia astfel de solidi "'alachici 4• · 

Începînd din 1687, data monetizării piastrnlui sau gruşului turcesc -
o monedă de argint echivalentă cu talerul - se face vădită concurenţa, 
în relaţiile de schimb locale, dintre taierii olandezi sau imperiali, ultimii 
în cantităţi mai reduse, şi noua monedă turcească. În această concurenţă.,. 
locul talerului va fi luat încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 
de talerul austriac, care va cîştiga repede pieţele din Levant şi ţările 
dunărene, datorită valorii proprii ridicate şi legăturilor comerciale existente 
între Austria şi Levant 5• Timp de aproape două secole se vor emite mari 
cantităţi de taleri cu efigia Mariei Tereza, destinate circulaţiei în Orientul 
Apropiat şi in Abisinia 6• . 

De altfel, monedele austriece au pătruns în Ţara Romînească şi 
1\Ioldova datorită şi războaielor purtate de monarhia habsburgică împotriva 
Imperiului otoman . .Aceste războaie au avut ca efect ocuparea frecventă 
a celor două principate, ba chiar şi anexiuni teritoriale temporare, cum 
a fost aceea a Olteniei (1718-1739). O dată cu armatele şi administraţia 
a pătruns pe teritoriul principatelor şi moneda austriacă. 

Înlăturarea treptată a talerului-leu oiandez din circulaţia locală şi 
înlocuirea lui cu alte monede mai slabe, desăvîrşită după incetarea ba
terii efective a celei dintîi monede, care a avut loc in primii ani ai 
secolului al XVIII-lea 7, vor avea ca efect transformarea leului intr-un 

1 1\Iax Klrmis, op. cit., p. 147. 
2 l\loncdc emise de Mihnea al III-lea s-au g\i,sit tn tezaure contemporane, dovadă a circu

laţiei lor efective. Cf. G. Severeanu, Monedele lui Dabija-vodă şi ale lui Mihnea-vodă Radu ( 1658-
-1660). Varietăţi inedite tn : Buletinul Socieltitii numismalice romtne, 18, 1923, p. 103-109. 

3 P. P. Panaitescu, Date noi despre falsificări de monede polone fn Moldova, ln : Buletinul 
Societăţii numismatice romlne, 27-28, 1933-1934, p. 129-130. 

' Prin art. 26 al tratatului Incheiat Ia 18 noiembrie 1705 lntre August al II-lea, regele 
Polonici şi Carol al XII-lea, regele Suediei, s-a hotărtt interzicerea circulaţiei oricărei moncde 
alterate, ca de ex. solidi valachici vulgo dumnicze (domniţe, identificare propusă de Ilie l\Iinea~ 
Bani vechi moldoveneşti, tn: Cercetări istorice, 2-3,1926-1927, p. 255; tratatul citat, semnalat 
de acelaşi autor, publicat de Andreas Chrysostom Zaluski, Epistolae historico familiares, III, 
Wroclav, 17 11, p. 747. Cf. Octavian Ilicscu, Solidi valachici vulgo dumnicze, In : Studii şi cercetări 
de numismalicti, III, 1960, p. 311- 320). . 

5 C. von Ernst, Der Levantinerthaler, In : Numismatische Zeilschrifl, 6, 1874. 
8 Ibidem. 
7 A. Engcl şi R. Serrurc, Traile de numismalique moderne el contemporaine, I, Paris, 

1 H!l7, p. 94. 
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ban. fictiv, de calcul. Fenomenul este atestat sporadic încă din secolul 
al XVII-lea 1 şi se va generaliza către mijlocul secolului al XVIII-lea. 

încrucişarea în relaţiile de schimb locale a unor specii variate de 
monede străine, avînd fluctuaţii de curs continue una faţă de alta în 
funcţie de loc, timp şi calita te, a stînjenit dezvoltarea economică a Ţării 
Romîneşti şi a Moldovei. Această particularitate a circulaţiei băneşti din 
perioada de sfîrşit a feudalismului dezvoltat se va accentua în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea. 

în urma bătăliei de la Mohaci (1526), Transilvania a devenit prin
cipat autonom, separîndu-se complet de regatul feudal ungar. Această 
autonomie a Transilvaniei a contribuit, la sfîrşitul secolului, la realizarea 
vremelnică a unităţii celor trei ţări romîneşti 2• Principatul Transilvaniei, 
afiat sub dependenţă turcească, a dăinuit pînă la sfîrşitul secolului al 
XYII-lea, cînd dominaţia turcească a fost înlocuită cu cea habsburgică. 

, în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea, dezvoltarea producţiei 
meşteşugitreşti şi a unor centre urbane, legăturile din ce în ce mai strînse 
cu Ţara Romînească şi Moldova, precum şi contactul cu alte ţări au creat 
Transilvaniei - cu toate obstacolele puse în· cale de dominaţia otomană 
şi de tendinţele cuceritoare ale imperiuluihabsburgic - condiţiile necesare 
pentru lărgirea treptată a pieţii interne şi dezvoltarea schimburilor comer
ciale externe. A crescut rolul negustorului ca intermediar între producător 
şi consumator. Produsele oraşelor mai importante, ca Sibiu, Braşov, 
Cluj, erau vîndute nu numai pe teritoriul Transilvaniei, dar şi 
la est şi la sud de Carpaţi. Negustorii şi boierii din Ţara Romînească şi 
1\-Ioldova erau oaspeţi nelipsiţi ai iarmaroacelor şi tîrgurilor din Tran
silvania, în timp ce negustorii transilvăneni frecventau centrele de des
facere a produselor din celelalte două ţări x:omîne. 

Din a doua jumătate a secolului· al XVI-lea, negustorii levantini 
ocupă un loc tot mai însemnat în comerţul Transilvaniei, nemaiţinînd 
seama de dreptul tradiţional de depozit al Braşovului şi Sibiului. Legă
turile comerciale cu Polonia, ~oemia şi Germania se menţin, deşi au un 
caracter sporadic mai pronunţat 9-in cauza dominaţiei otomane. O. mare 
parte a negoţului se îndreaptă acum spre Imperiul otoman. 

Începînd din al doilea deceniu al secolului al XVII-lea şi pînă în 
a doua jumătate a acestui secol, piaţa internă cunoaşte în Transilvania o 
nouă consolidare. Se limitează privilegiile breslelor, se stabilesc noi 
legături comerciale, se lărgesc cele vechi. 

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, slăbirea puterii centrale, 
tulburările politice din ultimele decenii, precum şi ocuparea ţării de armatele 
habsburgice, s-au reflectat şi în domeniul vieţii social-economice a Tran
silvaniei, al cărei nivel, pentru un timp,- a scăzut. 

În ansamblu, aşa cum s-a menţionat; dominaţia otomană în Tran
silvania nu a fost atît de apăsătoare ca în Moldova şi îndeosebi în Ţara. 

. . 
1 Intr-o socoteală de prin 1650 sint menţionate sume de taleri, alcătuite lnsă din potronici 

de argint sau bani miirunţi (Hurmuzal<i, voi. XV, partea II, p. 1177) . 
. 2 Istoria Romtniei, II, p. 640. Din istoria Transilvaniei, 1, cd. 3, p. 175. 
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Romînească. ·Între Transilvania şi Poarta otomană s-au stabilit raporturi 
de vasalitate-suzeranitate mai puţin dure. Tributul Transilvaniei a fost 
fixat, în 1541, la 10 mii de florini de aur anual, menţinîndu-se pînă în 
1575, cind s-a urcat -sub domnia lui Şt. Bâthory -la 15 mii de florini, 
iar, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, la 40 de mii de florini 
anual. Darurile trimise marilor demnitari de la Poartă constituiau o sarcină 
aproximativ echivalentă cu suma tributului. 

Cadrul îngust al relaţiilor de producţie feudale, care frîna dezvol
tarea forţelor de producţie, numeroasele puncte de vamă, varietatea 
unităţilor de măsură şi de greutate~ diversitatea speciilor de monede în 
circulaţie, condiţiile vitrege de transport, atacUl'ile din partea nobilimii, 
războaiele frecvente şi slaba putere de cumpărare a maselor ţărăneşti, 
care suportau toate greutăţile impuse de imprejurările externe şi interne, 
au constituit piedici în dezvoltarea economică mai rapidă a ţării. 

Circulaţia bănească în Transilvania s-a încadrat, bineînţeles, .în 
condiţiile social-economice şi politice ale perioadei. Pe baza lucrărilor şi 
a izvoarelor publicate este însă greu, în stadiul actual, să se obţină un 
tablou clar în această problemă foarte puţin cercetată pînă în prezent 1• 

·Baterea monedelor proprii ale principatului autonom al Transilvaniei 
a început după pacea de la Oradea (încheiată ·între Ferdinand şi Ioan 
Zapolya, la 24 februarie 1538) şi a durat pînă la lichidarea principatului 
autonom, la finele secolului al XVII-lea (v. anexa III, tabelul C şi planşa 
IX). Sub dominaţia habsburgică s-au mai bătut monede cu stema Tran
silvaniei pînă la moartea Mariei Tereza (1780). 

Pentru activitatea monetară autonomă din Transilvania este carac
teristic faptul că au fost bătute de preferinţă monede cu valoare ridicată: 
duca ţi (de aur) şi taleri (de· argint), respectiv multipli şi subdiviziuni ale 
acestor unităţi monetare. l\:Ionede mărunte în cantităţi mai mari s-au 
bătut numai sub domnia lui Ştefan Bocskai, Gabriel Bâthory şi Gabriel 
Bethlen (în primele trei decenii ale secolului al XVII-lea), precum şi sub 
Mihai .Apafi, între anii 1672 şi 1675. Baterea sistematică a banilor de 
aramă a inceput de-abia sub domnia Mariei Tereza. De altfel, monedele 
bătute în Transilvania sub domnia Habsburgilor se încadrau în sistemul 
monetar al imperiului. 

Predominarea monedelor de aur, mai ales în emisiunile din secolul 
al XVI-lea, se explică pe de o parte prin existenţa zăc~mintelor de aur 
ÎJ:!. Transilvania, iar pe de altă parte prin obligaţia impusă de turci de a 
li se plăti tributul, în general, numai in galbeni sau în altă monedă cu 
valoare superioară. Circulaţia monedelor mărunte, indispensabile în tran
zacţiile zilnice, era alimentată de intrările în cantităţi masive de asemenea 
monede din ţările ştrăine, indeosebi din Polonia şi Ungaria. 

1 L'l redactarea acestei părţi au fost consultate următoarele lucrări : Istoria Romtniei 
II, Edit. Acad. R..P.R., 1962, p. 236 urm.; Din istoria Transilvaniei, I, cd. 3, Edit. Acad. R.P.R., 
1963, p. 88 urm. ; Tcrgina Gyula, Erdely ermt!szele (l\Ionctăria Transilvaniei); tn : ·Archaeologiai 
erlesit6, Budapesta, 1883, p. 32-46; Adolf Resch, Siebenbiirgische Milnzen und Medaillen, 
Hcrmannstadt, 1901; Huszâr L'.:tjos, Az erdelyi penzveres tărUnele (Istoria baterii .monedelor 
tn Transilvania), tn : TorUneli Erdt!Ly (Transilvania istorică), Budapesta, 1936; idein, Bethlen 
Gdbor pt!nzei (Monedele lui G. Bcthlen), Cluj, 1945. · 
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Unitatea monetară de aur era ducatul, bătut după modelul celui 
unguresc. Erau destul de frecvente şi piesele de 2 sau 10 ducaţi. În schimb, 
cele de 3, 4, 4!, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 25, 50 şi 100 de ducaţi au fost rare. 

O altă grupă principală de monede o constituiau taierii de argint, 
folositi curent în secolele XVI-XVIII. În Transilvania s-au bătut în
deosebi piese de 1!, 2, 2!, 3 şi 4 taleri. 

Dintre monedele mărunte, cele mai frecvente erau piesele de 3 
groşi sau dutcele, graşii şi graşii "laţi", precum şi -sub domnia lui 
Gheorghe Râk6czi I, pe la mijlocul secolului al XVII-lea - aşa-numiţii 
dreipolkeri (piese de 11/ 2 groşi). Sub domnia lui .Apafi au mai apărut graşii 
de 6 şi de 12 dinari. Sporadic au mai fost bătuţi (dar numai în monetăriile 
din Slovacia) dinari şi oboli (obulus). Emisiup.ile de monede divizionare
de aramă au fost cu totul izolate. 

Pe monedele bătute de principatul autonom al Transilvaniei apar 
fie figuri religioase, fie efigia principilor, fie emblema ţării. 

Monetăriile din Transilvania erau de obicei date în arendă . .Astfel, 
monetăria de la Sibiu, în timpul lui Ferdinand, a fost arenda tă lui Petru 
Haller, apoi oraşului. Cea de la Baia Mare a fost dată in arendă familiei 
Herberstein, iar, la 1620, principele Gabriel Bethlen a arendat-o oraşului. 
Sibienii au plătit ca arendă pentru monetărie 500 de mărci de argint~ 
iar oraşul Baia Mare 2000 de taleri pe an. 

Cîteodată, unii particulari au primit şi ei dreptul de a bate monedă . 
.Astfel, în secolul al XVII-lea, nişte aurari din Lipova, Cluj şi Braşov au 
beneficiat de privilegiul baterii de monedă. 

In timpul lui Gabriel Bathory (începutul secolului al XVII-lea), 
cînd braşovenii, sprijiniţi de domnii romîni, au luptat sub conducerea. 
judelui Mihai Weiss împotriva principelui, oraşul Braşov a bătut monede 
proprii de aur şi argint şi chiar monede mărunte, care au circulat intre
anii 1612 şi 1614. 

Cele mai multe monetării au funcţionat sub domnia lui .Apafi, anume 
la {)luj, Sibiu, Braşov, Făgăraş, .Alba Iulia, Sighişoara, Bistriţa, .Aiud şi 
Tg.Mureş, unele din ele numai pentru o foarte scurtă vreme. Din can
titatea de aur sau argint primită de la particulari, la Sibiu, Cluj sau Baia 
Mare s-au bătut monede, restituindu-se ·proprietarilor suma corespun
zătoare, după scăderea unor taxe, numite lucrum camerae şi lucntm extm. 
rationem . .Aşadar, in aceste oraşe se exercita dreptul de liberă batere a 
monedelor Principatului Transilvaniei. 

Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, baterea monedelor 
a fost arenda tă, din timp in timp, către negustorii greci. .Aceştia, devenind 
prea puternici, dieta din 1671 a dispus ca monedele mari să fie bătute la 
Cluj, Sibiu, Braşov şi Bistriţa, iar cele mărunte (graşii de 6 şi 12 dinari), 
la Sibiu, Braşov şi Tg.Mureş, sub controlul sfaturilor orăşeneşti. în anul 
următor, baterea monedelor a fost încredinţată Companiei orientale. Din 
cauza falsificării masive a monedelor mărunte, dieta din 1674 a interzis 
baterea acestora. 

Către sfîrşitul secolului au funcţionat monetăriile din Făgăraş şi 
Alba Iulia. După domnia lui .Apafi, monede transilvănene s-au mai bătut 
numai in timpul luptelor antihabsburgice duse de E.Thokoly şi Francisc 
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Râk6czi al II-lea. Acesta din urmă a bătut ultimele monede ale prin
cipatului transilvănean, la Cluj. 

în timpul împăratului Leopold, începînd din 1692, a continuat ba
terea monedelor cu stema Transilvaniei, iar după 1780, adică de la moartea 
Mariei Tereza, monedele bătute în Transilvania nu s-au mai deosebit de 
cele bătute. în restul imperiului decît prin semnul monetăriei, imprimat 
pe una din feţe. 

Titlul monedelor de aur şi argint (ducaţi şi taleri) din Transilvania 
era stabilit conform legii monetare din Imperiul habsburgic. Astfel, dieta 
de la Turda din 1557 a prevăzut ca"valoarea banilor să fie la fel cu cea 
a monedelor împăratului roman". Asemenea hotărîri s-au luat şi în cursul 
secolului al XVII-lea. Numai monedele mărunte de 3 groşi şi dreipolkerii, 
precum şi cele din timpul lui Apafi au fost bătute după model polonez. 

Ducaţii au fost bătuţi din aur de 23 carate şi 9 grăunţe, cîte 69 de 
piese dintr-o marcă. Calitatea lor însă era cîteodată mai slabă. Astfel, 
în vremea lui Ioan Zâpolya, aurul folosit în monetăria de la Baia Mare 
abia dacă avea 21 de carate. De asemenea, calitatea argintului utilizat 
pentru baterea monedelor mărunte, necesare maselor largi, era într-o 
scădere continuă. Aceasta a făcut ca monedele mărunte să sufere o depre
ciere permanentă şi crescîndă faţă de ducaţi şi taleri. 

În principatul Transilvaniei se aflau în circulaţie şi numeroase 
monede străine. În cantităţi mai însemnate circulau banii din Austria, 
Polonia, Turcia şi Ungaria. Astfel de monede străine, frecvente în ţară, 
erau taierii imperiali (austrieci), talerul Ferdinand de Tirol, echivalaţi 
cu cei din Transilvania, taierii lei - tlzaleri leonis (ai Ţărilor de Jos) şi 
alte specii de taleri. Dintre banii polonezi erau ră.spîndiţi mai ales dutca, 
zlotul ( = 1 fl. ), şustacul, precum şi ortul din Gdansk (Danzig) care, în 
secolul al XVII-lea, era echivalent cu 40 de dinari. Dintre monedele tur
ceşti, cea mai frecventă era asprul (1 taler = 50 aspri; 1 aspru = 15 dinari). 
Pentru indicarea unor sume de bani mai mari erau folosite expresiile : 
"punga de bani" (erszenyperzz) = 500 de taleri şi "povara de eal" (l6tehe1') 
c::: 2 000 de taleri. 

Pentru meşteşugari, negustori şi mai ales pentru masele populare an 
rezultat prejudicii însemnate din deteriorările succesive ale monedelor, 
cauzate mai ales de numeroasele războaie purtate în Transilvania sau de 
principii acestei ţări în afara Transilvaniei. S-au adăugat pătrunderea.. 
masivă a monedelor de slabă calitate din străinătate şi crizele monetare 
din ţările apropiate. În medie, în secolul al XVII-lea, puterea de cumpărare 
a monedelor mărunte a scăzut de circa patru ori. 

