
COLECŢIA "BIBLIOTECA BĂNCII NAŢIONALE" 

Costin C. K.iriţescu 

V 

SISTEMUL BANESC 
AL LEULUI 

SI PRECURSORII LUI 
' 

(VOL. 1) 

Editura Enciclopedică 
Bucureşti, 1997 



componenţa unor tezaure, atât în Moldova şi în Dobrogea, cât şi în Oltenia şi 
chiar în Banatl. În tczaure, dirhcmii sau asprii Hoardci de Aur sunt asociaţi de 
regulă cu perperi de aur bizantini, emisiuni ale Imperiului de Niceea, cum este 
cazul tezaurelor descoperite la Oţeleni Uud. Iaşi)2 şi Prăjeşti Uud. Bacău)3 sau şi 
cu emisiuni ale Imperiului restaurat la Constantinopol după 1261, ca în tezaurul 
de la Uzumbair (corn. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea)4 ; singurul tezaur ce 
pare a fi cuprins numai aspri tătăreşti este cel găsit la Calopăru Uud. Dolj)5. Toate 
aceste tezaure constituie un orizont arheologic şi istoric omogen, a cărui datare 
este determinată în mod cert de marele conflict armat dintre hanul Nogai, stă
pânitor al unui teritoriu ce se întindea din Crimeea până la gurile Dunării, şi ha
nul Toktai de pe Volga; după cum se ştie, acest conflict s-a încheiat în anul 1300 
cu înfrângerea şi uciderea hanului Nogai6 . 

Cercetări recente au stabilit că, între anii 1286-1300, a funcţionat la Isaccea 
un atelier monetar al Hoardei de Aur, care a emis dirhemi (aspri) de argint şi 
monete divizionare de bronz, între anii 1286-1292 în numele hanilor de la Sarai, 
iar între anii 1296-1300 în numele hanului Nogai7; monete emise în acest atelier 
se întâlnesc frecvent în descoperiri locale, izolate sau tezaure monetare K. 

§ 3. Monetele in circulaţie in secolul al XIV-lea. 
Apariţia primelor monete proprii ale statelor române 

Decăderea politică a Hoardei de Aur, ca urmare a războiului intern din ulti
mii ani ai secolului al XIII-lea (războiul dintre hanii Toktai şi Nogai), apoi a 

1 Rezultatele preliminare ale primelor ~:er~:etări având ~:a obiect acea~tă problemă au fost publicate 
de O. lliescu, Monede tiitiireşti din secolele XIII-XV giJ.~ite pe teritoriul Republicii Populare Române, în 
SCN, 3, 1960, p. 263-277 (v. şi notele următoare). 

2 ldem, Monede din tezaurul de.~mperit la Oţe/eni (rnionul Huşi, reg. laşi), în "Arheologia Mol
dovei", 2-3, 1964, p. 363-407; v. şi rectiticările aduse de E. Oberlănder-Târnoveanu, Documente nu
mismatice privind relaţiile spaţiului e.~t-L·arpatic cu zona gurilor Dunării, în "Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol>>", 22/2, 19!15, p. 5!15-590. 

3 O. lliescu şi P. Ţar;!lungă, Un tezaur monetar de la .~fârşitu/ .~ecolului al XIII-lea de.~coperit la 
PrJje.~ti (jud. BaL·iiu), în "Carpica", 23, 1992, p. 247-257. 

4 O. lliescu şi G. Simion, Le grnnd tre.mrde monnaie.~ el lingots de.~ Xl/le el XI Ve siec/es tmuve 
en Dobroudja septentriona/e, Note preliminaire, în RESEE, 2, 1964, 1-2, p. 217-222. O. Iliescu, în: 
1. Barnea, O. lliescu, Corina NicoleS~:u, Culturtl bizantină în România, Bucureşti, 1971, p. 191. nr. 445. 