Dificultăţi monetare au avut loc şi între 1620 şi 1625, ca urmare a 
expediţiilor antihabsburgice conduse de principele Gabriel Bethlen. În 
1619, Baia Mare a fost ocupată de oştile lui Bethlen, iar din anul următor 
a inceput aici şi în alte monetării baterea monedelor transilvănene. S-au 
bătut ducaţi, sferturi de ducaţi, iar din cauza cheltuielilor grele de război 
şi piese de 5 şi 10 galbeni. Au fost bătute şi importante cantităţi de talcri 
(şi piese de 2 taleri şi de 1/2 taler). 
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Prin baterea masivă a monedelor de argint, monetăria. din Transil
vania a incercat să se incadreze în sistemul monetar al ţărilor' din Europa 
centrală. În schimb, calitatea monedelor mărunte a scăzut foarte mult. 
Deteriorarea lor prin micşorarea. greutăţii, între anii 1620 şi 1625, indică 
tendinţa de repercuta.re a cheltuielilor militare asupra. maselor. Dieta 
·transilvăneană a încercat să limiteze creşterea preţurilor la articolele de 
consum, ca urmare a slăbirii monedelor. Aceste măsuri nu au avut efect 
asupra preţurilor, ci au dus cel n1ult la dispariţia de pe piaţă a măr
furilor. 

Cronicarii timpului, ca de exemplu N agy Szab6 Ferenc din Tg. Mureş, 
deplîng mizeria in care trăia populaţia. Ei consideră că scumpetea traiului 
era provocată atît de monedele de proastă calitate, bătute de principele 
Transilvaniei, cît şi de pătrunderea masivă a polturelor poloneze, care 
în acest timp aveau. o valoare foarte scăzută. Masele populare, care nu 
erau la curent cu gradul de depreciere a diferitelor feluri de monede, nu 
mai voiau să primească nici monedele de calitate m~i bună, ceea ce a dus 
la tulburări în circulaţia mărfurilor şi a monedelor. 

În ţară circulau într-adevăr o mare şi variată mulţime de monede 
mărunte de provenienţă străină. Precum dovedesc descoperirile de tezaure, 
polturele poloneze s-au găsit în mari cantităţi. Alte monede poloneze erau 
groşii şi piesele de 3 groşi şi 6 groşi. Mai circulau dutce şi groşi din Lituania, 
Danzig, Elbing, Riga, Pomerania, Suedia, Boemia etc. Iar dintre monedele 
mărunte transilvănene, pe lîngă cele bătute de Gabriel Bethlen se mai 
aflau în circulaţie dutcele lui Ştefan Bocskay, groşii şi dinarii lui Gabriel 
Bâthory, bătuţi la inceputul secolului al XVII-lea. Au apărut şi multe 
monede false. Astfel, dieta din Sibiu, la 1618, se plînge că la Caransebeş 
şi Lipova se ba~ multe dutce false. (Dutca echivala cu 9-10 dinari, de 
aceea era numită şi ~ovenarius sau Dreigroscher.) 

începînd din 1625 s-au făcut eforturi serioase pentru reglementarea. 
circulaţiei băneşti. Într-o scrisoare, Gabriel Bethlen arăta că estenecesar 
să se bată groşi de bună calitate, aşa cum erau pe la începutul secolului, 
deoarece banii aceştia se bucurau de o largă circulaţie la Viena, în Polonia, 
pe teritoriul Imperiului otoman şi in ţările romîne de dincolo de Carpaţi. 
La sfîrşitul anului s-au luat măsuri pe de o parte pentru scoaterea din 
circulaţie a groşilor de slal;>ă calitate şi a polturelor poloneze, iar pe de altă 
parte pentru baterea de monede bune. Cronicarii arată că, cu acest prilej, 
bogătaşii au cumpărat de .la săraci, cu preţuri derizorii, toţi banii de 
proastă caliţate,. care apoi au fost plasaţi de către comercianţii levantini, 
la preţuri bune, in zona de circulaţie a monedei turceşti şi in Polonia. 
Astfel a dispărut din circulaţie cea mai mare parte a banilor răi şi s-a 
consolidat treptat sistemul monetar transilvănean in ultimii ani de 
domHie a lui Gabriel Bethlen (1625-1629), paguba fiind suportată d~ 
masele populare din Transilvania_ şi din ţările unde au fost plasaţi 
aceşti bani. 

Documentele conţin numeroase indicaţii cu privire la preţuri. Un 
cal costa, pe la jumătatea secolului al XVI-lea, 10-12 florini, un bou 
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3 florini, hainele unui slujitor 3 florini 1, o scîndură costa 5 dinari 2, o ca~ă 
în Bistriţa "florenos monete 'ltsualis ducentos etsexaginta" 3 , iar între bunu
Tile unor boieri refugiati în Transilvania, la 1569, unele caftane erau apre
ciate la cîte 130 de flo;ini şi nişte rochii la cîte 117 florini 4• La sfîrşitul 
secolului al XVI-lea (1583), un medic italian se plînge că nu poate trăi 
cu familia sa dintr-un salariu anual de 200 deflorini, ar mai avea nevoie de 
100 de florini în plus şi de locuinţă 5• 

în 1625, la sfîrşitul crizei financiare (]Jn timpul lui Gabriel Bethlen, 
dieta de la .Alba Iulia a hotărît - între altele- ca aurul (ducatul) să fie 
socotit 2 florini, talerul 1 florin şi 20 de dinari, dutca 10 dinari. S-a con
semnat agioul "banilor buni" în raport cu groşii . .Astfel, pentru aceeaşi 
marfă s-au cerut 30 de florini în monede bune şi 40 de floi-ini în groşi 6• 

* 
Florinul şi dinarul, aşa cum rezultă şi din cercetarea documentelor, 

au servit, în Transilvania, în toată perioada cercetată, atît ca măsură a 
valorii, cît şi ca mijloc de circulaţie, în tranzacţiile comerciale cu celelalte 
două ţări romîne sau cu alte ţări. Pînă în 1538, data apariţiei monedelor 
principatului autonom al Transilvaniei, monedele ungureşti predominau 
în circulaţie. Astfel, în 1529 Petru Rareş cere oraşului Bistriţa să-i achite 
eensul de "rnille florenos hungaricales" 7• 1\'Iai erau încă în circulaţie moneda 
din secolul al XV-lea, cele bătute in timpul regelui Matei Corvin. În 1537, 
postelnicul lui Petru Rareş a primit 2 000 de florini, ca cens al oraşului 
Bistriţa "in bona probataque et antiqua lJ!athie regis ... . moneta" 8• Tran- · 
zacţ.iile dintre cele trei ţă.ri romîne au continuat şi după 1538 să se soco
tească în florini, iar cîteodată şi achitarea sumelor a fost făcută în florini 
ungureşti. Astfel, la 1541, Radu-vodă al Ţării Romîneşti cere sibienilor 
un împrumut de 2 000 florini 9• 1\letalele preţioase şi vitele din Rodna, 
ocupată de Petru Rareş, sînt apreciate de bistriţeni tot la 1541, la circa 
::!5 mii de flori~10• La 1554, Mircea,. domnul Ţării Romîneşti, prilneşte 
,,florenos mille aureos hungaricales" pentru tributul către Poartă11 • La 

1 Hurmuzaki, voi. XV, partea I, p. 417 şi 445. 
2 Ibidem, p. 504. 
3 Ibidem, p. 472. 
4 A. Vcress, Documente privitoare la istoria Ardealului, J\lloldovei şi Ţtirii Romlneşti, 

voi. I, Bucureşti, 1929, p. 284. 
6 Ibidem, vol. III, p. 164. 
6 Monumenta Comilialia Regni Transylvaniae, voi. VIII, Budapesta, 1882, p. 275. 
7 Hurmuzaki, voi. XV, parlca I, p. 317. 
a Ibidem, p.' 375. 
e Ibidem, p. 404. 

to Ibidem, p. 409. 
l1 A Vcrcss, op. cit., voi. I, p. 140. 
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1560, domnul :Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, trimite Bistriţei "jlorenos 
hungaricales sedecim", pentru cumpărături! . .Averea lui Petru Cercei, tri
misă în Transilvania şi reclamată de Poartă, a fost apreciată în 1585 la 
105 mii de florini, cu observaţia că· suma aflată conţine numai puţine 
monede de aur 2• 

Tributul turcesc şi peşcheşurile au fost plătite- precum am amintit 
- în duca ţi şi taleri. Un pretendent la tronul Transilvaniei (la 1581) 
promite turcilor suma lrriaşă de 100 de mii de ducaţi, ca tribut anual, iar 
ambasadorii principelui Şt. Bathory promit tot atunci ridicarea tributului 
anual cu o mie de taleri 3 • Peşcheşurile erau plătite de obicei în taleri 4• 

iar sumele mai mari în aur 5• Ştefan Bathory, ajuns rege al Poloniei, cerea 
Transilvaniei (la 1577) suma importantă de "qua.draginta aureorum milUa~~. 
ceea ce a provocat nemulţumire în rîndurile populaţiei 6 • 

De la sfîrşitul secolului al XVI-lea, apar frecvent în relaţiile dintre 
cele trei ţări romîne taierii. Sigismund Bathory adevereşte (la 1592) că a 
primit de la .Aron-vodă 10 mii de taleri pentru cheltuielile oştirii transil
vănene trhnise în Moldova, pentru a splijini pe domnul l\f oldovei 7 • Doi 
nobili ardeleni depun suma de 31 600 de taleri în oraşul Bistriţa pentru a 
fi achitată (în 1658) domnului Moldovei 8 • 

Monedele trimise din Moldova şi Ţara Romînească în Transilvania 
pentru cumpărături erau schimbate- uneori- în monede transilvănene . 
.Astfel, în 1564, Alexandru Lăpuşneanu a trimis "ioachimicos (bani din 
Brandenburg - B. O.) vel ta.leros quinquaginta" să fie preschimba te "pro 
moneta parva hungarici denarii" 9 • El se plînge bistriţenilor (la 1561) ri"l 

negustorii moldoveni suferă pagube la schimbul banilor in Transilvania10
• 

Intenţia lui Lăpuşneanu era să unifice cursul banilor "albi" în lVIoldova 
şi Transilvania, pentru a evita aceste pierderi11• 

În 1576, Ştefan Bathory, principele Transilvaniei, adevereşte că a 
primit in1prumut de la Zamfira, fiica lui Moise-vodă, 4 215 florini, în 
următoarele monede: "aureos cusos Hunga'ricales: 1190, talleTos quadrin
gentos", "florenos vero H ungaricales minm·is c-ttrrentis et usualis monetae : 
1600" etc.12• ·În 1558, .Alexandru Lăpuşneanu dispune ea negustorii mol
doveni să primească în Transilvania, pentru porcii vînduţi, "orice fel dt> 
monede" (cuiuscunque generis pecuniarum13 ). La cumpărăturile mai n1ici 

1 Hurmuzaki, voi. XV, partea I, p. 559. 
2 A. Veress, op. cit., voi. III, p. 25. 
3 Ibidem, voi. II, p. 213. 
' Ibidem, p. 289. 
5 Ibidem, voi. III, p. 191 şi 233. 
6 Ibidem, p. 121. 
7 Ibidem, p. 324. 
8 Hurmuzaki, voi. XV, partea II, p. 1277-1278. 
9 Ibidem, partea I, p. 608. 

10 Ibidem, p. 566. 
11 In : Studii şi materiale de istoric medie, voi. IV, 1960, p. 263. 
12 A. Vcress, op. cit., voi. II, p. 106-107. 
13 Hurmuzaki, voi. XV, partea I, p. 533. 
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şi negustorii transilvăneni plăteau în ţările romîne de dincolo de Carpaţi 
('ll banii de acolo 1 . · · 

Izvoarele amintesc şi despre falsificările de monede, împotriva cărora 
dietele transilvănene au luat o serie de hotărîri, de cele mai multe ori însă 
fă.ră nici un rezultat. În 1551, George Martinuzzi ordonă bistriţenilor să 
aresteze imediat pe toţi monetarii din Rodna, deoarece au bătut fl!.onede 
false 2• Izvorul dovedeşte că, la mijlocul secolului al XVI-lea, s-au bătut 
monede şi la Rodna. În 1666, Duca-vodă scrie bistriţenilor că oamenii soţiei 
1ni Petru Haller cer restituirea banilor falşi care li s-au luat în Moldova. 
Aceşti bani răi însă nu li se vor restitui, rămîn acelora care i-au prins. 
Rcclan1anţii să fie mulţumiţi că n-au fost spînzm·aţi.- conform legii -
}Jentru introducerea de monede false în Moldova 3 • 

Toate aceste documente - şi multe altele - dovedesc strînsele legă
turi care au existat între cele trei ţări romîne şi care prilejuiau în limitele 
impuse de dominaţia otomană un curent continuu de monede în dublu 
sens : din Transilvania spre ţările transcarpatice şi invers. Contactul între 
cele trei ţări a dus la o apropiere între sistemele monetare de pe ambele 
Yersante ale Carpaţilor. 

După instaurarea dominaţiei habsburgice asupra Transilvaniei, 
curtea de la Viena a căutat să reglementeze circulaţia bănească din pro
vinciile ocupate, introducînd un sistem unitar. În această privinţi"t, sînt 
semnificative măsurile luate printr-un ordin imperial, dat la 26 octombrie 
1709, prin care s-a prevăzut scoaterea treptată din circulaţie a banilor 
polonezi şi ai Ţării Romîneşti (polonicae et valachicae pecuniae). Pentru 
început a fost redusă valoarea talerului (reductio taleror·um leoninorum) la 
30 de groşi şi au fost scoşi din circulaţie zloţii Ţării Romîneşti (zlothones 
'Llalachici). În general se prevedea reducerea cursului monedelor străine 
sau chiar eliminarea lor din circulatie. , 

Un alt ordin, din 1 noiembrie 1709, fixează valoarea monedelor 
străine care mai erau încă acceptate în Austria. Printre aceste monede 
figurează: ducatul sau aurul de bună calitate, cu excepţia celui turcesc 
sau bavarez, în valoare de 5 florini ungureşti şi 40 de dinari, sau 4 florini 
renani şi 30 de creiţari; talerul, cu excepţia celui cu leu şi a celui veneţian, 
în valoare de 2 florini ungureşti şi 40 de dinari, sau 2 florini renani ; poltura 
de orice fel, în valoare de 3 dinari sau 1! creiţari; talerul cu leu romîncsc 
(leoninus, maneta valachica dicta), în valoare de 2 florini ungureşti şi 10 
dinari (sau 1,45 fl. renani); într-o proporţie corespunzătoare mai erau 
admise in continuare şi piesele de o jumătate sau un sfert de taler leu; 
zlotul romînesc, în valoare de 1,40 fl. unguresc (sa11 1,10 florin renan); 

1 Vezi de ex. scrisoarea din 1700, ln Hurmuzaki, voi. XV, partea II, p. 1474. 

: Hurniuzaki, voi. XVI, p. 483. 
3 Ibidem, voi. XV, partea II, p. 1329-1330. 
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ducatul veneţian (1,50 fl. unguresc, sau 1,15 fl. renan) ; ducatul sau aurul 
cel nou turcesc (5 florini ungureşti sau 4,10 florini renani) etc. 1• 

Din acest text rezultă. că in perioada cercetată, talerul-leu romînesc=
era o monedă cunoscută peste munţi, cu caracteristici distincte de talerul
leu din ca.re deriva şi care nu era admis în circulaţie. 

1 Hurmuzaki, voi. XV, partea Il, p. 1538, 1539. 
2 Sub acest nume nu trebuie să se Inţeleagă o monedd. emisă de Moldova sau Ţara Romt

aească; identitatea ei urmează a fi stabilită In cercetări ulterioare. Aceeaşi observaţie pentru 
"!:lotul romlnesc" citat mai sus. · 

-' 

PLAN ŞA V II. :...._ Moncde şi mcdalii emise de Ţara Romtncasc
(sec. XIV -XVIII). 

1-2. Duca ti de argint, emlel de Vladislav I - Ylaicu vodA (1364-

1377). 3. Dinar de argint, emis de acelaşi voievod. 4. Dan de argint, ee..= 
de acelaşi voievod. 5. Ducat de argint, emis de Il adu I (1377-1::=~ 
6. Dinar de argint, em.Js de acelaşi voievod. 7. Ban de 11rgint, emis-~ 
acelaşi voievod. 8-10. Duca ti de argint, emişl de Mircea cel Bii.tr'"_._ 
(1386-1418). 11. Ban de argint, emis de acelaşi voievod. 12. Duo.; 

de argint, emis de Mihail I (1418-1420). 13. Ducat de bilon, eDili:.~ 
Dasarabii (14-12-1443). 14. Ducat de argint, emis do Yladlslu:..:: 
(1446-1456). 15-16. Sillngi de bronz, emişi de Mihnea III Rad~.: :: 
1658. 17. Medalie de aur, In valonre de 6 ducat!. emisll. de Constar.:..: 
Brtncoveanu, tn 1713. MA.rime .natur aJr •• 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Datele privitoare la descoperiri monetare (anexa 1), culese in parte din 
publicaţiile de specialitate, in parte din fişierul descoperirilor monetare, organizat 
la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei R.P.R., cuprind materialul cunos
cut pină ln anul 1960 inclusiv. 

D1tele cu privire la relaţiile ponderale ale monedelor din diverse sisteme 
monetare (anexa II) au fost stabilite fie direct, prin examinarea materialului numis
matic, fie după următoarele publicaţii principale : 1) Nicolo Papadopoli, Le monete 
di Venezia, 1, Veneţia, 1893; 2) H6man Bâ.lint, Magyar plnztortlnet 1000-1325 
(Istoria moncd~i maghiare Intre 1000 şi 1325), Budapesta, 1916; 3) Nikola A. l\luş
mov, MoH-t?munt. u n~~t~amumi> "a 6b.tr.eapc~umt.lfap!! (Moncde şi sigilii ale ţarilor 
bulgari), Sofia, 1924; 4) Sime Ljubici, Opis jugoslavenskih novaca (Catalogul monc
delor slavilor de sud), Z:tgreb, 1875; 5) Marian Gumovski, Podre{::ni numismatiki 
Polslciej (Îndrumător in numismatica Polonici), 'Cracovia, 1914; 6) Adolf Resch, 
Siebenbiirgische Miinzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwarl, Hermannstadt, 
(Sibiu), 1901 ; 7) V. Miller zu Aichholz, A. Lochr şi E. Holzmair, Oesterreichische 
Milnzprăgungen 1619-1938, ed. 2, Viena, 1948. 

D1tele lnregistrate in tabJlul emisiunilor monetare ale Ţării Romlneşti 
şi ale Moldovei (anexa III) au fost stabilite pc baza unor cercetări originale, tn 
parte inedite, iar cele referitoare la emisiunile monetare ale Transilvaniei au fost 
culese din lucrările menţionate mai sus la nr. 6 şi 7. 

Dltelc cronologice comparative privind politica monetară a Uniunii Latine 
şi a Romlniei ln perioada 1865-1885 (anexa IV) au fost reproduse după publica
ţiile oficiale ale ţărilor din uniune, precum şi d.upă actele normative din Romlnia. 

La baza intocmirii anexei V (monede emise tn cadrul sistemului monetar 
naţional) a stat lucrarea: Ministerul Finanţelor, Moncltlria Naţionalti, Zece ani de 
actioitate, 1935-1945, Bucureşti, 1945. · 



Anexa i 

Data 
aproxi
mativă 

de batere 

919 

921 

945 

959 

963 

969 

976 

DESCOPERIRI MONET ARE PE TERITORIUL ROMTNIEI !SECOLELE X-XlVI 
Abrevieri: AE = aramă sau bronz: AR = argint; A V = aur 

Ţara Romlnească Moldova Transilvania 

Monede datind din secolul X 

Urluia (r. Adamclisi) : 2 monede 
AE bizantine din 913-919, descoperite 
izolat. 

Urluia: 6 monede AE bizantine din 
919-921, găsite răzleţ. 

Urluia: monede AE bizantine din 
945-959, găsite răzleţ. 

Mangalia: 1 monedă AE bizantină din 
963-969. 

CăUiraşi : 5 monede AR bizantine din 
969-976. 

1 

descoperiri răzleţe l 
de monede AE bi-
zantine anonime, 

Zimnicea atribuite tn mod 
Turnu-Severin. obişnuit tn trecut 
Garvăn (r. Măcm) llui Ioan I Zimisces 1 
Histria (969- 976), dar pu
Curtea de Argeş tind face parte şi 

din emisiuni mai 
tirzii 

Cleja (r. Bacău) : tezaur 
cuprinzind 1 monedă AR 
şl 38 monede AE bizantine 
emise Intre 813 şi 945. 

Orşova: 3 monede AV bizantine, emise Intre 
867 şi' 963, 

Orşova : 1 monedă AE bizantină, dattnd din 
969-976. 

~ 
-..J 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

Ţara Homlnească 1\loldova Trnnsilvnnia 

M o n e d e d a t l n d d i n s e c o 1 u 1 XI 

1025 

1034 

1038 

1041 

Garvăn : 1 monedă A V şi moncde de 
bronz bizantine, emise Intre 976 şi 1025, 
găsite răzleţ. 

Celeiu (r. Corabia) j numeroase mo
S lava Cerclleză nede AE bizan
Văcăreni (1·. l\lăcin) tine, emise lntre 
Garvăn 1028 şi 1034, gă-
Tulcea site răzleţ. 
Snagov 

Mangalia 
Văcăreni 
Garvăn 
Tulcea 
Racoviţă(r.Balş) 

{ 

monede AE bizan- } 
tine din 1034-1041, 
găsite răzleţ. 

Dolheşti (r. Huşi) : dou:1 
( ?) tezaure, unul de 50-60, 
nitui de 20-60 de moned<' 
A V bizantine, emise Intre 
976 şi 1025. 

Caranscbeş: 1 solid AV bizantin, emis de 
Roman III Argy1~us (1028-1034), găsit tntr-o 
mină de cărbuni. 

Stnlimreu (r. Oradea) : monede AR ungureşti, 
emise de ŞL<'fan 1 (1001-1038). 

1047 1 1 1 Lancrăm (r. Sebeş): tezaur de mont:'de AR 

1055 1 Garvăn: tezaur de 106 moncde AV 
bizantine, emise intre 976 şi 1055. 

Sinoe (r. Istda) 1 monedă bilon
nomisma, 1042-1055. 

Mangalia { . } 23 Au ust moncdc AE bl-
g zantlne datind 

(r.RNtegru~vodă) (.lin 1042-1055, 
urenz • . 1 ă 1 ţ 

( Rl . Vii ) gast e r z e . r. IDlllCU- cea 

ungureşti, din care s-a identificat una emis:! de 
Petru 1 (1038-1041, 1044-10·17). 

C/.:1 

""' 00 



Data 
~proxi

mativă 

de batere 

Tara Romineas('ă 

1067 1 Mangalia 

10i0 

1071 

1090 

1095 

23 August l mone>de AE uizan-} 
Strunga tine datrnd din 1059 

(1·. Adnmclisi) -1067, g:'isile. r:lz-
Ada J1!arinescu leţ. 

(r. Tul('ea) 
Tulcea 

Mangalia: 1 monedă AR şi una AE 
bizantine din 1067-1071, găsite răzleţ . 
. Păwiu1- lui Soare (r, Adamclisi): 

1 monedă AE bizantină din 1067-1071. 

Plopeni (r. N<'g1·u-vodă) tezaur de· 88 
de mo1Jc<lc AE blzantine, dintre care ·87 
de .piese emise tntre 967 şi 1071 şi un 
singur e:Xemplar datind· din perioada de 
<lupii 1081. 

.. 

Moldova Transilvania 

Vdclaş (r. Stngeorgiu de Pădure): tezam cu
prinzînd dinari AR romani republicani, solizi 
A V. ernişi de Constantin cel Mare (306- 337), 
Constantin· II (317-337), Valens (365-378), 
Arcadius (394- 408), monede AR bizantine 
emis<' de Lcon VI (886- 912) şi Romon IV (1068 
-1 070), precum şi 3 monedc AE nedeterminnte. 

Slnlandrei (r. Oradea) : 
tezaur cuprinztnd 1 solid AV emis de Cons

tantin· IX Monomahul (1042-'-1055) şi 171 di
na·ri AR ungureşti emişi de Ladislau 1. 
Hunedoara · · 
Vtirşand (r. Criş) monede AR un-
JUoldoveneşli (r. Turda) gureşti, emise de 
Biharea (r. Oradea) Ştefan 1 şi ur-
Zimandu Nou (r. Arad) maşii săi ptnă la 
Stntion (r. Oradea) Ladislau I (1077 
Moldova Veche -1095) inclusiv, 

(r. Moldova NQuii) · găsite tn mor-
1\1 eiiadia, (1·. Or~ova) minte. 
Cluj 

c..: 
""' qQ 



Data 
nproxi
mativd 

de batere 

1116 

1118 

1141 

1143 

1162 

1163 

Ţara Romlneasci1 Moldova Transilvania 

l\1 o n c de da tl n d din sec o 1 u 1 XII 

Strunga 
Limanu { monede AE bizan-~ 

(r. Negru~Vodi'i) tine .• anonime, da-
Garutin tate circa 1071-
Tulcea 1118, găsite răzleţ • 

. Garvtln : 1 monedă bizantină bilon e
mJsă Intre 1081 şi 1118. 

Prundu (r. Vidra) : 1 monedă AE bi
zantină din 1118-1143. 

Stnpaul (r. Odorhei) : monede AR ungu
rcşti emise de Bela (1? 1060 - 1062), Ladis
lau (1? 1077 - 1095) şi Coloman (1095 -
1116). 

Orşova : dinari AR ungureşti emişl de Co
loman şi Bela Il (1131-1141). 

Făgăraş :tezaur de monede AE bizantine. din 
care s-au identificat piese emise de Alexius I 
(1081-1118)şi Ioan IIComnenul(1118-1143). 

Pecica (r. Arad) : monedă AE emisă de Ioan 
Il Comnenul şi găsită lntr-un mormint. 

Ziiu de Cimpie (r. Gherla) : tezaur de 203 
monedc AR ungureşti, emise de Coloman, Ştefan 
Il (1116-1131), Bela II şi Geza II (1141-
1162). 

Murani (com. Pişcbia, r. Timişoara) : tezaur 
de monede AE ungureştl de tip bizantin, emise 
de Ştefan IV (1163)_ şi depuse tntr~tm vas. 

6o.) 
t11 
o 



Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1163 

Ţara Romlnească 

1164 1 Dtll/zăufi (r. Focşnni) : 7 monede AE 
ungureşti de tip oriental din 1163-1164, 
găsite lmpreună. 

Moldova Transilvania 

Oradea 
Timişoara 
Beba Veche (r. Slnnico-

lau Mare) 
Alba Iulia 
Almaş (r. Huedin) 
Moigrad (r. Zalău) 
Sighişoara 
Turda 

monede AE ungu
reştl, de tip bizantin 
şi oriental, emise de 
Ştefan IV. 

Zagon (r. Sf. Gheorghe) : tezaur de monede 
AE ungureştl, de tip bizantin, emise de Şte
fml IV. 

1172 1 1 1 Văliug (r. Reşiţa): dinar AR unguresc, emis 

1180 

1195 

Hislria : 2 monede AE bizantine din 
1143-1180. 

lsaccea : tezaur de 450 de monedt> AE 
bizantine, emisiuni din 1081-1180. 

Copuzu (r. Lehliu) : tezaur de 45 de 
monede AE bizantine, emisiuni din 
1081-1180. 

Bucureşti - str. Armaşului (gl. Ere
mia Grigorescu) nr. 3: tezaur de 9 monede 
AE bizantine din 1081-1180. 

Oslrovu-Mare (r. Vlnju Mare) : 3 mo
nede AE bizantine, probabil din timpul 
Comnenilor de la Constantinopol: (Isaac 
al II-lea (1185-1195) (?). 

de Ştefan III (1162-1172). 

Variaş (r. Slnnicolau Mare): 
tezaur de monede A V bizantine, din care s-au 

identificat piese emise de Nicefor III Botaniates 
(1078-1081) şi Manuel 1 Comnenul (1143~ 
-1180). 

Teremia Mare (r. Slnnicolau Mare) : 
tezaur de 130 monede AE bizantine, din care 

s-au identificat piese emise de Ioan II şi Manuel 
1 Comnenul. 

Timişoara : monedă AE emisă de Mnnucl I 
Comnenul. 

~ 
(.11 .... 



Data 1 
aproxi-

Ţara Rominească . 
mativă 

de batere 
1 

1196 1 1 

Sec. XII 1 Turriu-Severin : · inonede AR şl AE 
ale cruciaţilor, datate plni'i la Inceputul 
secolului al XIII-lea ( ?). 

Moldova Transilvania 

J 

monede AR ungu-~ 
Biharea (r. Oradea) reşti, emise de Colo
Moldoveneşti (r. Turda) man pină la Bela III 
Moreşti (r. Tlrgu Mureş)l (1172-1196), găsiteJ 
Chidea (r. Cluj) In săpături arheolo

gice. 

TimiŞoara : monedă AR ungurească, emisă 
de Bela III. 

Frumuşeni (r. Arad): 3 moncde AE bizantine, 
emise tn secolul XII şi g11.site In săpături arheo
logice. 

· l\1 o n c-d e da tind din sec o 1 u 1 XIII 

1203 1 Tuzla (r. Negru-Vodă): tezaur de 652 

.. 

de monede AE bizantine, emise Intre 
1081 şi 1203. 

Tulcea : tezaur de 24 de monede AE 
bizantine, emise Intre 1081 şi 1203. 

Deduleşti (r. Filimon Slrbu) : tezaur de 
50 de monede AE bizantine, emise Intre 
1081 şi 1203. 

Giurgiu : 1 monedă AE bizantină din 
1195-1203. 

Bucureşti-Ciurel: tezaur delG monede 
AE bizantine din 1185-1203 . 

Zimnicea : tezaur de 2 000 de monede 
AE bizantine din timpul Comnenilor. 

Balş : tezaur de aproximativ 1 kg de 
monede AE bizantine_, tăiate In două, 
patru sau opt fragmente; piesele desci
frate au fost emise Intre 1195 şi 1203. 

(.&:) 
'-11 
t~ 



~ Data w 
aproxi-

? mativă .. de batere o .. 
-1 

1203 

1204 

1235 

1240 

1246 

1250 

Ţara Romlnească 

Basarabi (r. Calafat) : monede AE bi
zantine tăiate, dattnd -din timpul Com
nenilor. 

Salcia (r. Cujmir): monede AE bizan
tine, din timpul Comnenllor. 

Filiaşi: tezaur de circa 100 de monede 
AR, cele mai multe dinari de Friesach, 
dinari de Carintia, Aquileca, Styria, 
Colonia, esterlini englezeşti şi alte mone
de, emise tn secolele XII-XIII. 

' 

Moldova 

-

Transilvania 

Alba Iulia: obol AR unguresc, emis de 
Emeric (1196-1204), găsit lntr-un mormlnt. 

Budacu de Jos (r. Bistrita) : 2 dinari AR · 
ungureşti, emişi de Emeric. 

Teremia Mare (r. Slnnicolau Mare) : tezaur 
ue 1292 monede AR ungureşti, emise de Bela 
III (1173 -1196) şi Emcric. 

Biharea (r. Ora.dea) reşti, emise de An-
{ 

monede AR ungu- } 

Pelişor (r. Agmta) drei 11 (1205-1235). 

Dela: tezaur cuprinzind peste 1 O 000 monede 
AR, cu vreo 109 specii diferite, emise tntre 1076 
şi 1246, majoritatea lor fiind dinari de Friesach, 
de Aquileea, Triest, Colonia, Metz ; emisiuni 
ale lmpăratului Friedrich Barbarossa (1152-
1190), monede de Babcnberg, Strassburg, Pas
sau, Reichenhall, Freising, oboli boemi, pfen
nigi de Bavaria, dinari ungureşti emişi de 
Andrei II etc. 

Nojorid (r. Oradea) : 37 dinari de Friesach, 
emişi tn prima jumătate a secolului XIII. 

Col) 
CJ1 
Col) 



Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1254 

1258 

1261 

1270 

1272 

1290 

Ţara Romtncască 

1 
ctte 0 monedă A V, l 

Pticuiullui Soare a Imperiului de 
Enisala(r. Istria) Niceea, emisiuni din 
Pietroasele 11222-1254, denu-~ 
(r. 1\lizil) . mite hipcrperi sau 
Turnu-Severtn perperi. 

Stoeneşti (t·. Htrşova) :tezaur de perperi 
bizantini de aur din secolul XIII, s-au 
identificat emisiuni ale imperiului de 
Niceea de la Vatatses (1222-1254; 20 
cx.) şi Theodor II (1254-1258; 2 ex.). 

Giurgiu :două monede de aur bizantine 
emise tn imperiul de Niceea de Ioan Va
tatses şi Mihail VIII Paleologul (1259-
-1261). 

Curtea-de-Argeş : un dinar banal AR, 
emisiune dintre 1272 şi 1290. 

Moldova Transllvania 

Btiifa-Nucel (r. Beiuş) : tezaur cuprinzind 
citeva sute de monede AR : dinari banali cmlşl 
de Andrei II, dinari emişi de Bela IV (1235-
1270), monedc bizantine, o brăţar:l şi bucăţi 
masive de AR, depuse tntr-un vas. 

Tomnatec (r. Slnnicolau Mare): tezaur cuprin
zind circa 2000 monede AR depuse Intr-un 
vas de lut; s-au identificat dinari emişi de 
Bela III şi Bela IV, dinari de Friesach şi de 
Colonia. 

Jac (r. Zalău) 
Moldova Veche (r. 

Moldova Nouă) 
Bucovilf (r. Făget) 
Oravita 

{
1\lonede AR emise} 
de Bela IV. 

Gaiu Mic (corn. Stamora Germană) (r. Deta) : 
~tezaur cuprinzind citeva sute de monede AR : 
ungureştt emise de Bela IV; englezeşti emise de 
Wilhelm II (1087-1100) şi Henric III (1216-
1272), germane emise de Friedrlch 1 Barbarossa 
şi dinari de Fricsach. 

Valea lui Mihai (r. Marghita): tezaur cu
prinzind ctteva sute de monede AR, dinari 
vfenezl şi dinari ungureşll emlşl de Ladlslau IV 
Cumanul (1272 -1290). 

~ c:..., 

"" 



Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1291 

Ţara Homln<'ascii. 

Jl.langalia: un dirlwm ele AR al Hoar
dei de Aur, emisiune <lin 1291. 

1292 1 Cernavodă: o moncMt AH a Hoar<lci 
de Aur din anul 1292. 

12D5 1 Oslrovu-Jlare: o monedă AE bizantinii 

1299 

Sl'l'. XIII 

din 1282-1295. 

Calopăru (r. Scgarcca) : l<'zaur de 35 
de dirhemi AR ai Hoardci de Aur, cmi
simti din 1291-1299. 

1\lol<lova 

Pdrleşlii de Jos (r. Gura 
Humorului): un dirhcm AR 
al Hoardei de Aur, emisiune 
din 1287-1291. 

Hlincea (r. Iaşi) : un dir
hem AR al Hoardci de 
Aur datat 1291. 

Ofclcni (r. Huşi) : tezaur 
cuprinzind 2 monede A V 
perperi de Nlccea din 1222 
-1254, găsiţi impreună cu 
vreo 400 de dirhemi AR 
ai Hoardei de Aur, emi
siuni dintre 1261 şi 12D9 
şi imitaţii ale acestor mo
nede, precum şi impreună 

cu bijuterii de argint. 

Transilvania 

Jimbolia (r. Timişoara) {dinari de Friesach} 
Sighişoara din sec. XIII. 
Sudurtiu (r. Carei) : tezaur cuprinzind 1500 

dinari de Friesach. 
Ştirmăşag (r. Şimleu) : 30 monede AR ungu

reşti din perioada arpadiană şi dinari de Frie
sach şi de Colonia : 

Slnni~olau Mare: monede AR de la sflrşit.ul 
secolului XIII. 