5 O. lliescu şi P. Ţar;!lungă, op. cit., p. 252. 
6 E. Oberlănder-Târnoveanu, Numi.~matical Contributions /o the History of the South-Ea.~tem 

Europe at lhe End of the 1 Jth Century, în "Revue roumaine d'histoire" (în continuare: RRH), 26, 19!17, 
3, p. 245-25!1. 

7 ldem, Un atelier monetaire de la Horr.le d'Or .~urle Danube: Saqcy (lsaccea) (XIII "-XIV c .~ie
cle.~). în Acte.~ du X le Congre~ International de Numismatique, III, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 291-304. 

K Ibidem, p. 21J3, harta din fig. 1. 
O sinteză a istoriei circulatiei monetare din a_ceastă perioadă la O. llies~:u, Moneda în România 

49/-1864. Bu~.:ureşti, 1970, p. 9-13, 47-41!. 
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campaniilor împotriva tătarilor purtate în 1345 de regele Ungariei Ludovic I, 
între anii 1345-1350 de Basarab 1, voicvodul Ţării Româneşti, iar în a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea de cnezii ruşi, a avut drept consecinţă curmarea 
dominaţiei mongole în spaţiul carpato-dunărcan. Au fost create astfel condiţiile 
favorabile constituirii unor formaţiuni statale locale. Rând pe rând, iau fiinţă în 
aceste condiţii: voievodatul Ţării Româneşti, devenit independent în 1330, sub 
domnia lui Basarab I; despotatul sud-dobrogean, atestat din 1348, dar a cărui 
existenţă a fost de scurtă durată 1 şi, în fine, voievodatul Moldovei, devenit inde
pendent în 1363, sub domnia lui Bogdan2 • 

În aceste împrejurări, economia locală a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare 
în spaţiul geografic controlat acum de formaţiunile statale mai sus amintite. A 
crescut producţia de mărfuri susceptibile de a face obiectul unui schimb bănesc; 
s-au dezvoltat oraşele, în primul rând cele de pe Dunăre, ca Vicina şi Chilia3, dar 
şi capitalele noilor state; s-au intensificat relaţiile comerciale externe, mai ales 
comerţul de tranzit desfăşurat de-a lungul căilor ce străbat, pe uscat sau pe apă, 
această zonă a continentului european. Principalii agenţi ai acestui gen de comerţ 
continuă să fie genovezii şi veneţienii, urmaţi apoi de raguzani, de saşii din ora
şele Transilvaniei şi de lioveni. 

Datorită aşezării sale geografice, Ţara Românească devenise accesibilă co
merţului continental din zona sud-est-europeană încă din secolul al XIII-lea, deci 
anterior constituirii ei ca stat, prin unificarea de către voievodul Basarab 1 a cne
zatelor şi voievodatelor româneşti de la sud de Carpaţi. De-a lungul Dunării, 
artera economică importantă a continentului european, se stabilesc legături cu 
Raguza, oraşul de pe coasta Dalmaţiei (azi Dubrovnik, în Croaţia) ai cărui negus
tori aveau asupra lor manetă proprie, dar mai ales groşi (matapani) veneţieni, un 
nominal care a avut un rol însemnat în economia monetară a sud-estului euro
pean şi al cărui nume iniţial -acela de ducat 4 -va fi preluat în a doua jumătate 
a s_ecolului al XIV-lea de unitatea sistemului monetar al Ţării Româneşti. Spre 
deosebire de veneţieni, care îşi disputau cu genovezii supremaţia comerţului 
maritim în bazinul oriental al Mării Mediterane şi în Marea Neagră, negustorii 
raguzani străbăteau pe uscat nordul Peninsulei Balcanice, traversând Croaţia, 
Bosnia şi Serbia şi ajungând la Vid in, oraş ce beneficia de dreptul de depozit5, 

1 Şt. Ştefănescu, în: 1. Barnea, ŞI. Ştefănescu, Din istoria Dnbrngei, III. Bucure~ti, 1971, 
p.346-355. 