Turda : dinari AR emişi de banii Slavoniel şi 
monedc AR ungureşti emise de Bela II şi Geza 1 I. 

w 
t11 
CJ• 



Data 
·aproxi
mativă 

de batere 

1301 

Ţara Romtncască Moldova Transilvania 

M o n e d e d a t t n d d i n s c c o 1 u 1 XIV 

-___..-

Oraşul Dr. Petru Groza ·(r. Beiuş): 
tezaur cuprinzind 763 monede AR, din· care 

513 monede ungureşti emise de Andrei II 
(1205-1235). Andrei III (1290-1301) inclusiv, 
67 dinari banali de Slavonia datind din a doua 
jumătate a secolului XIII, 11 monede ale ora
şului Aachcn (1215-1260), 11 inonede engleze 
emise de Henric II (1154 -1184), Ioan fără 
Ţară (1199-1216) şi Henric III (1216-1272). 
126 dinari de Friesach din secolele XII-XIII, 
3 dinari vienezi din secolele XIII, 11 monede 
de Aquileea, Brabant, Hainaut şi Olanda din 
perioada 1182-1294. 

Periam (r. Slnnicolau Mare): 
tezaur cuprinzind monede AR depuse Intr-un 

vas ; s-au identificat dinari ungureşti emişi de 
Bela III (1173-1196) şi Andrei III (1290-1301) 

Cenadu Vechi (corn. Ccnadu Mare, r. Sfnni
colau): 

tezaur cuprinzind monecle AR : groşi vene
ţicni emişi de Lorenzo Ticpolo (1268-1275) 
şi Giovanni Dandolo (1280-1289), groşi sfr
beşti emişi de Ştefan Uroş (1243 -1276) şi Şte
fan Dragutin (1272-1316), dinari banali sla
voni emişi sub regii Ungariei Bela IV (1245-
1270) ptnă la Andrei III inclusiv. 

Cenadu Mare (r. Stnnicolau Mare): 
tezaur cuprinzind 1980 monede AR : dinari 

ungureştl emişi de Andrei II (1205 -1235) 
ptnă la Andrei III inclusiv, dinari banali sia-

w 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1301 

Ţara Romtncască 

1308 1 Turnu-Severin : tezaur cuprinzind mo-
ncdc de bilon, imitaţii ale dinarilor vic
nezi ; tipurile imitate datează din 
1278-1282. 

l\loldova 

1311 1 1 Bosia (r. Iaşi) : 1 monedă 

1320 1 'Isaccea~: tezaur cuprinzind circa 70 

1321· 

de monedc A V bizantine, emisiuni din 
1222-1320. 

AE a Hoardei de Aur da
tind din 1310-1311. 

' . Transilvania 

voni, dinari de Colonia, de Friesach (şi imitaţii) 
şi de Boemia, esterlini englezeşti emişi de Hen
ric III (1216-1272) şi alte monede di,ferite. 

Sebiş (r. Gurahonţ) : tezaur cuprinzind 1210 
monede' AR : dinari ungureşti emişi de la An
drei II ptnă Ia . Andrei III· inclusiv, dinari 
banali · slavoni emişi sub regii Bela IV ptnă la 
Ladislau IV (1272-1290) inclusiv, groşi slrbeşti 
emişi de Ştefan 1 Uroş, dinari germani, de 
Colonia, Lfegc, Fnghlen, Metz, Trient, Tricr. 

Amnaş (r., Sibiu) : tezaur cuprinzind mo
nede, lingouri şi podoabe de AR, din care s-au 
salvat : un gros vencţian emis de Jacopo Con
tarini (1275-1279), groşi slrbeşti cmişi de 
Ştefan Uroş II Milutin (1275-1321) şi Ştefan 
Dragutin, groşi frtmcezi rle Tours emişi de Filip· 
IV cel Frumos (1285-1314), pfennigi cmişi de 
Richard de Cornwallis (1257-1271), 60 buc. 
lingouri tn formă de bare, cîntărind tn total 
peste 500 g şi o brăţară AR. · 

c,.:) 
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Uat.n 
aproXi
mativă 

de batere 

Ţara Romlnească 

1322 1 Pclcuiul lui Soare: 1 monedă AR bul-
gi'!.rească din 1300-1322. 

1328 1 Hislria : 1 monedă AE bizantină din 
1282-1328. 

1330 1 Zimnicea : 1 monedă AE bulgâreasdi. 
din 1323-1330. 

Basarabi (r. Calafat) : 8 monede AE 
bulgăreşti din 1323-1330, găsite răzleţ. 

Turnu-Severin : 2 dinari AR ungureştl 
din 1330, găsiţi răzleţ. 

l\loldova 

1341 1 1 Oancea (r. Bujor): 1 
monedă AE u Hoardei de 
Aur, emisiune din 1313-
1341. 

Transilvania 

Orşo11a : dinari AR ungureştl emişi de Carol 
t:i-12 1 1 1 Robert (1308-1342). 

1:1-16 1 Turnu-Severin: gi'Os AR sirbesc din 
-1331-1346. 

Boqodinţi (corn. Slatina Nera, r. Gravita) : 
tezaur cuprinzind 708 monede AR depozi
tate Intr-un vas : dinari banali emişi de Ladis
lau IV, dinari şi oboli emişi ele Carol Robert 
(1308-1342) şi Ludovic J (1342-1382, numai 
2 ex.) şi groşi slrbeşti emişi de Ştefan Duşan 
ca rege (1331-1346). 

Şoimeni (com. Vultureni, r. Cluj): tezaur 
cuprinzind 111 monedc AR: groşi, dinari şi 
oboli ungureşti emişi de Carol Robert, groşi de 
Praga emfşl deiVenreslav II şl Ioan de Luxem
burg, groşi strbeştf emlşi de Ştefan Uroş şi Ştefan 
Duşan, ca rege (1331-1346). 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1346 

circa 1350 

1355 

Ţara Romlne.ască 

Pticuiullui Soare{ moncde AE bulgă-} 
Zimnicea reşti din 1331-1355, 
Snagov găsite răzleţ. 

Adamclisi : 1 monedă AR strbeosc1l 
din 1346-1355. 

1371 1 Verbicioara (r. Pll•nita): gros AR bul-

t:ii7 

găresc din 1331-1371. 

Snagov 
Zimnicea 
Verbicioara 
.Maglavit 

(r. Calafat) 
Cettlţenii din Vale 

(r. Muscel) 
Pilcuiul lui Soare 

rnonNle AR ale 
Ţ:lrii Romlneşti 
din 1364-1377, 
găsite răzleţ. 

Moldova 

Siret: tezaur de peste 300 
de rnoncde AR, ducaţi ai 
Ţării Romlneşti din 1364-
1377, groşi şi jumătăţi 

de groşi boemi din 1300-
1377, kwartnici ai Rusiei 
Roşii din 1349-1370 şl 
1372-1379. 

Transilvania 

Jelna (r. Bistriţa) : tezaur cuprinzind circa 
300 monede AR, din care s-au identificat groş 
de Praga emişi de Venceslav II (1278-1305) 
şi Ioan de Luxemburg (1310-1346). 

Slimnir. (r. Sibiu): tezaur cuprinzind mo 
nede AR: dinari de Brandenburg şi Spandau 
emlşl de la 1184 plnl\ la 1308 inclusiv, de Mag 
deburg (sec. XI-XIII), de Nordhausen (prima 
jumătate a sec. XIV),. un pfennig de Friesach 
emis de Eberhard II (1200-1246), dinari un 
gureşti ernişi de Petru J (1038-1041, 1044-
1046) şi Andrei I (1046-1061), precum şi un 
fals de cupru, nedeterminabil. 

Obad (corn. Ciacova, r. Det.a) : tezaur cuprtn
zlnd 74 monede AR : dinari banali de Slavonia 
emişl de regii Ungariei de la Bela IV plnă la 
Andrei III inclusiv, oboli urigureştl cmişi tn 
aceeaşi perioadă, oboli boerni anepigrafl din 
secolul XIII, groşi sfrheşti ernlşi de Ştefan Uroş 
şi Ştefan Dragutin şi aspri tătărcşti (dirherni) 
cmişi de Toctai (1290-1311). 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1382 

Ţara Romlnească. 

Turnu-Severin : dinar AR unguresc 
din 1342-1382. 

1383 1 Ctmpulung: tezaur de monede AR 
ale Ţării Romtneşti din 1364-1383, şi 
bulgăreşti din 1331-1384 ; monedă izo
lată a Ţării Romlneşti, emisiune din 
1377-1383. 

Balaciu (r. Urziceni): tezaur de monede 
AR ale Ţării Romtneşti din 1364-1383, 
şi bulgăreşti din 1331-1384. 

Teiuş (r. Potcoava) : tezaur de cir·ca 
6000 de mone<.Ie AR ::rle Ţării Romtneşti 
din 1364-1383,. moneue ·.bulgăreşti din 
1331-1384, ungureşti din 1342-1382 

. , .. şi o .monedă veneţiană .. din 1356 ...,...1361. 1 

Moldova Transilvania 

Săsarm (r. Beclean) : tezaur cuprinzind peste 
2000 monede AR : dinari banali slavoni emişi 
tn timpul domniei regilor Emeric (1196-1205}, 
Andrei II, Ştefan V (1270-1272), Ladislau IV 
şi Carol Robert, dinari ungureşti emişi de 
Ludovic 1 (1342-1382) şi groşi slrbeşti emişi 
de Ştefan Dragutin. 

Turda: tezaur cuprinzind monede AR un
gureşti depuse Intr-un vas şi emise. de Andrei 
(III). ptnă la Ludovic 1 inclusiv. , 

Socot (r. Mpldova Nouil) : tezaur cuprinztnd 
peste 1000 rrionede AR, din care· s-au identi
r;cat dinari bana:Ii slavoni emişl de·Bela IV şi 
Ladislau IV, dinari ungureşti emişi de Carol 
Robert şi Ludovic I, dinari vienezi. 

Zalău : tezaur cuprinzind monedc AR, emise 
de Carol Robert şi Ludovic I. 

Sfnlion (corn. Borş, X:· Oradea) : un gros AR 
unguresc, emis de Ludovic 1. 

OrŞova: dinari AR ungurcşli emişi de "Ln~ 
dovic 1. · · 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1383 

1385 

1391 

Ţara Romlnească 

Verb ici oara 
Turnu-Severin 1 

monede răzleţe ale·} 
Ţ;irii Rotnlneşti din· 
1377-'-1383 

Luncavifa (r. Măcin) : 5 monede AR 
emisiuni ale Ţării Romlneşti din 1364-
1383 şi bulgăreşti din 1360-1384. 

Racl!clu (r. 1\lăcin) : h•zaur de circa 
2 000 moncde AR, cele mai multe mol
doveneşti din 1377....;. 1391, apoi monede 
bulgăreşti din anii 1360-1390, probabil 
şi monede muntene din 1386-1390. 

Mlnăslirea Saon (r. Tulcea) : tezaur 
cuprinzind vreo două baniţe de monede 
moldoveneşti dattnd din 1377-1391. 

Enisala (r. Istria) : tezaur cuprinzind 
monede AR nioldoveneşti din 1377-
1391. 

Caluirt (r. Balş) : tezaur cuprinzind 
monede AR moldoveneşti din 1377-1391. 

1393 1 Păcuiullui Soare: o monedă AE bul-

1396' 

gi\reascft din 1371-1393. 

Bucureşli-Giuleşli : tezaur de 30 de 
monede AR, emisiuni ale Moldovei din 

Moldova 

{ 

mai multe mone- ) 
Suceava, de moldoveneşti 
Piatra din 1377-1391, 
Neamţ găsite răzleţ. 

Transilvania 

Dejan (corn. Moravita, r. Deta) : trzam 
cupr\nztnd monede AR' ungureşti emise de 
Carol Robert, Ludovic I şi Maria. 

Alba Iulia : tezaur cuprinzind 221 florin 
A V ungureşti emişi de Ludovil~ I şi de rrgina 
Maria (1382 -1385). 

c:.o 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

Ţ:~ra Romtnească 

1396 1 1377-1391 şi nle Ţării Romlneşli din 
1386-1396. 

Niculitel (dealul Bădila) (r. Tulcea): te
zaur cuprinzind circa 6000 de monede 
AR, emisiuni ale Ţării Romtneştl din 
1377-1396, ale Moldovei din 1377-1391 
şi ale Ungariei din 1342-1396. 

Laloşu (r. Balş) : o monedă AR a 
Ţilrii Romrneştl din 1386-1396. 

Mtnt'fsfirea Cocoş (r. Tulcea) : tl.'zaur 
de monede AR. emisiuni muntene din 
1364-1396 şi bulg:\rl.'ştl neidentificate. 

Vlad Ţepeş (r. Căli\raşi) : tezaur cu
prinzind 2000-2500 de monede AR 
muntene din 1364-1396 şi bulgăreşti 
din 1360-1396. 

Enisala : tezaur de monede muntene 
din 1386-1396. 

Vtldaslra (r. Corabia): 1 monedil AR 
munteană din 1386-1396. 

Turnu-Severin : tezaur de circa 250 
de monede AR muntene din 1386-1396, 
ungureştl din 1382-1396 şi bulgăreşti 
din 1360-1396. 

Gogoşu (r. Vlnju Mare) : tezaur cuprin
zind 234 de monede AR muntene din 
1383-1396 şi bulgăreşti din 1360-1396. 

Molllovn Transi !vania 

(.1) 
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Data 
aproxi
mativă 

de batere 

1399 

1400 

Tara Romlncască 

Galiciuica (r. Băilcşli) : un gros ragu
zan din secolul al XIV-lea. 

l\Ioldova 

Piatra-Neamţ: o monedă 
AR moldovenensdi. din 
1393-1399. 

Schineni (r. Murgeni) : te
zaur cuprinzind circa 178 
de monede şi fragmente de 
monede AR, emisiuni ale 
Moldovei din 1378-1399. 

Mdrmureni (r. Negreşti) : 
tezaur cuprinzind circa 300 
de monede şi fragmente de 
monede AR, emisiuni ale 
Moldovei Intre 1377 şi 
1399. 

Corld(l'tli (r. Dorohoi): 
tezaur cuprinzind 6 332 de 
monede AR moldoveneşti 
din 1377-1399. 

Brclieşti (r. Dorohol): te
znur cuprinzind circa 100 
de monede AV: ducaţi vc
ncţieni din 1334-1400, i
mitaţii ale ducaţilor vcne
ţieni din 1312-1361, du
caţi ungureşti din 1342-
1400 şi o tanka indiană e
misă la Delhi tn anul 1351. 

Transilvania 

c:,.,' 
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Anexa II 

Denumirea 
monedei 

ducat (1202 
-1284) 

gros, mata-
pan 

gros, mata-
pan 

1/2 gros 
gros 
gros 
gros 
basilicon 

(ducat) 
gros 
gros 

1/2 gros 
aspru 
gros 

1/2 gros 

ducat 

ducat 

Denumirea 
monedei 

dinar banal 

dinar 

d in ar 
obol (1/2 

dinar) 
dinar 

l.l an 

. RELAŢII PONDERALE 
A. Slsleme mone&are lolosUe In Tara Romlnească 

a) Monedele din lristemul uroşilor !Jtmeto-balcanici 

Greutatea In grame 
Statul A~ii de 

emitent emisiune teo- 1 efectivă medie reti că 

Veneţia 1202-1289 2,178 1,32-2,35 2,12 

Veneţia 1289-1356 2,178 1,77-2,20 2,07 
Veneţia 1329-1354 1,242 0,68-1,15 0,91 
Bulgaria 1218-1256 2,178 1,35-2,55 1,67 
Serbia 1240-1321 2,178 1,25-2,35 2,10 
Serbia 1321-1331 2,178 1,31-2,47 1, 75 
Imperiul 
bizantin 1304-1341 2,178 1,30-2,08 1,88 
Serbia 1331-1370 - 0,66-2,00 1,05 
Bulgaria 
Tlrnovo- 1331-1371 - 0,98-1,75 1,36 
Bulgaria 
Tlrnovo 1331-1371 - o;5s 0,58 
Bulgaria 
Vi din 1360-1396 - . 1,00-1,35 1,10 
Bulgaria 
Vidin 1360-1396 - 0,50-1,05 0,65 
Ţara 

· Romtncască 1365-1377 - 0,90-1,31 1,05 
Ţara 

1 Homtnească 1377-1383 - 0,86-1,25 1,06 

b) Mtmede din sistemul dinarilor 

Greutatea In grame 
Statul Anii de 

emitent emisiune te o- efectiv:i medie reti că 
1 

Ungaria 
(Slavonia) 1255-1325 0,974 0,43-1,15 0,75 
Austria 
(Viena) 1264-1338 0,801 0,67-0,82 0,75 

Ungaria 1323-1382 0,974 0,61-0,82 0,70 

Ungaria 1323-1382 0,485 0,29-0,45 0,35 
Ţara 

Romlnească 1365-1377 - 0,70 
Ţara 

Romlnească 1365-1377 - 0,35 

Observaţii 

titlu 965%0 

acelaşi titlu 
titlu 780%0 

} tipul matapanului 

; 

Observaţii 

Emisiuni Incepind 
din 1179 ; pcrioa-
da 1264-1338 co-
respunde cu circu-
laţia acestor mo-
ne de Jn Ungaria 

! 
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(continuare) 

greutat~a ln grame 
Denumirea Statul Anii de 

·~. . . Observaţii -
monedei emitent emisiune tco-· 

efectivă medie reti că 

dinar Ţara. 

- Romtnească 1377-1383 - 0,63 
ban Ţara 

Romtncască 1377-1383 - 0,23 
dinar ducat Ţara 

Romtnească 1383-1386 - 0,51 
ban Ţara 

Rominească 1383-1386 - 0,20 

B. Slsieme moneiare folosUe In Moldova 

Greutatea In grame· 
Denumirea Statul Anii de 

Observaţii monedei emitent emisiune te o-
efectivă medie 

j:"etică 

. 
1/2 gros Polonia, 

(polgroş) emisiuni ale 1333-1370 1,55 - - pentru ~misiunile 
coroanei anilor 1333-1346 

tftlu 875°/00 ; 

pentru emisiunile 
anilor 1368-1370, 

titlu 506%0 

1/2 gws .. Polonia, 
(polgroş) emisiuni pt. 

Rusia Roşie 1340-1346 1,55 - - titlu 875°/00 

1/2 gros Ungaria, 
(polgroş) emisiuni pt. 

Rusia Roşie 1372-1378 1,24 - - titlu 8750fo0 

1/2 gros Ungaria, 
(polgroş) emisiuni pt. 

Rusia Roşie 1378-1382 1,12 - - titlu 8750fo0 

1/2 gros Polonia, 
(polgroş) emisiuni pt. 

Rusia Roşie 1396-1398 0,96 - - titlu ~75%0 

1/2 g1oos Polonia, 
' 

(polgroş) emisiuni pt. 
Rusia Roşie după 1398 0,96 - - titlu 7810fo0 

gros Moldova 1377-1392 - o, 77-1,19 0,96 

1/2 gros Moldova 1377-1392 - - - Nu se cunosc datele 
/ tehnice 1 

gros Moldova 1394-1399 - o. 75-1,08 0,90 
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Denumirea 
monedei 

dinar 

" 
" 
" dinar banal 

dinar vienez 

Denumirea 
monedei 

florin (du-
cat) 

gros 
dinar 
obol 

Statul 

c. Sisteme monetare lolosUe In Transllnnla 

a) Mcnude fn :ri:rtemur dinarilor 

-(1000-1323) 

Anii de l\Ietalul Greutatea 
emitent 

1 
emisiune 

'1 
monetizat medie grame Observaţii 

·Ungaria 1000-1095 argint 

" 
1095-1131 " 

" 
1131-1205 

" 
" 

1205-1323 
" Ungaria (Slavonia) 1255-1325 
" Austria (Viena) 1264-'1338 
" 

b) .V onede din• istemu 1 introdus dt Caror Robert 

Metalul 
monetizat 

aur 
argint 

' " 
" 

(1323 -1338) 

Greutatea 
medie grame 

3,55 
3,30 
O,iO 
0,35 

· Titlul 
%o 

990 
940 
800 
800 

0,70 
0,40 
0,25 
0,60 
o, 75 
0,75 

Observatii 

emis tn 

" '' 
" " 
'' " 

1325 
1329 
1323 
1324 

Notă.~ 1 florin (ducat) ~ 16 gr0111 =100 dinari= 200 oboli. 

Denumirea 
monedei 

ducat (florin) 

taler 
gulden 
gros lat 
gros 
kreuzcr 
dinar 
obol 

Denumirea 
monedei 

ducat 

taler 
gulden 
gros 
kreuzer 
dinar 

el Sistemul mo11elar al Tran!il1Janiei 

1) 1538-1753 

Metalul 1 Greutatea 
monetizat medic grame 

aur 3,50 

argint 28,50 

" 
14,25 

" 2,20 

" 
1,50 

" 
0,80 

" 0,58 

" 
0,30 

2) 

Metalul Greutatea 
monetizat medie grame 

aur 3,49 

argint 28,00 

" 
14,00 

" 
1,70 

" 
0,80 

" 1 0,50 

Tillul 
0/oo 

990 

875 
8i5 

Observaţii 

Multipli şi submultipli avind grculah·a 
corespunzătoare valorii nominale 

Aceeaşi observaţie 
1 gulden - 1/2 talcr 
Titlu variabil (sub 500 Dfo0 ) 

" !' " " 
" " " " 
" " " " 
" " " 

,, 

1753-1780 

Titlul 

1 

Observaţii 0 /oo 

987 Multipli şi submultipli cu greutatea co-
rcspunzătoare valorii nominale 

833 
833 
344 Monetizat şi In aramă 
195 

" " " " 149 
" " " " 



Anexa III 

EMISIUNILE MONET ARE ALE ŢĂRILOR ROMTNE • 

b - ban, bani 

c copeică, copeici 

de - denghi 

d dinar, dinari 

D - ducat, ducaţi 

g - gros, groşi 

Numele emitentului 

1 

Vladislav 1-Vlaicu (1364-
1377) 

Vladislav 1-Vlaicu şi Radu 1, 
asocia ţi (1372-1377) 

Radu 1 şi Vladislav 1-Vlaicu, 
asociaţi (1372-1377) 

R~du 1 (1377-1383) 

Dan 1 (1383-1386) 

.UreYierl 

gl = gros lat (Breitergroschen) 

G = gulden, guldeni 

k = creiţar (Kreuzer), creiţari 

p = para, parale 

s - solidus, Schiling 

t taler, taleri 

A. Emisiunile TArii RomlneşU 

Valori monetare Metalul Greutatea 

emise mone- medie Observaţii 

tizat grame 

2 3 4 5 

1D ln sistemul 
groşilor argint 1,05 

1 d argint o, 70 
1 b argint 0,35 

' . 

1 d argint 0,60 Vladislav emitent 
principal (numele 
s:iu figurează pe 
a versul moncde-
lor) 

1 d argint 0,60 Radu emitent prin-
cipal (numele său 
figurcază pe avcr-

1 b argint 0,20 sul monedelor) 

1 D tn sistemul 
groşilor argint 1,06 

1 d argint 0,63 
1 b argint 0,23 

1 D argint 0,51 Incepind de Ia Dan 1 
ducaţii se emit In 
sistemul dinari-

1 b argint 0,20 lor 

* Intreruperile In exercitarea dreptului de IL bate monedii. sint marcate printr-un rind alb. 
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(continuare) 

Valori monetare Metalul Greutatea 
Numele emitentului emise mone- medie Observaţii 

tizat grame 

1 2 3 4 5 

Dan 1 şi Mircea cel Bătrîn, 1 D argint Dan emitent prînei-
asociaţi (1383 -1386) pal (numele său 

figurează pe aver-
sul monedelor) 

Mircea cel Bătrîn şi Dan 1, 1 D argint 0,36 Mircea emitent prin-
asociaţi (1383-1386) cipal (numele său 

figurează pe aver-
sul monedelor) 

' 

Mircea cel Bătrîn (1386- 1 D argint 0,34 Tip comun, cu efigie. 
1418) bilon 0,46 Monedele de bilon 

1 b bronz sau de bronz re-
argint 0,22 prezintft emisiuni 

fiduciare de du-
ca ţi 

Vlad 1 (1394-1396) 1 D argint 0,29 

I\Iircea cel Bătrln şi Mihail 1, Nu se cunosc mo-
asociaţi (1408-1418) ne de 

argint 0,34 
Mihail 1 (1418 -1420) 1 D bilon 

Radu al II-lea Praznaglava Nu se cunosc mo-
(1420 -1422, 1423, 1424, ne de 
•1426. 1427) 

Dan al II-lea (1422-1431 cu 1 D bilon 0,26 Emisiuni din 1424-
Intreruperi datorită alter- 1425 
nării cu Radu al II-lea) 

Alexandru 1 Aldea (1431 - Nu se cunosc 
1436) monede 

Vlad al II-lea Dracul (1436- 1 b bilon 0,30 Emisiuni din 1436-
1442; 1443-1446) 1437 

Mircea al II-lea (1442) K1l se cunosc mo-
ne de 

Basarab al II-lea (1442-1443) 1 D bilon 0,52 

Vladislav al II-lea (1446- 1 D argint 0,60 
1456) 1 b argint 0,38 

Vlad al III-lea Ţepeş (1456-
1 

Nu se cunosc mo-
1462, 1476) ne de 



Numele emitentului 

1 

Radu al III-lea cel Frumos 
(1462-1475, cu întreruperi 

· tritre '1473 şi 1475) 

Mihai Radu (Mihnea al III-lea) 
(1658-1659) 

Constantin Bl'lncoveanu 
(1688-1714) 

,, 

Numele emitentului 

1 

Petru 1 Muşat 
(1374 -1392) 

Valori monetare 
emise 

1 D 

1 s 

10 D 

6 D 
5 D 

2 D 

2 

Metalul 
mone
tizat 

3 

argint 

argint 
bronz 

aur 

aur 
aur 

aur 

B. Emlslanlle JloldoTel 

Valori monetare l\letalul 

emise monc-
tizat 

2 3 

g argint 

Greutatea 
medie 
grame 

4 

0,65 

0,50 

Greutatea 
medic 

. grame 

4 

0,96 

369 

(continuare) 

Observaţii · 

5 

Emisiuni din 1658. 
Monedele de. bronz 
reprezintă emi
siuni fiduciare ale 
aceleiaşi valori, 
şilingul (mold. 
şalău). Nu se cu
noaşte numele pe 
care Il purtau ln 
Ţara Romlnească 

Monede cu caracter 
de medalii, emise 
ln 1713, al 25-lea 
an de domnie. 
Piesele de 10 şi de 
2 duca ţi nu se cu
nosc efectiv. 

Piesele de argint de 
val o a rea taierilor 
şi a jumătăţilor 

de tai eri şi de 
greutăţi variabile 

. par a fi fost bătute 
după moartea lui 
Comtantin Brtn
coveanu 

·• 

Observaţii 

5 

Moncdele debilon re-
prezintă emisiuni 
fiduciare .ale gro~ 

şilor; cele de bronz 
par a fi lncercări 
de falsificare 
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continuare 

Valori Metalul Greutatea 
Numele emitentului monetare emise mone- medie Observaţii 

tizat ~rame 

1 2 3 4 5 

1 /a g argint Singurul exemplar 
cunoscut pină as-
tăzi ar putea fi. a-
tribuit lui Petru 1 
Muşat 

Roman 1 (1392--1394) 
Nu se cunosc mo-

ne de 

Ştefan 1 (1394 -1399) Jl argint 0,90 

' 
bilon 

Iuga (1399-1400) 
Nu se cunosc mo-

ne de 

Alexandru cel Bun (1400- Emisiuni paralele In 
1432) 2 g argint 1,36 argint, bronz şi 

bilon 
' 

bilon, relaţiile din-
1 bwnz tre speciile':· slmi-

Iare ca tip, dar din 

g argint . 0,92 metale diferite ne-

bilon 
fiind ,tncă preei-

bronz 
zate 

lj., g argint 0,40 
bllon 
bronz 

Iliaş 1 (1432-1433) . . . 2 g argint 1,32 
g argint 0,90 

bilon 
bronz 

1/2 g bronz 0,30 

Ştefan al II-lea (1433 -1435, 2 g - argint 1,28 
1442-1443, 1445-1447) g argint 1,15 

bilon 
bronz 

1/2 g· bilon 0,54 
bronz 

Iliaş 1 şi Ştefan al Il-lea, aso- 2 g argint 1,48 
ciaţi (1435-1442) g bronz 1,06 .. 

Ştefan al II-lea şi Petru al Nu se cunosc mo-
· II-lea asociaţi (1444 -1445) ne de 

Petru al II-lea şi Roman al Nu se cunosc mo-
II-lea asociaţi (1447) ne de 
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continuare 

Valori l\lctalul Greutatea 
Numele emitentului monetare emise monc:- medie Observaţii 

Uzat grame 

1 2 3 4 5 

Roman al II-Jea (1447- g bronz 0,80 
1448) 1/2 g bronz 0,40 

Petru al II-lea (1448- g bronz 0,80 
1449) 1/2 g bronz 0,41 

Alexandru al II-lea Alexăndrel g argint 0,96 
(1449, 1452 - 1454, 1455) bronz 

1/2 g bronz 0,40 

Bogdan al II-lea (1449- g argint 0,95 
1451) 1/2 g argint 0.40 

Fetru al III-lea Aron (1451- g tn sistemul -

1452) vechi bronz 0,90 

(1454-1455) 1/2 g tn sis-
temui vechi bronz 0,35 

(1455-1457) g ln sistemul . 
nou argint 0,60 

1J2 g In sis-
temui nou argint 1 0,30 

' 
Ştefan cel Mare (1457 -1504) g tn sistemul : 

nou argint 0,60 
1 / 2 g tn sis- ' 

' temui nou: argint 0,30 ' ' 

Bogdan al III-lea (1504- g rn sistemul argint '0,80 
1517) vechi bronz 1,02 

1/~ g argint '1 0,66 
In sistemul bilon 

vechi bronz 
·.· ·. 

Ştefăniţă (1517 -1527) g ln sistemul argint '1 0,95 
vechi · bilon .. · 

bronz 
1 / 2 g ln sis- argint '1 0,40 

temui vechi. bilon1 
-

brom; 
1 

Alexandru Lăpuşncanu 
(1552-1561, 1564-1568) d argint 0,55 .Emisiune din 1558 

Ion Despot - - -
(1561-1563) t arginţ 28,50 'Emisiune din 1562 

d arginţ 0,50 :Emisiune din 1562 
'1 argint '1 1,20 ,Emisiune din 1562 

bronz ' :' 
D aur 1 3,55 :Emisiune din 1563 1 
t argint . ' 28,60 ·Emisiune din 1563 
ort (1 /, t) argint . 8,10 !Emisiune din 1563 
d argint '0,45 . .Emisiune din 1563 -
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(continuare) 

Valori Metalul Greutatea 
Numele emitentului 

mon~tare emise mone- medie Observaţii 
tizat grame 

1 2 3 4 5 

Ştefan Tomşa (1563 -1564) d argint 0,45 Emisiuni din 1563 
şi 1564 

Ioan cel Cumplit (1572-1574) \ acccle (aspri) 1 bronz 1. 
' 

6,52 j Emisiuni din 1573 

Ştefan Răzvan (1595) 3 g argint 2,20 Emisiuni din 1595 

Ieremia Movilă (1595 -1600) 3 g argint - Emisiuni c·e imită 
triplii groşi polo-
nezi con tempo-

' rani, de care se 
deosebesc numai 
prin faptul că 

poartă pc revers 
stema Moldovei: 
capul de bour 

-· 

Istratie Dabija (1661-1665) şalăi bilon 0,60 Emisiuni tnccplnd 
bronz din 1662, atit ori-

ginale, clt şi imi-
tu ţii ale monedelor 
străine contempo-
rane 

Gheorghe Duca (1665-166~.·-1 Emisiuni de monedc 
1668-1672) de tipul şilingilor 

(1666-1668J 

imitaţii ale mone-
dclor s tr•line; con-

Iliaş Alexandru temporanc 

C. Emisiunile Transllnnlel 

u.. Traniilvania 1ub aldp!nirea lu' Ioan I Zapolua 

(1538-1540) 

Data Valoarea Metalul Greu-
Numele cmisi- nominală 

tatca 
Monelăria Observaţii 

emitentului 
mone- medic 

·' .... unii. ·emisă tizat grame ... 
; 

Ioan I .ZApolya, ca· 
1 rege al Ungariei 

(1538-1540) 1538 1 D' aur 3,50 Cluj 
1539 1 D' •• " " 1540 10 D '" 35,00 Sibiu 

1 ". ·6 D 
" 21,00 

" 
" 1 D' 

" 3,50 Cluj 
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b. ·rransi!va,~ia principat autonom sub suzertmitat~ olomană 

(1541-1690) 
1. Emisiuni a.Ie principatului 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului 
emisi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii 

unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

Ioan II Sigismund 1 
Zâpolya şi !sabei-
Ia, regentă (1540 1551 1 d argint 0,40 ·Baia Mare 
-1551) 

Ferdinand 1 de 
Habsburg, ca rege 
al Ungariei (1551 1551 1 D aur 3,50 Sibiu 

-1556) 1552 1 D 
" 3,50 ,, 

" 
2 t argint 57,00 

" 
" 

1 Yz t 
" 

42,75 
" 

" 
1 t 

" 
28,50 

" 
" 17'2 G 

" 
21,30 

" 
" 

1 G 
" 

14,25 
" 

" Yz G " 
7,10 

" 
" 

1 d 
" 

0,50 
" 1553 1 D aur 3,50 
" 1554 1 D 

" " " 1555 1 D 
" " " Ioan II Sigismund 

Zâpolya şi Isabel-
la, regenti"1 (1556 

-1559) 1556 1 D aur 3,50 Baia Mare 

" 
1 d argint 0,40 . " .. 

" 
obol 

" 
0,30 " 1 ,, 

1557 10 D aur 35,00 • 
" 

5 D 
" 

17,50 

" 
5 D 

" " 
Baia Mare 

• " ' 
2 D 

" 
7,09 " " 

" 
1 D 

" 
3,50 

" •" 1 D ~·b·u· : 
" " " 1 . 1 1 

" 
1 t argint 28,50 ! 
1 G i 14.,25 ' 1 

" " ' 

" 
1 <.1 

" 1 
0,40 Baia 1\lare · 

1558 1 D aur 3,50 
" : ,. ' ' 

" 
1 o· ,, " 

Cluj 

" Yz D ,, i, 75 Baia Mare·. 
1 1 d argint: 0,40 1 ,, " " 1559 1 D aur 3,5p " ~ , ' 

" 1 D 
" " 

Cluj .. 1 /a D 
" 

1 1,75 Baia ~Iare 
lJ, D 1 

0,87 1 
: 1 " " ' " ," ·• 

" 1 d argint 0,40 i .. ; '' 
1 

. 
; 

obol 0,30 : 
" " ( •• ' " 

1560 1 D aur i '3 5b .. 1 t ' ' ' " ... i" Ioan II Sigismund, 1 
,. i ,. 

singur (1559-:- : ' i 1 

,:Baia 
1 1 

1571) 1560 1 D ·aur 3,50 ~~a~c . 
1 D Cluj 1 

1 " 
,,. 1, " .. ; 
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~ .... continuare 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea .. 

emitentului 
emisi- nominală mone- medic Monetăria Observaţii 

unii emisă tizat grame 

_, 

2 1 3 4 5 6 7 1 

-' 

1561 1 D aur 3,50 Baia Mare 

" 
1 D 

" " 
Cluj 

1562 10 D .. 35,00 .. 2 D .. 7,00 Cluj 

" 
1 D .. 3,50 

" 
1 l -obol , 

1,25 .. " .. 1 t argint 28,50 

" 11/, t .. 7,00 
1 obol . .. .. -
1 D ' 1563 aur 3,50 Cluj 

1564 1 D .. .. " .. 1 obol .. Baia Mare .. 1 obol argint .. " i 1565 10 D aur 35,00 -.. 1 D .. 3,50 Cluj 

" 
1 D .. .. Sibiu .. 1 t argint 28,50 

" 
1 G .. 14,50 .. % G .. 7,00 

1566 1 D aur 3,50 Sibiu 
1567 1 D .. .. .. 
1568 1 D .. " " .. 1 t argint 28,00 .. 1 G 

" 
14,00 

1569 1D aur 3,50 Sibiu 
1570 4 D 

" 14,00 .. .. 1 D .. 3,50 .. 
• 1571 1 D ,, .. " 

" 
1 d argint 0,80 

1572 1 D aur 3,50 Sibiu Emisiune pos 

' 
tu mă • .. 1 d argint .. 

" 
1 obol .. 0,20 .. 