2 Ş. Papacostea, Geneza .~ta tu lui În evul meJiu românesc, Cluj-Nap(x.:a. 1988, p. 6-32. 
3 hlem. De Vicina a Kilia. Byzantim et Genni.~ aux Bnuches Ju Danube au XIV" .~iecle. în 

RESEE, 16, 1978, 1, p. 55-79 (cu bibliografia anterioară). 
4 Vezi nota de mai sus (cap. III, par. 2). 
5 A. Grecu (recte P. P. Panaitescu). Relaţiile Ţării Rnmiine.~ti .~i ale Mn/Jnvei cu Raguza 

(.~ee. X/V-XV/11). în "Studii", 2, 1949, nr. 4, p. 107-108. Un gros raguzan de argint, datând din secolul 
al XIV-lea, s-a găsit mai demult la Galiciuica Uud. Dolj); ibiJem, p. 109 (acolo gre~it Săkiuca în loc de 
Galiciuica). 

64 



spre a se îndrepta de aici spre porturile de la gurile Dunării şi spre cele de pc 
litoralul Mării Negre. 

Invitaţi în mai multe rânduri să treacă prin ţara lor de către suvcranii locali 
Uroş al II-lea Milutin, Uroş al III-lea Dccianski şi Ştefan al IV-lea Duşan, vcnc
ţicnii încheie până la unnă în 1352 un tratat comercial cu Alexandru, ţarul bulgar 
de la Târnovo; acest tratat este expediat la Veneţia, împreună cu o scrisoare a 
ţarului bulgar şi o listă a valorii monctelor sale, prin intermediul consulului vene
ţian de la Vama 1. 

Descoperirile monetare înregistrate pe teritoriul ţării noastre reflectă exis
tenţa unor relaţii cu negustorii veneţieni; aceste descoperiri se înşiră din Banat 
până în nordul Moldovei2 . 

La rândullor, genovezii, prezenţi la Dunărea de Jos încă din a doua jumătate 
a secolului al XIII-lea, au desfăşurat aici o intensă activitate comercială, transfe
rând la Chilia şi apoi la Licostomo şi intermediind din aceste centre relaţii 
economice mai ales cu Pera, Caffa, dar şi cu alte oraşe de pe litoralul Mării 
Negre3 . Cu toate acestea, până azi, nu cunoaştem decât prezenţa unei singure 
manete genoveze într-o descoperire datând din secolul al XIV -lea4 . 

Legăturile comerciale ale oraşelor săseşti Braşov şi Sibiu cu Ţara Româ
nească, deşi mult mai vechi, capătă o reglementare scrisă abia în a doua jumătate 
a secolului al XIV-lea, când, în 1358, Ludovic I, regele Ungariei, acordă braşo
venilor dreptul de a exercita comerţ pe culoarul dintre râurile Buzău şi Prahova, 
spre Dunăre, de la gura Ialomiţei până la vărsarea Siretului5 . Zece ani mai târziu, 
Vladislav I-Vlaicu Vodă, domnul Ţării Româneşti, dă un privilegiu aceloraşi 
negustori braşoveni, acordându-le dreptul de a face comerţ în şi prin Ţara Româ
nească, impunându-le obligaţia de a plăti vama la intrare la Câmpulung şi la 
întoarcerea la unul din vadurile Dunării, cu excepţia drumului Brăilei, care avea 
de suportat o singură taxă vamală, la întoarcerea prin Câmpulung6 • Această taxă 

era stabilită ad valorem şi era denumită tricesima, adică l/30, fiind percepută în 
numerar7 • 

1 W. Heyd, Histoiredu mmmen·edu Levant au Moyen Age, 1, Leipzig, 111115, p. 530-531. 
2 O listă a acestor descoperiri la O. lliescu, La monnaie venitienne dans le.~ Pay.~ Roumain.~ de 1202 

a 15W. în RESEE. 15. 1977. 2. p. 357-361. 
3 Cu privire la expansiunea colonială genoveză în bazinul Mării Nebore. v. M. Balan.l. La Romanie 

genoisc (XI c-deebut du xvc siecle), 2 voi., Genova- Roma, 19711: pentru unele aspecte particulare, v. 
~i O. lliescu, Contribution.~ a l'hi.~toire des ,·olonie.~ genoi.~e.~ en Romanie aux Xlll c_xvc .~iede.~. în 
RRH. 211, 19119, 1-2. p. 25-52. 

4 Un genovin de aur, emis de Simone Boccanegra ( 1339-1345}, în componenţa tezaurului de la 
Brăie~ti Uud. Boto~ani); O. lliescu, La monnaie genoi.~e dan.~ les pays roumain.~ aux xmc-xvc .~iec/es, 
în Colocviul româno-italian .. Genovezii la Marea Neagrif în .~ecolele Xlll-XIV"(text bilingv), Bucureşti, 
1977,p. 157. 

5 .. Documente Romaniae Historica" (în continuare: DRH), D, Relaţiile, doc. nr. 39. 
6 Ibidem, doc. nr. 46. 
7 Tricesima er.t o taxă vamală curentă în spaţiul sud-est european; cf. G. Zane, Economia de 

schimb În Principatele Române, Bucureşti, 1930, p. 50-51. 
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În legătură cu negoţul de tranzit, practicat de bra~oveni, trebuie amintit aici 
şi privilegiul acordat lor în 1369 de către ţarul bulgar Sracimir de la Vidin, care 
le dădea voie să vină în oraşul de pe Dunăre, dar fără să specifice condi!iile în 
care urmau să-şi desfăşoare activitatea 1. 

În ce priveşte contactele dintre Ţara Românească şi Moldova, de pe o parte, 
şi negustorii lioveni, pe de altă parte, se constată că reglementări scrise care le 
consemnează pentru prima dată apar abia la începutul secolului al XV -lea fiind 
emise în Ţara Românească de Mircea cel Bătrân în 14032 şi apoi în 1409\ şi de 
Alexandru cel Bun în 14084 în Moldova. Cu toate acestea, este cert că negustorii 
lioveni au început să străbată .Moldova, pentru a ajunge la Dunăre, încă înainte de 
întemeierea Moldovei, probabil încă de la începutul secolului al XIV-lea. 

În acest cadru istoric, Ţara Românească şi Moldova, benc1iciind încă de la 
începuturile lor ca state deplin închegate de un remarcabil potenţial economic, au 
cunoscut o rapidă dezvoltare a economiei băneşti. Pentru Ţara Românească, o 
dovadă concludentă în acest sens ne este oferită de un izvor narativ unguresc de 
pe la miijlocul secolului al XIV -lea, aşa-numita Cronică pictată de la Vienas, 
care, povestind campania militară întreprinsă în 1330 de regele Ungariei Carol 
Robe.rt împotriva voieYodului Basarab, consemnează un fapt petrecut imediat 
după ce armata invadatoare pătrunsese pe teritoriul Ţarii Româneşti: înaintea 
regelui Carol Robert s-a prezentat un sol român cu o scrisoare a lui Basarab 1, 
prin care acesta, în dorinţa de a evita un război iminent, îşi asuma anumite obli
gaţii faţă de coroana Ungariei, între care şi aceea de a plăti regelui, drept despă
gubiri pentru cheltuielile prilejuite de strângerea armatei sale, cantitatea de 7 000 
de mărci de argint'". Rcfuzând oferta de pace, regele angevin a continuat să înain
teze, dar armata sa a fost înfrântă de oştirea lui Basarab 1 la Posada, în zilele de 
9-12 noiembrie 1330, eveniment în urma căruia Ţara Românească îşi câştigă 
independenţa de stat. 