Ştefan Băthori 
(1571-1575) 1572 1 D aur 3,50 Sibiu 

1573 1 D .. " " 1574 1 D .. .. .. 
1575 1 D .. .. .. 
1576 1 D .. .. .. Emisiune poste 

rloară alegeri· 
lui Ştefan Bat 
hori ca rege al 
Poloniei (1575 ) 

Christofor Bâthori 
(1576-1581) 1577 10 D aur 35,00 / __ .. 5D .. 17,50 

" 
4D .. 14,00 
2.D 7,00 ··~·· .. .. .. 1YzD .. 5,25 

" 1 D .. 3,50 Sibiu 

" 1 t argint 28,00 
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continuare 

Numele . Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emisi- nominală moile- medie Monetăria Observaţii 
unii emisă . tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1578 1 D aur 3,50 Sibiu 
1579 1 D 

" 
,, 

" 
" 

1J, D 
" 

0,875 ." 
" 1 d a·rgint 

" 1580 4 D aur i ·2~:~g " ' 
" 

1 t " • argin~ 

" 1 G " 
: 14,50 

1581 1 t . 
" 

28,50 
! 1583 10 D aur 35,00 Emisiune pos-

" 
5 D 

" 
17,50 tu mă 

Elisabeta Bocskay, 
' soţia lui Chr. 

Bâthori 1577 10 ·0 aur 35,00 

" 
5 D 

" 17,50 

" 
3D 

" 
10,50 

" 
2 D 

" l 7,00 .. 1 t argint 28,00 
Sigismund Bathori 

(1581-1598) 1581 1 D aur 3,50 Sibiu. 
~ 1582 1 D 

" " " 1583 10 D 
" 1 35,00 

'\, 
" 1 D 

" 
: 3,50 Sibiu T '"2. 1 1 

1584 1 D 1 

" " " 1585 1 D 
" " " ll 1586 1 D 
" " .. 

1587 1 D 
" " " .:.l 

1588 1 D 
" " " ~ 1589 1 D 
" " " 

" 2 t argint 56,00 Baia Mare 
~c " 1 Yz t " 42,00 

" " 
" 

1 t 
" 

28,50 . 
" 

1 G 
" 

14,00 

" 1 s 
" 2,50 

1590 10 D aur ' 35,00 ' 
" 

5D 
" ; 17,50 

" 
1 D " • 3,50 Sibiu 

" 
1 t argint 28,50 

" 
1 d 

" 
0,50 

1591 1 D aur 3,50 Sibiu 

" 
1 D 

" " 
Cluj 

" 
1 t argint 28,00 

" 1 s 
" 

" 1 s aramă 1,00 

" 
1 d argint 

1592 1 D aur 3,50 Sibiu 

" 1 Yz t argi~t 42,00 

" 1 t " 28,00 
1593 1 D aur 3,50 Sibiu 

" 
1 D 

" " 
Cluj .. 1 t argint 28,00 

" 1 G .. 14,00 
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Numele Data Valoarea 

emitentului emisi- nominală 

unii emisă 

1 2 3 

1594 1 D 

" 
1 D 

" 1 D 

" 
1 t 

" 1 G 

" 
3 g 

1595 1 D 

" 
1 t 

" 
1 G 

1596 1 D 

" 
1 t 

" 
3 g 

1597 1 D 

" 
1 Yzt 

" 
1 t 

" 
1 G 

" 
3 g 

Rudolf Il, ca lm-
părat roman o-
german (1598) 1598 2 D 

,, 1 D 
Sigismund Bathori 

(1598-1599) 1598 10 D 

" 9 D 

" 
1 D 

" 
3 g 

Andrei Ba thori 
(1599) - -

Mihai Viteazul 
(1599-1600) - -

Sigismund Bathori 
(1601) - -

Rudolf al Il-lea, ca 
lmpărat romano-
german şi 

:Mihai Viteazul 
(1601) - -

Sigismund Bathori 
(1601-1602) - -

Rudolf al II-lea, ca 
lmpărat romano-
german (1602-
1603) - -

Moise _Szekcly 
(1603) 1603 10 D 

" 1 t 

Metalul Greutatea 
monc- medie 
tizat grame 

4 5 

aur 3,50 

" •• 
" " argint 28,00 

•• 14,00 

" 2,50 
aur 3,50 
argint 28,00 

" 
14,00 

aur 3,50 
argint 29,00 

" 
2,50 

aur 3,50 
argint 40,00 

" 
28,00 

" 
14,00 

" 
2,50 

aur 7,00 

" 3,50 

aur 35,00 

" 
31,50 

" 
3,50 

argint 2,50 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

aur 35,00 
argint 28,50 

l\lonetăria 

6 

Sibiu 
Cluj 

Baia 1\lare 

Baia l\lare 

Baia :Mare 

Cluj 

-

-

-

-

-

-

(continuare) 

Observaţii 

7 

Nu a emis 
monede 

" 
Emisiuni pcnlr 

oraşul Braşo 
u 
V 

~u s-au cmi s 
moncdc 

.. 

" 
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(continuare) 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emisi- nominală mone- medie l\lonctăria Observaţii 

unii emisă tizat grame 

1 1 2 3 4 5 6 7 

Rudolf II (1603-
1604) 1604 1 D aur 3,!)0 Cluj 

1605 30 
" 

10,50 
" ,. 20 

" 
7,00 

" 
" 

1 D 
" 

:i,50 
" Ştefan Bocskay 

(1604 -1606) 1605 10 D aur 35,00 
,. 1 D 

" 
3,50 Baia Mare 

" 1 D 
" . " 

" 
2 t argint 56,50 

" 
1 1/2 t 

" 
40,00 Baia Mare 

" 
1 t 

" 29,00 

" 
1 t 

" 
28,00 Baia Mare 

" 
1 G 

" 
14,00 

" 
3 g .. 2,50 

1606 10 D aur 35,00 Sibiu 

" 
10 D 

" " 
" 

5 D 
" 

1 i .fi O .. 4 D 
" 

11,00 Sibiu .. 2 D 
" 

7,00 Cluj 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
" 

1 D 
" " 

" 
1 D 

" " 
Sibiu 

" ~~ D " 
1,75 

" lfc D 
" 

0,87 .. 2 t argint 57,00 

" 1 t. 
" 

28,50 Sibiu 

" 
1 t 

" 
,, 

" 
3 G 

" 
42,50 

" 
2 G ,. 27,50 ,< 

" 
1_1. G 

" 
14,00 

" 
6 g 

" 
7,00 Sibiu 

" 
3 g 

" 
2,50 

1607 1 D aur 3.50 Emisiune pos-
tu mă 

., 3 g argint 2,50 
" 1608 3 g 

" 
,. 

" 1609 3 g 
" 

2,50 
" Sigismunll Râk6czi 1607 10 D aur 3;),00 

(1607 -1608) 
" 

1 D 
" 

3,:)0 Cluj 

" 
1 t argint 

" 1 G 
" 1608 1 D aur 3,50 Cluj 

" 
1J, D ~. 0,87 

Galniel Bâthori 
(1603-1613) 1608 1 t argint 28,50 

" 
1 G ,. 15,10 

" 
3 g 

" 
2,50 

" 
1 g 

" 
.1,50 Baia 1\Iare 

1609 10 D aur 35,00 

" 
1 D 

" 
3,50 Baia l\larc 
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(continuare) 

Numele 
Data Valottrea Metalul Greutatea 

emitentului 
emisi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii 

unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 1 5 6 7 

1609 1 D aur 3,50 Cluj 

" 
lJ, D 

" 1 
0,87 

" 1 Yz t argint 44,00 Baia Mare 

" 
1 t 

" 
28,00 

" " 
" 

1 t 
" 

28,00 

" 
1 G 

" 
14,00 

" 
3 g 

" 
2,50 

" 
1 g 

" 
1,50 Baia Mare 

1610 5D aur 17,50 
" 

,, 
" 

4D ,, 14,00 " " 
" 

2 D " 
7,00 Cluj 

" 
1 D 

'' 
3,50 Baia Mare 

" 
t;, D 

" 
0,87 

" 
3 g argint 2,10 A-1' .i \<'S 

" 
1 g 1 

" 
2,20 Baia Mare 

i 

" 
1 g ". 1 

1,50 " ,. 
1611 10 D aur 35,00 Sibiu 

" 
1 D " 3,50 Cluj · 

" 
1 D 

" " 
Baia Mure 

1 1 t argint 28,50 Sibiu 
" 
" 

1 G 
" 

14,00 :> 

" 
3 g 

" 
8,40 

" 
" 

3 g 
" 

2,50 " 
" 3 g 

" " 
Alba Iulia 

" 
3 g " .. 

" 
1 g 

" 
1,50 Baia Mare 

" 1 g aramă 
" " .. .. 1 d argint 0,40 Sibiu 

1612 10 D aur 35,00 " 

""' 8b .. 28,00 " 
" 

2D 
" 

7,00 Ci\lj 

" 
1 D •• 3,50 .. 

" 
1 D " " 

Bala Mare 

" 
1/s D " 

1.70 

" 
lJ, D 

" 
0,80 

" 
1 t argint 28.00 Sibiu .. 3 g 

" 
2,50 " 

" 
1 g 

" 
1,50 Baia Mare 

" 
1 g aramă " " " 

" 
1 d argint 0,50 Sibiu 

1613 10 D aur 35,00 " ,. 6D 
" 

21,00 Baia Mare 

" 
1 D 

" 
3,50 Cluj .. 1 D .. ~· 

Sibiu .. lfa D " 1,75 

" 
1 /c D " 

0,87 

" 1 t argint 28,00 Sibiu 

" 3,g " 
2,50 

" 
1 g 

" 
1,50 Bala Mare 

" 
1 g aramă " " 

" 
1 d .. 0,50 Sibiu 
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!' 
(continuar~) 

! 
1 

Greutatea Numele Data Valoarea Metalul 
emisi- nominală mon.e- medie Monetăria Observaţii emitentului unii emisă tizat grame 

1 2 3 1 .. 4 1 5 1 6 7 
1 

: r V .. ara .. 

da iti. 1 D aur 3,50 Cluj 
G~briel Bethlen 

(1613-1629) 1613 2 D aur 7,00 Cluj 
1 D 3,50 \/4 ~ 2. ' 3 .\~ • " " " 1614 1 D 

" " " ' 1 d argint 0,50 Sibiu <..{. H 

1615 2D aur 7,00 Cluj 
'2,u 1 D 3,50 c 

" " " .c c 
" 1 D 

" .. Sibiu 
1. \ i' 1616 10 D 35,00 Cluj l... 2 -~- l .l " \... 

" 
5 D 

" 17,50 4 \' 1 !.. '1.- .. 
1 D 3,50 Cluj 'V 

" " 

ll . 
\ ~~ 

1617 1 g argint 1 ,70 ~ l 1618 1 D aur 3.50 

" 
1 D ,, 

" Alba Iulia D 1619 10 D 
" 35,00 

" " ' 1 D 3,50 ') ) 
\ ,. 1.'-1 ~ " " " " '-'' 

" 
1 / 4 D 

" 0,87 
" " 

" 1 t argint 28,00 Sibiu 
,. 1 G 

" 16,00 ,. 
" 

1 g 
" 1.30 Alba Iulia r.. . 

•'. 
1620 10 D aur 35.00 -

" " 
1 

~ 1 D 3,50 IA 
" IJ " 

., 
" 1 D 

" " Kremnitz Kremnica 
(R. S. Cehoslova~ă ) 

" 
lf, D 

" 0,87 Alba Iulia 

" 1 t argint 20,60 
" " 

" 1 g 1 
" 2,20 Baia Mare 

" 
1 g ,. 1,50 

" 
1 d 

" 0,50 Krcmnitz 
1621 10 D aur 35,00 

" 
H 1 D 

" 3,50 
" 

" 1 D 
" " Baia Mare .. 2 t argint 57,00 Kremnitz 

" 1 t 
" 28,50 

" 
" 

1 t 
" . " Baia Mare 

" 
1 G 

" 14,00 
" " 

" 
1 g 1 

" 2,10 
" " 

" 1 d ,, 0,50 Kremnitz 

" 
1 d 

" " Alba Iulia 

" 1 obol 
" 0,30 Krcmnitz 

" 1 obol 
" " l Baia Mare 

1622 10 D aur 35,00 Kremnitz 

" 10 D 
" " Baia Mare 

" 5 D 
" 17,50 -" ,. 

" 1 D 
" 3,50 

" " 
" 1 D 

" " Alba Iulia 

" 1 D 
" " Kremnitz 



380 

(continuare) 

Numele 
Data Valoarea ~Ietalul Greutatea 

emitentului 
cmi- nominală mone- · medic l\Ionctăria Observaţii 

si unii emisă tizat gram,e 

1 2 3 4 .5 6 7 

1622 1/c D aur 0,87 Baia l\lare 

" 
1 t argint 28,50 " " 

" 
1 t ., " 

KremnHz 

" 
1 G 

'~ 
14,00 Baia Mare 

" 
1 g 1 

" 
2,10 ,. 

" 
" 

1 g 1 
'' " 

Oppeln Opolc 
(R.P. Polonă) 

,, 3 k " 
0,80 Sibiu 

" 
1 <1 

" 
0,40 Kremnitz 

" 
1 obol " 

0,30 " 1623 1 D aur 3,:-iO Baia :\Iare 

" 
lf." )) 

" 
0,87 " 

,. 

" 
1 ~2 G argint 21,40 

" 
1 D ,. 14,00 Oppcln 

" 
24 k " 

2,70 " 
" 

3 <1 ,.., ,, . 1,70 " 
" 

1 g 1 
" 

2,10 Kaschau Kosicc 
(R.S. Cehoslnvnc:'i) 

" 
1 g 

" " 
Baia !\Iare 

" 
1 g 

" 
1,50 Oppeln 

" 
:i k ,. 1,10 ,. 

" 
1 d 

" 
0,40 ., 

" 
1 d 

" " 
Kaschau 

1624 1 D aur :i,50 Baia 2\Jare 

" 
1/c D " 

0,87 " .. 
" 

1 g l argint 2,10 ,, ,. 

" 
1 g 

" " 
Kaschau 

" 
1 g 

" " 
" 

1 g aramă 2,30 Kaschau 

" 
1 d argint 0,40 Baia Mare 

1625 1 D aur 3,50 " " 
" 

1 D 
" " 

Kaschau 

" 
1 g l argint 2,20 " 

" 
1 g l 

" " 
Baia l\II'Irc 

" 
1 g 

" 
1,50 " " 

" 
l g " " 

Kas(' hau 

" 
1 g .. ,. 

" 
1 el " 

0,40 Baia ::\Iare 
1626 1 D aur :J,50 " " 
" 

1 / 4 D " 
0,87 " " 

" 
4 t argint 117,00 Kaschau 

" 
2 t " 

58.00 " .. 1 t ,, 28,o"O " 
" 

1 g 1 .. 2,20 " 
" 

1 gU " " 
Baia Mare 

" 
1 g " 

1,50 Kaschau 

" 
1 d 

'' 
0,40 Baia M.tre 

" 
1 d aramă ,, 

" .. 1 obol argint 0,30 Krcmnilz 
1627 4 D aur 17,50 Baia M:.ii"C 

" 
3D " 

10,50 " 
., 



(continuare) 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului 
emi- nominală mone- medie l\lonetăria Observatii 
siunii emisă tizat grame 

--
1 2 3 4 5 6 7 

1627 1 2 D aur 7,00 

" 
1 D 

" 
3,50 Baia Mare 

" 
., .. D " 

0,87 " " ,, 3 t ar~int 87,50 Kaschau 

" 2 Y:!t 71,30 " 
" 

2 t 
" 

57,00 
" ,. 1 Y:!t " 

42,50 " 
" 

1 t 
" 

28,50 Baia l\larc .. t t 
" " 

Kaschuu 

" 
3 G 

" 
42,50 " 

" 2 G 
" 

28,50 " 1 G 
" 

14,00 ,, -
" ,. 1 G 

" .. Baia l\larc .. 1 ,, 1 
"' " 

2,20 ,. 
" .. 1 g l 

" " 
Kaschau 

" 1 g ,. 1,50 
" 

" 
1 g 

" 
Baia l\Iare 

,. 1 <1 
" 

0,40 " " 1628 10 D nur _35,00 
" " 

" 
:3 D .. 10,50 

" .. :Monedă inedit:\ 

" 2 D .. 7,00 " " 
" 1 D 

" 
:~.50 " " . , .,~ D ... O,R7 .. " 

" 4 t artti n t 114,10 Kaschau 

" :l t 
" 

i-l5,50 
" 

" 2Y:!l " 
71,00 .. 

" 
2 t 

" 
!)7,00 ,. 

" 1 Y:! t .. -43,00 
" ,. 1 t 

" 
28,50 ., 

... 1 t 
" " 

Baia Mare 

" 
4 r. 

" 
!)7,00 l(a<;chau 

" 
:1 G 

" 
1::1,00 

" ,. 2 G 
" 

2R,50 " 
" 1 g- - ,, 14,00 .. 
" 1 g 1 

" 
2,20 Baia Mare 

Hi29 1 D aur 3,50 " . .. 
,. :i t argint 87,50 Kaschau 
,. 2 t . 

" 
57,00 ,, 

" 
2_ t 

" 
,. Tese hen Cicsczyn 

(R.P. Polonii) .. 4 G 
" 

56,00 .. " 
" 1 t 

" 
2~,!)0 Baia Mare 

,. 1 t 
" " 

Knschau .. 1 G -" 14,00 Tl!Schcn 
... 2 r1 ... " 

Baia l\larc 

" 1 d 
" 

0,10 
" " făr:i : 

dată 1 n aur :1,'50 Alba Iulia Emisiune din 
1620-1621 

. 



382 

(continuare) 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea 
emi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii emitentului si unii emisă tizat grame · : 

-
1 2 3 4 5 6 7 

Caterina de Bran-
denburg, soţia , . ~ 

lui Gabriel Beth-
len (1629-
1630) 1630 1 D aur 3,50 Cluj 

" 
1 D 

" " Ştefan Bethlen 
(1630) 1630 1 D aur 3,50 Cluj r 1 

.,, 
Gheorghe Râk6czi ţ l ' ... 

- ' 1 (1630-1648) 1631 10 D aur 35,00 
" 

-

" 
5D 

" 
17,50 

" 
" 

1 D 
" 

3,50 
" \ lh_ 1632 2D 

" 
7,00 

" 
(J ? 