Cele 7 000 mărci de argint, oferite de Basarab lui Carol Robe11 ca des
păgubiri de război reprezentau o cantitate de argint în lingouri, în greutate de 
1 400 kg7 de argint de titlul 800/1 000, ceea ce echivala la acea dată cu 74 kg de 
aur de titlul 1 000/1 000 sau cu aproximativ 21 000 flori ni de aur~, o sumă imen
să la acea vreme, dovadă a potenţialului economic pe care îl avea Ţara Româ-

1 Despre acest privilegiu, v. P. P. Panaitescu, Min·ea ,.e/ Biitrân, Bucure~ ti. llJ44, p. 107 (cu biblio-
gnllia aterentă). 

2 Ibidem, p. 101-103 (aceeaşi adnotare). 
3 Ibidem, p. 157. 
4 M. Costăchescu, DO<·umente moldovene.~ ti înainte de Ştefan ce/ Mare, Il, laşi. 1lJ32. p. 635-636. 
5 Chmni,:on pidum Vindobonen.~e. manuscris cu miniaturi, datând din anul 135!1, ediţia G. Popa 

Lisseanu, lzvmuele i.~toriei românilor, XI. Cronica pictatii de la Viena, Bucureşti, 1937,1 - 251. 
fJ O. lliescu, De.,pre natura juridică şi impottanţa despăgubiri lor oferite de Ba.~arab voievod regelui 

Cam/ Robct1 (/33fl). în "Studii şi materiale de istorie medie" (în continuare: SM1M), V, 1962, p. 134 şi n. 5. 
7 Ibidem, p. 139. 
8 Ibidem. p. 140. 

66 



nească, la numai douăzeci de ani de la începutul domniei lui Basarab I. Cum Ţara 
Românească nu poseda mine argentifere, lingourile de argint de care dispunea 
Basarab I nu puteau proveni decât prin schimburi economice cu aşezări portuare 
de la Dunărea de Jos, ca Vicina sau Chilia, unde asemenea lingouri erau aduse de 
negustorii genovezi din comerţul cu Hoarda de Aur. Un argument concludent în 
sprijinul acestei provenienţe a argintului lui Basarab I c oferit de marele tezaur 
descoperit în anii 1962-1963 pc teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu Uud. 
Tulcea) şi care cuprinde, alături de hiperperi bizantini şi aspri tătăreşti de argint, 
lingouri de argint, 92 bucăţi în formă de bare şi 11 bucăţi de forme neregulate•. 

Un alt fapt care proiectează lumină asupra dezvoltării economice a Ţării 
Româneşti, în prima jumătate a secolului al XIV -lea, a fost consemnat de isto
ricul italian Antonio Bonfini, care, stabilit la curtea regelui Matias Corvin, a scris 
aici o amplă istorie a Ungariei2 • Relatând evenimentele care au marcat începutul 
domniei regelui Ludovic 1 de Anjou, Bonfini consemnează întâlnirea acestuia cu 
voievodul "Aiexander Transalpin(a)e Valachi(a)e dux"J, când s-a ajuns la o îm
păcare între cei doi monarhi - cea dintâi după războiul din 1330; cu acest prilej, 
Nicolae Alexandru a plătit lui Ludovic de Anjou o mie de ponduri de aur\ adică 
o cantitate de peste 4 kg de aur, în lingouri, reprezentând vechiul tribut datorat de 
Basarab I coroanei Ungariei, anterior obţinerii independenţei în 1330, ca urmare 
a victoriei de la Posada5• Cu siguranţă, şi această cantitate de aur se acumulase în 
vistieria primului stat românesc ca urmare a dezvoltării relaţiilor sale în cadrul 
marelui comerţ continental. 

Reflectând relaţiile comerciale externe atât de diversificate, numerarul de uz 
curent în circulaţia monetară a Ţării Româneşti era alcătuit în tot cursul secolului 
al XIV -lea din specii monetare de valori şi provenienţe variate. Circulau mai ales 
emisiunile de perperi de aur mai vechi ale lui Ioan Vatatzes, împărat la Niceea 
(1222-1254), moştenite din secolul precedent, dar şi emisiunile mai recente 
ale imperiului restaurat din domnia comună a lui Andronic al II-lea şi Mihail al 
IX-lea (1295-1320), acestea din urmă având un titlu de numai 585-453/1 0006 . 