" 
1 D 

" 
3,50 

" t 
1633 1 D 

" .. " " C . 1635 1 D 
" 3,50 

" ( L 
1636 10 D 

" 
35,00 

" 
( 

" 1 D, 
" 

a,5o 
" ' 1 Yz g argint . 1,20 r 

l ' \ 

" ., ,. - l 
1637 10 D aur 35,00 : 

" 
" 

5D 
" 

17,50 
" 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
" YzG argint 'i,OO 

" 
6 g 

" 
2,90 

" . 3 g 
" 

1,40 
,. 1 Yzg 

" 
1,20 Cluj 

1638 1 Yz g . 
" 1639 10 D aur 35,00 Cluj .. 5D 
" 

17,50 
" 

" 
1 ·n 

" 
3,50 " 1642 1 D 

" 
3,50 Baia Mare 

1645 ~o n . " 35,00 
" " 

" 
1 D 

" 
3,50 

" " 
" 

1 t argint 28,50 
" " 

" YzG " 
7,20 

" " 1646 10 D aur 35,00 " " 
" 

1 D 
" 3.50 Alba Iulia 

" 
1 D 

" 
3,50 Baia Mare 

" 
1 t argint 28,50 

" " 1647 10 D aur 35,00 
" " 

" 
6D 

" 
21,00 " " 

" 1 D " 
3,50 " " 

" 
2 t argint 57,00 " " 1 t ' 28,50 ' 

" " " " ,. 1 G 
" 14,00 " " t'648 10 D aur 35,00 " " 

H 1 D 
" 

3,50 " " . - ; 
" 

1 Yzt argint 42,70 .. " 
" 

1 t 
" 

28,50 
" " Gheorghe Râk6czi 

II (1648-1660) 1648 1 t argint 28,50 
" " 



383 

(conlinuart) 

Numele· Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emisi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii 
unii emisă tizat grame ' . 

1 1 2 3 • 4 5 1 6 7 
; 

1649 10 D aur 35,00 Baia Mare j._u ~ 1 
" 1 D 

" 3,50 
" " 1 1 

" 1 t argint 28,50 . " " + ?_ 1650 10 D aur 35,00 
" " 

" 1 D " 3,50 
" " 

,. c, 1/, D 0}87 L·, l i 
" " 

; 

" " 
; ~ 

J ., 1 t argint 28,50 
" " 1651 10 D aur 35,00 
" " J. 1 D ' 3,50 " " " " 

" 
1 t argint 28,50 

" " 
" %G " 

7,o·o ,, 
" 1652 10 D aur 35,00 

" " 
" 1 t argint 28,50 

" " 1653 10 D aur 35,0.0 " · " 
" 1 D 

" 3,50 
" " 

" 
1
/• D " 0,87 . " . ; 

" 
" 1 t argint 28,50 

" " 
" 

1 d 
" 

0,40 
" " 1654 10 D aur 35,00 
" " ' 

7D 24,50 .. : " " ~ " " 
.. 

" 1 D 
" 3,50 . " " 

" 
1 t argint 28,50 

" " 
" 1 G 

" 
14,00 

" " 1655 10 D aur 35,00 
" " 

" 
1 D 

" 3,50 
" " 

" 1 t argint 28,50 ,, 
" 1656 10 D aur 35,00 

" " 
" 1 D 

" 
3,50 

" " 
" 

1 t argint 28,50 
" " 

" 1 G 
" 

14,00 
" " 

. . ' 

" % G 
" 7,00 .. " 1657 13 D aur 45,50 Alba Iulia 

" 
12 D 

" 
42,00 . " " 

" 10 D 
" 

35,00 
" " 

" 
1 D 

" . 3,50 
" " 

" 
1 D 

" " Cluj 

" 1 t argint 28,50 Baia Mare 
1658 10 D aur 35,00 

" " ·" 1 t argint 28,50 
" " 1659 10 D aur 35,00 
" " 

" 2 t · argint 57,00 
" " 

'·' 1 t 
" 

28,50 
" " 

" 1 G 
" 

14,10 
" " 1660 10 D aur 35,00 Cluj 

" 1 t argint 28,50 >: 

" 1 t 
" " Baia Mare 

fără 

dată 1 D aur 3,50 
" " Francisc Rhedei Nu a emis mo-

- (1658) ne de t ' ,.., ,~ 
• 1 



384 

,: . (continuare) 

Numele Data Valoarea- · Metalul Greutatea 

emitentului emisi-' nominală monc- medie Monetăria Observ~ ţii 
unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

Acaţiu Bare sai 
~ .') Î J, -(1658-1660) 1659 10 D aur 35,00 Cluj v 

2 D 7,00 ' " " " 
" 1 D 

" 
3,50 

" r " 1 t argint 28,50 
" 

" 1 G 
" 14,10 

" ~~ ... 
1660 10 D aur 35,00 v 

" 
" 10 D 

" " 
Sibiu 

,. 10 D 
" " 

Braşov ""' 
" 9 D 

" 31,50 Sibiu 

" 7 D 
" 

24,50 
" 

" 5 D 
" 17,50 ' " 

" 1 D 
" 

3,50 
" 

" 1 t ·argint 28,50 Cluj 
1 t Sighişoara 

~ 

" " " ,. 1 t 
" " 

Sibiu 

" 
1 t 

" " 
Braşov -

" 1 G 
" 

14,10 Sibiu 
Ioan Kemeny 

(1661-1662) 1661 10 D aur 35,00 Cluj 
5 D . 

17,50 " ,, .. 
" 3 D 

" 
10,50 

" 2 D 
" 

7,00 

" 1 D 
" 

3,50 

" 1 D 
" " 

" 2 t argint ·57,00 Cluj 

" 
1 t 28,50 Sighişoara (u 'l 

~· ~ () J 
" 1 G 

" 14,00 Cluj 
Mihail Apafi 

J ( L ~ (1661-1690) 1662 10 D aur 35,00 Sibiu ~ 

" 10 D 
" " 

Braşov - '._J ro ,; 5 D 
" 

17,50 Sibiu 

" 2 D 
" 

7,00 
" \1 lt-1 D 3,50 J -i 

" " " ./ 

" 1 t argint 28,50 
" 

" 1 G 
" 14,10 

" -
1663• 10 D aur 35,00 " , 
" 

5 D 
" 17,50 

" !. 1 
" 

5D 
" " 

Braşov - l d ( -' 

3 D 10.50 Sibiu' 1 

" " 1 2 D 7,00 ' " " " b G 

" 1 D 
" 

3,50 
" 

" 1 t argint 28,50 
" 

" 1 t 
" " 

Braşov 

" 1 G 
" 

14,10 ,. 
1664 10 D aur 35,00 ,, 

" 
10 D 

" " Sighişoara 

" 5 D 
" 17,50 Braş~v 

2 t argint 57,00 . . 
" " 
" 1 t 

" 28,50 
" 

" 1 G 
" 14,10 

" 



S85 

(continuare) 
J .. 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emi- nominală monc- medie Monetăria Observaţii 
si unii emisă - tizat grame~. 

... . ·-· 

1 2 3 4 5 6 7 .. 

1665 10 D our --35,00 Braşov 

" 
5 D 

" 17,50 
" 

" 
A.· o .. 14,00 

" 
" 2 t argint 57,00 •• 
" 

.1 t 
" 28,50 ,, 

" '1 G 
" 14,10 

" 1666 :io D ' 35_.00 aur 
" 

' 
,, 1_. ,1 D 

" 3,50 Făgăraş 
; 

" 1 t argint 28,50 Braşov 
,. i t ": " Sighişoara 

" 1 G 
" 14,10 Braşov 

1667- 10 D aur 35,00 Cluj 

" 
.. 5 D .... 17,50 Sibiu 

" ; 1 D .. " ~.50 
~-- 2 t ~rgint 57,00 . Bt·aşov " 

" 1Yzt " 42,00 Sibiu .. 1 t ,, 2R,50 
" 

" 
.1 t 

" " Braşov . ' 

" 1 t 
" " Cluj 

" 1 l 
" " Sighişoara 

" 1 G 
" 14,10 Sibiu -1 G Braşov " " " 1668 10 D aur 35,00 Făg{traş 

" 
(j D 

" 21,00 
" 

" . . . 41/4 D .. 14,87 
" ,, 2 D 

" 7,00 
" 

" 1 D 
" 3,50 

" .. . . ~ t argint 57,00 
" 

" 1 t ,, 28,50. 
" 1669 10 D aur 35,00 Cluj 

" 1 t argint 28,50 
" 1670 10 o aur 35,00 ." 

. " ' 
2 t argint 56,50 

" 
" 1 t 

" 28,50 
" 

" 1 G 
" 14.10 

" 1671 10 D aur 35,00 
" ,. 10 D ., 

" " 
Sibiu 

" 1 t ~rgint 28,50 
" 

" -1 t .. " " 
Cluj 

" 1 G ·' " 14,10 
" 

" 1 G 
" .. Sibiu 

1672 10 D aur 35,00 
" 

" 10 D ' " " Braşov 

" 10 D " H Cluj 

" ' 10 D 
" " Bistrita 

" 10 D 
1 " " 

Sighişoara 

" ' 
2 t _argint 57,00 Braşov 

" 1 t ". 28,50 
" 

" 1 t - " . ·. 
" 

Sibiu 

" 1 t 
" ·' ,, Sighişoara .. 1 t ' " ;~--~~·" Bistriţa 



386 

(continuare) 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emi- nominală rnone- medie Monetăria Observaţii 

si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1672 1 G argint 14,10 Bistriţa 

" 
12 d 

" 
2,60 Sibiu 

" 
12 d 

" " 
Ai ud 

" 
12 d aramă " 

" 
12 d argint 2,90 Braşov 

1673 10 D aur 35,00 Cluj 

" 
5D 

" 
17,50 Braşov 

" 
1 D " 

3,50 Făgăraş 

,. 2 t argint 57,00 Cluj 

" 1 t 
" 

28,50 " 
" 

1 t 
" " 

Sighişoara 

" 
1 t 

" " 
Bistriţa 

" 1 G 
" 

14,10 Braşov 

" 
12 d 

" 
2,50 Sibiu 

" 
12 d 

" " 
Braşov 

" 
12 d 

" 
,. Bistriţa 

" 
6 d 

" 
Sibiu 

" 
6 d " Braşov 

" 6 d " 
Ai ud 

1674 100 D aur 350,00 

" 
10 D 

" 
35,00 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
1 t argint 28,50 

" 
12 d 

" 
2,50 Sibiu 

" 12 d 
" " 

Braşov 

" 
6 d 

" " 
" 

6 d 
" 

Sibiu 
1675 100 D aur 350,00 Făgăraş .. 10 D 

" 
35,00 " 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
" 

1 t argint 28,50 " 
" 

6 d 
" 

Aiurl 
1676 1 D aur 3,50 Alba Iulia 

" 
1 D 

" " 
Făgăraş 

1677 100 D 
" 

347,00 
" 

" 50 D " . 
175,00 " 

" 
25 D 

" 
87,50 " 

" 
10 D .. 35,00 Alba Iulia 

~· 
6D 

" 
21,00 Făgăraş 

" 
5D 

" 
17.50 " 

" 
4D 

" 
14,00 " 

" 
3D " 

10,50 " 
" 1 D 

" 
3,50 

" 
1 t argint 28,50 Făgăraş 

" 
1 t 

" " 
Alba Iulia 

1678 10 D aur 35,00 " .. 
" 

10 D 
" 

14,00 F:igăraş 

" 
1 D .. 3,50 " .. 1 t argint 28.50 Alba Iulia 

1079 10 D aur 35,00 
" " 

" 
1 t argint 28,50 " " 



387 

(continuare) 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 
emi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii emitentului si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1680 10 D aur 35,00 Alba-Iulia 

" 
1 D 

" 
3,50 

" " 
" 1 t argint 28,50 

" .. 
1681 10 D aur 35,00 

" " 
" 

1 D 
" 3.50 Făgăraş 

" 1 t argint 28,50 Alba Iulia 

1682 2 D aur 7,00 Făgăraş 

" 
1 D 

" 3,50 
" 

1683 10 D 
" 35,00 Alba Iulia 

" 1 D 
" 3,50 Făgăraş 

" 2D argint 57,00 Alba Iulia 

" 1 t " 28,50 
" " 

1684 10 D aur 35,00 
" " 

" 
3 D 

" 
10,50 Făgi''traş 

" 
2 D 

" 
7,00 

" 
" 1 D 

" 3,50 
" 

" 1 t argint 28,50 Alba Iulia 

1685 1 D aur 3,50 Făgăraş 

1686 10 D 
" 

35,00 Alba Iulia 

" 
GD 

" 
21,00 

" " 
" 

1 D 
" 

3,50 Făgăraş 

" 1 t argint 28,50 Alba Iulia 

1687 25 D aur 87,50 Făgăraş 

" 
10 D 

" 
35,00 

" 
" 

5 D 
" 

17,50 
" 

" 
1 D .. 3,50 

" 
" 

1 t argint 28,50 
" 

1688 1 D aur 3,50 Făgăraş 

1689 10 D 
" 

35,00 
" 

" 
5 D 

" 
17,50 

" 
" 

4 D ,. 14,50 
" ,. 2 D 

" 
7,00 

" 
" 

1 D ,. 3,50 
" 

" 
1 G argint. 14,00 

" 
1690 1 D aur 3,50 

Emerlc Thokoly 
(1683, 1690-1691) 1683 10 D aur 35,00 

" 
4D 

" 
14,00 

1690 3D 
" 

10,50 

1691 1 D 
" 3,50 



20 Emisiuni ale oraşelor 
- ·-

Numele 
Data Valoarea .; ·'Metalul ' .G-reu tate a o' .. 

oraşul ni 
. emi- · nominală monetizat' . .medie . , · Observaţii 
si unii emisft ,0_ grame • . . ! .. 

-
Braşov 

(1601-1602) 1601 2 t ' argint 57,00 rm;se. pe baza unu; pdvHeg;u a ... cordaf de Sigismund Bathori 

" 
1 t " 

28,50 
1 

1602 1 t 
.. ' · Emisiune necunoscută, pă~-

" 
se 

( • •• 1. trează numai tiparul 
Sibiu (11305) 1605 . . :,10:-: b aur : 35,00 

9 D ' 
; 30,40 " , .· . .,. ,., ; 

" 
5 D . " ' 17,50 - •.0 .. 3 D 10,50 

" .. 
' 2 D 7,00 

" 
,, 

;, 1 D 
" 

3,50 

" 
- _2 t o·. argint 57,00 

l 
1 1 /2 t ; . ' ·.•· 42,00 '· ,,, 

" 
" 

1 t • ' 

" 
28,50 

1 G i 14,10 
" " ' . :,· 

Braşov 
.. 

(1612-1614) 1612 ' 10 D - aur 35,00 .. 

1 D i 3,50 
" " · 
" 

1 t ! · · argint 28,50 

" 
1 "G 

" 
14,10 

"· · 1 g 
" 

1,50 -
1613 1 o aur 3,50 

1 ·g l argiq t 1,50 ., 

" 1 g a ramii .. 
" ~ 

16f4' 1 _g argint 1,50 
1 g aram il : 

' " 1615 ·.1 g ,, . , argintat 
• 1 • • i 

Co Transilea~ia Sltb dominatia Casei de Habsburo 
. c~ emisiwni monetare vrov·rii 

(1691-1780) 

Numele Data Valo~rea Metalul Greutatea 

cmitcn tului emi- nominală monc- meqic Monctăria Observaţii 

si unii o ' V tizat : em1sa grame 

1 2 3 4' 5 6 7 

Leopold I 
? (1691-1705) : 1692 1 D aur 3,50 Sibiu ~ 1 l ! 

? argirit ? · ~( 2 " " 1 
1693 1 D aur 3.50 ~luj · 'j . _. 

! 
1694 

: 
12 D 42.00 ' .~ . .. 'o 

" 1' 
10 D · 1 3i5,00 .. ! l " " " : 

" 
5 D 

" 
17,50 'J 

" 3 D 
" 

10,50 
" ~k 

" 
1 D 

" 
3,50 ;, 

1 t argi11t 28,50 ; { )l:__ p __ 
" " ' 1695 10 D aur 35,00 

" 1orrtC-<.-.r 
" 

5 D 
" 

17,50 
" t' 

" 
1 D 

" 
3,50 ,. 



( conli nu are) 
.. •' 

Numele Data Valoarea l\lctalul Greutatea , 

:emitentului emi:- nominală .rnonc- . mf;clie ,. l\ lo Il c.tă,r ia o~~ervaţii 
si unii emisă tizat grame 

. -
1 2 .. 3 4 5 6 7 ( 

... . . 
169G 10 D aur 3~,00 Cluj 

5 D 
: 

17,50 
" " " 
" 

4 D 
" 14,00 

" 
" 

2 D JJ 7,00 . Ji 

" 
1 D 

" 
3,50 ... 

" 
1 t argint, 2!3,50 

" 
" 

3 k 
" 1,50 

" 
" 

3 k 
" " 1697 4 D aur -:14,00 

" 
" 

3 D 
" 10,50 

" 
" 

1 D 
" 

3,50 
·~ 

" 
3 k argint 1,50 

1698 4 D aur 14,00 
" ., D 10,50 " 

... 
" " 

" 
1 D .. :· 3,50 

~ ~ '' 
1G9fl 1 D 

" " :" 
1700 1 D 

" " :" 
1701 1 D 

" ~;, 

1702 2 D 
" 

.,7,00 Cluj 

" 
1 D 

" ·3,50 " 1703 1 D 
" " ' " 170-1 1 D 
" " 

Sibiu 

" 
15 k argint .. 6,30 

" ; 

" 
15 k 

" 
.. 

'h. " 
" 

15 k aramă 
" " 

" 
poltura .argint 

" 1705 
" " ,. 

Francisc nâk6czi II 1 

(1704-1711) 1704 1 D aUI' 3,50 Cluj 
1705 1 D 

. " " " 1707 1 ]) ! ,, ' " ... ~ , ' 
Iosif I 

(1705-1711) 170.') poltura arp:i 11l :Sibiu 
170G 1 D aur .. 3,50 

" 
" poltura argint 

" li07 
" " .... JJ 

1708 10 D aur 35,00 
" 

" 
5 D 

" 
ţ 7,50 

" 
" 4 D ,, 14,00 .. ,. 
" 

3 D 
" ' 10,50 

" ., 1 D ., . 3,50 " 
" 

1 G argint 14,10 ' ,; 

" 
poltura 

" 
,. 