Cu toată deprecierea masivă a ultimelor sale emisiuni şi înlocuirea lui în 
1376-1379 cu un hiperper de argint, dar ca monetă de calcul?, acest nominal 

1 O. llicscu, G. Simion. Le grand lre.mrde monnaies ellingol.~ de.~ XIII" el XIV" .~iecle.~ tmuvc en 
Dobrnudja seplentrionale. în RESEE. 2, 1964, 1-2, p. 226. 

2 A. <.le Bonfinis. Rcrum Hungaricarum decades, e<.lil. 1. Fogel, B. lvanyi, 1, Juhasz, Deca.~ Il. 
Lipsiae (Leipzig), 1936. 

3 A. <.le Bonlinis, op. cit., DeL·as Il, p. 217. 
41bidem. 
5 O. lliescu, A.~pecte pecuniare ale relaţiilor dintre Nicolae Alexandru voievnd şi regele LudoviL·I 

de Anjou, în ,.Revista istorică", 3, 1992,9-10, p. 929-935. 
6 T. Berte1e, Numi.~matique byzantine, e<.lit. Ceci le Morrisson, Wetterren, 1971!, p. 45. 
7 Ibidem, p. 46,117. Pentru dalarea aceslei reforme monetare din ultimii ani ai primei domnii a lui 

Ioan al V-lea Paleologul (1354-1376), v. ibidem, p. 70, n. 2 de Cecile Morrisson v. şi M. F. Hendy, 
Studies in the Byzantine Monetary Economy L'. 300-1453, Cambridge etc., 19115, p. 542-546. 
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bizantin a avut un rol de seamă în schimburile economice din Ţara Românească, 
numele său fiind preluat şi conservat până în 1775 de o taxă vamală, denumită 
perper sau părpăr şi percepută în schelele de la Dunăre pentru vinul şi pc~tele ce 
se exportau în Peninsula Balcanică t. Pc la 1374, Vlaicu Vodă constituia, în bene
ficiul mănăstirii Vodiţa, ctitoria sa, o rentă anuală de 1 000 perperi, plus 300 per
peri pentru săraci, ceea ce echivala, ţinând seama de paritatea de la acea dată, cu 
500, respectiv 150 ducaţi de aur veneţieni2 . 

Ca manetă de argint, au continuat să intre şi să circule în Ţara Românească 
nominaluri străine aparţinând unor sisteme monetare diferite şi anume: graşii 
sârbeşti şi bulgăreşti, derivând din sistemul grosului veneţian3, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, dinarii ungureşti şi mai ales ultimele emisiuni ale dinarilor banali 
şi apoi regali de Slavonia, aceştia aparţinând sistemului monetar al Europei Occi
dentale şi Centrale. 

Din prima categorie, graşii sârbeşti au apărut în puţine descoperiri monetare 
de pe teritoriul Ţării Româncşti4 şi nu au avut un rol mai însemnat în circulaţia ei 
internă. În schimb, graşii bulgăreşti, mai cu seamă cei emişi începând din 1331 la 
Tâmovo de ţarul Alexandru (1331-1371) şi apoi la Vidin de ţarul Sracimir 
(1355-1365, 1369-1396 )5 au pătruns în mari cantităţi în Ţara Românească, fiind 
prezenţi aici în numeroase descoperiri monetare" şi cucerind un loc preponderent 
în circulaţia locală, ceea ce va avea o influenţă decisivă când se va introduce sis
temul monetar propriu al primului stat românesc, cum se va vedea mai departe. 