. . " 
"' " " 

. ara ma :.. ,, 
1709 1 D aur 3,50 : 

" 1 

" 
poltura argint c " 

" 
1 k ·!1; . ·. '' 

,. 1J2 k " ~ ~ " ... 
1710 1 D aur _3,50 ,, .. 

" 1 k argin ' 

" 
1(2 k 

" ~ :: 
t 7 t 1 1 D aur .. .;3,50 
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(continuare) 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 
emi- nominală mone- medie Monetăria · Observaţii 

emitentului si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1711 3 k argint 

" 
1 k 

" 
0,80 

Carol VI . 
(1711-1740) 1712 10 D aur 35,00 ,( (} 1 J".. Lt 

1 D 3,50 
1 

" " 
" 

1 t argint 28,50 

" 
1 k 

" T 
" 

1 d 
" 1713 10 D aur 35,00 k' 3 ,f J'"" 

" 
5 D 

" 
17,50 

" 
4 D 

" 
14,00 c{ 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
1 t argint 28,50 .. 

\l' 
" 

1 G 
" 

14,10 0 . ._ 
1714 1 D aur 3,50 
1715 5D 

" 
17,50 

, 1 IL ~ te 
" 

1 D 
" 

3,50 : 1 1 
,:..:;.. 

.. 1 t argint 28,50 
1716 1 D aur 3,50 

" 
1 G argint 14,10 

1717 5D aur 17,50 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
1 G argint 14,10 

1718 1 D . aur 3,50 
1719 1 D " " 1720 1 D 

" " 
" 

1 G argint 14,10 
1721 1 D aur 3,50 

" 
1 t argint 28,50 

" 
1 G 

" 
14,20 

" 
1 /z G " 

6,90 
1722 10 D aur 35,00 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 
1 t argint 28,50 

1723 1 D aur 3,50 
1724 1 D 

" " 
" 

1 t argint 28,50 

" 1 G 
" 

14,20 
1725 1 D aur 3,50 

" 
1 G argint 14,20 

" 
3 k " 

1,90 
1726 1 D aur 3,50 
,, 1 G argint 14,20 

" 
15 k 

" 
6,40 

1727 5 D aur 17,50 

" 
1 D 

" 
3,50 

" 1 G argint 14,20 
172R 1 D aur 3,50 
1729 10 D ' 

" 
35,00 

" 
5 D ,. 17,50 

" 
1 D 

" 
3,50 

1 " 1 G argint 14,25 
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(continuare) 

Numele Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului emi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii 
si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1729 3 k argint 1,90 
1730 1 D aur 3,50 

" 
1 G argint 14,25 

" 
poltura 

" 
" " 

aramă 

1731 1 D aur 3,50 

" 1 G argint 14,25 .. 1 k 
" 1732 1 D aur 3,50 

1733 1 D .. " 
" l.G argint 14,25 .. 3 k .. 1,90 

1734 2 D aur 7,00 .. 1 D 
" 

3,50 

" 1 t argint 28,50 
1735 1 D aur 3,50 

" 1 G argint 14,25 

" 
3 k 

" 
1,90 

1736 1 D aur 3,50 

" 
1 t argint 28,50 .. 3 k .. 1,90 

1737 1 D aur 3,50 

" 1 t argint 28,50 

" 1 G .. 14,25 
1738 1 D aur 3,50 .. 1 t argint 2~,50 
1739 1 D aur 3,50 .. 1 t argint 28,50 .. 1 G .. 14,25 
1740 10 D aur 35,00 

" 
1 D 

" 
3,50 .. 1 t argint 2R,50 

" 3 k .. 1,90 

" 
poltura 

" F;iră 

dată 1/., D aur 0,87 LI 
::z_ t! 1/~ 

Maria Theresla ./ 1 ~-
, .. ' 1 

i 

(1740-1780) 1740 1 G argint 14,25 ' - ~-

l... 1741 1 D aur 3,49 Alba Iulia 
1742 10 D .. 34,90 

c( 
" 

5 D 
" 

17,45 

" 
1 D 

" 
3,49 r 

" 
1 t argint 28,50 
1 G 14,25 .) 1' 

'J k_ ., .. JD' 
1743 10 D aur 34,90 

\ 1.'' 
. L..- -

.. 6 D 
" 

20,94 1 ~ ("'(_ 
1 D 3,49 

-- j ' 

" " -· 
1 ') 

" 
1 t argint 28,50 

" 1 G 
" 

14,25 
1744 1 D 3,49 : •', o.:.. aur -· 1". ,r,...-.. 1 t argint 28,50 

:· · . .:..-,, (J /1-~ e .. 1 G . .. 14,25 J ' 



(continuare) .. 

Data Valoarea Metalul Greutatea 1 ··. 
' Numele emi- nominală . 

. . •' .. .. Monct~ria . Observaţii e.înitentului · mone- m edi e' .. · 
s i unii emisă ii-zat grame ·. ~ ... .. 

- .. ·- . . - --. -- . .... _ .. -r-- - . - , .. . -

·1 2 ... 3 A 5 1 6 _;. 7 .. - '. ;:.- - ~ .. 
, . , ,. • 1 .. 

1744 30 k argint . 6,98 
i 

1745 6 D aur 20,94 . 
1 D '3,49 ·i : 

" " 
" 1 t argint 28,50 .. 
" 3 k 

" 1,90 ~ 
1746 1 D aur . ' 3 j49 Alba Iulia' 

' 1747 10 D 34,90 ' : 
:• " " 26:94 

,.. 
6 D ... 

" " " " 1 D 3,49 '·· 
" " " " 
" 

1 t ·_.argint 28,50 
" " poltura .. ... 

" " " : " 1748 1 D aur 3;49 
" " 1 t argint 28,50 

~ .,. 

" " " 
" 

1 G 
" 

! 14,25 
" " 15 k 6,10 .. 

" " " " 1749 1 D aur 3,49 . . .. 
" " 

" 
1

/4 D 
" 

·0,86 
" " ' 1 t argint ~t8,50 ... 

" " " 
" 

1 G 
" 

14,25 
" " 15 k ' ·6,10 .. -

" " " " 1750 10 D rz.ur 34,90 . - : 

5 D .... 17,45 : 

" " 
" 

1 D 
" 

·3,49 
1 l : argint 28;50 ., 

" 
" 

15 k 
" 

6;10 
1751 1 D aur 3;49 Alba lui iit : : 

" 
1 t n~gint 28,50 '1 " 

" 
17 k " · " ,. -: i ' 1752 1 D an·r ·3,49 ' . 

'1 " 
" 

1 l argint 28,50 " ' " 
" 

1 G " 
14,25 

" " 1753 1 D \- ·3,49 aur 
" " 1 t argint 28,50 1 , ._ 

" " " 1 G 14,25 . 1 · 

" " " · " . . 
1754 10 D aur 34,90 ,·,, ,. .. 

" 5 D 17,45 .. 
" " " " .. 

3 D 10;47 .. .. ' . 
" " " '·' · f D '. . 3,49 ! 

" · " " " 
" 

1 t at'gint 28,50 " " 1 G '· 14,25 
" " " " 30 k 7,00 : : 
" " " " 1755 5 D ·aur " '17,45 ' ~ " 
" 

1 D 
" 

3,49 
" " 1 t ·argint 28,50 

! : ' ~ 
• . 

" " 
" 

1 G 
" 

14,25 
'~ " 30 k / 1 

~ .. r ;\) " " ·~ " jJ 1"'.._' 
.1 20 k ' ., .. 

" " "· " 1756 1 D · aUI' 3,4~ 
" , ''· " -1 /z D 

} "f;74 . . 
" " " " 
" 

1 t ·argint 28;50 " " -
1757 10 D a·ur 34,go • 1 

" " 
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(continuare) 

1 
; ' 

Data Valoarea Metalul· ·Greutatea··· '~ .. 
Numele 'emi..;. nominală mone- medi~: ;. : :.1\I:onctăria . oh~iervatu 

emitentului si unii emisă --Uzat ·grame 
.. 

~· > •• . . .. 

1 2 3 1 4 ; 5 6 7 

17'57 7 D ·aul: ' 24,46 Albă Iulia· 
1 D - 3,49 . " . " " " 1 t argint. 28,50 -,. ··- " " 1758 10 D aur 3-1,90 

" " 
" 

1 D .. 3,49 
" " ' l t argint 28,50 ' " ~. " " 1759 10 D aur 34;90 " " " . 

6 D 
" 

20,94 " " 
" 

5 D 
" 17,45 

" " 
" 4 D 

" 
13,96 ;, 

" 1 D 3,49 
.. 

" " 
, .. 

" 
" 

1 Ls D 
" 

1,47 
" ". 

" 
l t argint 28,50 " " 

" 1. G 
" 14,25 " " .. 

1760 5. D :aur ... 17,45 " " 
" 

4 D 
" 

13,96 " " .. , ·3 D .- 10,47 .. 
" " " " . 1 D 3,49 ' 
" " ~' . " •. 1't :argint 28,50 " " " 1 G . ' 14,25 " " " " 1761 10 D aur 34,90 " " 4. D i 13,9() 
" 

.. . ,, 
" " 

" 
3 D 

" 10,47 L. 

" " 1. D .3,49 .. • j 

" . " " " 1 t argint 28,50 -~ , 

" " " . 
1 G - 14,25 

" " " " 
" 1 k ·aram it 

1762 10 D aur 34,90 ' " " 4 D .. ; 13,96 .. 
" " " " 
" 

1 D. 
" 

.. 3,49 (: 
" " 

" 
1J2 n' .. 

" 
1, 74 " " 

" 
1 t argint. 28,50 1. 

~" " . 

" 
7 k 

" i'' " 3 k 1;90 1. 

" " " " 
" 

1 k 
" " " 

! 

1763 1 D aur 3,50 " " 17 k ·argint - G,OO " " " 
" 

7 k · aramii 
" 

,, .. 
1 k ; ' ' 

" " " " 
" 

Gn•schl 
" 

! 8,30 " 
,, 

1764 4 D aur 14,00 ' " ". 
" 

2 D 
" 7,00 " " . 

" 
1 D 

" 3.,50 " " -· 
" 

1/2 D 
" 1,75 " " 

" 
20 k argint .. 

" •• 
17 k : 6,00 1. 

" " " " 7 k .. ' " " " 
,, .. 

t k aram:i r·. 

" " " 
.. 

1/2 k .. 
" " " " Grcschl '18,30 ' 
" ." " " 
" 

.. •r d h ' . 
" " 
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(continuare) 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea 
emi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii emitentului si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1765 12 D aur 41,88 Alba Iulia 

" 
50 

" 17,45 
" " 

" 
40 

" 13,96 
" " 

" 
20 

" 6,98 
" " 

" 
1 D 

" 3,49 
" " 

" 1/2 d 
" 1,74 

" .. 
" 

1 t argint 28,50 
" " 

" 
1 G 

" 14,25 
" " 

" 
30 k 

" 7,00 
" " 

" 
20 k .. " " 1 ) t~ 

" 
17 k 

" 6,00 
" " 

" 
10 k 

" ,, 
" 

" 
7 k 

" " " 
" 

3 k 
" " " 

" 
Grcr.rhl aramă 8,30 .. " 

" 
1 d 

" 1Î66 30 k argint Alba Iulia 
10 k . 

" " 1767 2 D aur 6,98 Alba Iulia 
,. 1 D 

" 3,49 
" " 

" 
20 k argint 

" " 1768 2D aur 6,98 
" " 

" 
1 D 

" :-l,40 
" " 

" 
1 /c D " 0,87 

" " 
" 20 k argint 

1769 2 D aur 6,98 . 
" " 

" 
1 D 

" 
3,49 .. " 

" 
1 /c D " . " 

20 k argint 
1770 20 aur 6,98 

1 D 3,49 . 
" " 
" 

1 /z D " 
1, 74 

" 
20 k argint 

1771 2 D aur 6,98 .. 1 D 
" 3,49 

" 
20 k argint 

1772 2 D aur 6,98 

" 
1 D 

" 
3,49 .. 1 /c D .. 1,74 

" 
20 k argint 

1773 2 D aur 6,98 

" 1 D 
" 

3,49 

" 
20 k argint 

" 17 k 
1774 2 D aur 6,98 

" 1 D 
" 

3,49 

" 
1 /"!. D .. 1, 74 

" 20 k argint 

" 
3 k 

" 
1,90 

1775 2 D aur 6,98 .. 1 D 
" 

3,49 Alba Iulia 
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(continuare) · 

Numele 
Data Valoarea Metalul Greutatea 

emitentului 
emi- nominală mone- medie Monetăria Observaţii 

si unii emisă tizat grame 

1 2 3 4 5 6 7 

1775 1/2 D aur 1,74 Alba Iulia .. 20 k argint 
1776 2 D aur 6,98 

" 
1 D 

" 
3,49 .. 1, .. d 

" 
0,87 

" 
20 k argint 

" 
10 k .. 

1777 2 D aur 6,98 

" 
1 D .. 3,49 .. 20 k argint 

" 
3 k .. 

1778 4 D aur 13,96 Alba Iulia 

" 
2 D .. 6,98 .. " .. 1 D .. 3,49 .. 1/.,. D .. 0,87 .. 1/a D .. 0,43 .. 1/u J) .. 0,22 

" 
20 k argint 

1779 4 D aur 13,96 

" 
2 D 

" 
0,9S 

" 
1 D 

" 3,49 .. 20 k argint 
;{ k 

1780 2 D aur 6,98 
,, 1 D .. 3,49 

" 
1/2 D 

" 
1,74 

" 
1/, n " 

0,87 

" 
1 t argint Alba Iulia .. 20 k 

" 
" 

10 k .. 
" 

3 k 
" Fiiră 

dati'i 1/.a D aur 0,87 Alba Iulia 
Fi"1ri"l 
dată 1 d aramă 

l"rancisc I 
(174!) -1765) 1746 1 D aur 3,49 Alba Iulia 

1747 1 )) 
" " .. " .. 1 t argint 28,82 

" " 
" 

15 k .. " .. 
17-i8 1 D aur 3,49 

" " 
" 

15 k argint 
" " 17·19 1 D aur 3,49 
" .. 

" 
1 t argint .. " 1750 1 D aur 3,·19 

" 1 t argint 
1751 1 D aur 3,49 Alba Iulia 

" 
1 t argint 

" .. 
1752 1 D aur 3,49 

" " 1753 ! 1 D 
" " .. " 1754 1 D 
" " .. " 
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(continuare) 
... .. ·- .. 

1 

.Numele Data Valoarea ~retalui: Greuta ea 
emiterit'ului 'en1i'- ndminală mcm~- :rnedi .. · Monetăria .. QJ;>ser~·aţj i 

si unii emisă ·Uzat ·grame : 

.. ·- ·- --- -. -- -· 
1 . 2 3 .4 5 6 . . 7 .. 

1755 ·1·D aur .. 3';49 Alba Iulia 

" 
20 k argint 

" " .. ~··) 

1756 1 D aur 3,49 
1 

,., 
" 

1757 1 D ; i 

" " " " ' 
1758 1 D 

" " .. " " 
" 

1 t . argint 
" " 

1759 1 D aur 3,49 
" " .. 

1760 1 D 
" " 

,., 
" 

1761 1 D 
o 

" " " " i 

" 
1 k aramă 

" " i 
1762 1 k 

" 
,, 

" 
1763 1 k ! : 

" ;·, 
" ' • 

1764 1 k ' 
" " " 

" 
1/2 k 

" " " 
1765 1 D ·aur 3,49 

" " 
20 k argin l: -· 

" ;". ... " " ·• 
1766 20 k ' 

" 
1 

" " Emisiune pos-
' t lllll :1 data . ~·· cu 

: ' ' 1765 A -· 
F{Jrii 
c..lat::I 1 d , ·aram ii 

" " 

D. Emisiunile admlnislratlel ntllllarc ruse romune pentru Ţara Rumlncasn\ şi 11oldnu 
-·- --

Denumirea Data Valori :\Ictalj.Il Greutatea Mone-
autoritiiţii cnli~· ni o ne tarc --·monc- n1edie 

t:iria ObscrYa\ii 
emitcnte siunii emise tizat. _g~amc . 

--- --- -· 
1 2 '. ;_l 4 ... 5 6 7 

.. , . 
Administra ţi a mi- . .;.~.: ' 

lilari"t rusă (1769 .. 
-1774) 1771 5 c - bronz :36;69. ' Nu a circulat 

3 de ......... nu a circulal 
" .. " './; 

" 
lp/:3 de 

" 
12;65 •vi nu a circulal 

" 
1 pj:3 de 

" 
-11,&0 p:; alttip ; pus in circula\.ic 

1772 2 p/3 c 
" 

2:i,30 ::j 
" 

1 PP de 
" 

12,43 .._, 
1773 2·pf3 c 

" 
20;62 C':S 

:... 
1774 2_p/3 c 

" 
-17,60 ::l 

1 -p/3 dt• .. to Piesele de argint cu mi-- C':S " . " .._, 
.. '.C':S lcsimul 1773 rcprczin-. 

.. . . 
r _r.n tă probe monetare . 


	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_001
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_002
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_003
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_004
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_005
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_006
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_007
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_008
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_009
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_010
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_011
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_012
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_013
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_014
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_015
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_016
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_017
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_018
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_019
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_020
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_021
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_022
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_023
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_024
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_025
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_026
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_027
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_028
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_029
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_030
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_031
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_032
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_033
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_034
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_035
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_036
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_037
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_038
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_039
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_040
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_041
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_042
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_043
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_044
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_045
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_046
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_047
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_048
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_049
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_050
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_051
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_052
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_053
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_054
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_055
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_056
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_057
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_058
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_059
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_060
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_061
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_062
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_063
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_064
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_065
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_066
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_067
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_068
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_069
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_070
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_071
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_072
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_073
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_074
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_075
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_076
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_077
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_078
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_079
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_080
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_081
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_082
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_083
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_084
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_085
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_086
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_087
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_088
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_089
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_090
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_091
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_092
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_093
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_094
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_095
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_096
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_097
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_098
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_099
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_100
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_101
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_102
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_103
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_104
	016_Monedele_in_circulatie_in_perioada_de_trecere_la_feudalism_si_in_feudalism_1964_Page_105