Dinarii hanali de S1avonia, cmişi în perioda 1255-1325 la început de bani 
locali, apoi de regii Ungariei7, au intrat în Ţara Românească încă de la sfârşitul 

t O.lliescu, L'hypcrpere byuntin au Ba.,·Danubedu XI'' au XV" siecle. în RESEE, 7. 1969.1. 
p.109. 

2 O. lliescu, Le., hypcrpere., de Vlaicnu Voda. în RRH, 24, 19K5. 3. 209-215. 
3 Cu privire la originea veneţiană a sistemelor monetare alloplatc lle statele slave llin Bakani, v. 

mai sus, p. 65, n. 1. 
4 Gro~i lle argint sârbeşti sunt prezenţi în llescoperiri semnalate în Dobrogea la E. Oberliinller-Tar

noveanu. Quelques remarque., sur /e., emi_,_,inn.' monetaire., medievale., de la Dnbmudja meridionale aux 
XIV"-XVc siedes. în RRH, 27, 19KK, 1-2, p. 109. 

5 Despre aonologia llomnici lui Sracimir la Villin, v. SI. Avllev, SreMmile monelile na {ar Mikhai/ 
Assen ( 1.137-1355).in ,.Numizmatika", 4, 19KO, 3, p. 13-22 v. şi O. lliescu, np. cit .. inf'ra. in nota Ulmă
toare, p. 122, n. 1. 

fi Descoperirile lle monete bulgăre~ti, cuprinzanll înlleosebi groşi de argint, emişi la Târnovo, iar 
ulterior şi la Villin lle către ţarii respectivi. sunt mult mai numeroase ~i se extind pe o arie lntinsă a teri
toriului Ţării Româneşti, LI in vestul Olteniei până în nordul Dobrogei. În componenţa tezaurelor llatânll 
din secolul al XIV-lea, groşii bulgăreşti intră alături de monetele emise de llomnii Ţării Române~ti de la 
VIa ieu Vollă la Mircea cel Bătrân, mai precis între anii 1365-1396. Cu titlu de exemple, suntlle menţio
nat următoarele llescoperiri: Elena lsăcescu, Tezaurul de monede medievale de la Piicuiullui Soare (jud. 
lalomiţa) (recte Constanţa), în SCN, V, 1971, p. 345-353; O. lliescu, Cu privire la tez.;wrul de la 
Viiciireni (jud. Tulcea), in BSNR, K0-85, 1986-1991, p. 117-123. 

7 Despre acestă monetă, v. D. M. Metcalf, Co(năge in Snuth-&1.~/em Europe H20-J396. Londra. 
1979,p.l46--154. 
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secolului al XIII-lea, venind din Banat 1; denumiţi iniţial denarii banales. după 
denumirea funcţiei emitenţilor, au lăsat moştenire limbii române cuvântul bani, 
ce desemnează şi azi maneta de cea mai mică valoare2 • În sfârşit, dinarii şi obolii 
(un dinar= doi aboli) ungureşti pătrund în Ţara Românească fie prin banatul 
Severinului, fie prin schimburile economice cu oraşele Sibiu şi Braşov3 . 

În 1365, ca urmare a unui conflict izbucnit între Ludovic de Anjou şi Vlaicu 
Vodă4 , armata regelui Ungariei invadează ţaratul de Vidin, pe care îl ocupă şi îl 
transformă în banat unguresc, ţarul Sracimir, văr primar şi aliat al domnului 
român, fiind dus în captivitate la Buda5. Nemaiprimind maneta de argint de peste 
Dunăre, Vlaicu Vodă trece imediat la crearea unui sistem monetar propriu6 , cu o 
scară de trei valori nominale: 1) o specie monetară cu diametru} de 18-21 mm şi 
greutatea medie de 1,05 g7 ; 2) o specie cu diametru) de 16-18 mm şi greutatea 
medie de 0,70 g şi 3) ultima valoare nominală având diametru) de 15-16 mm şi 
greutatea medie de 0,35 g; titlul argintului, la toate cele trei specii, se ridica la 
peste 900/1 OOQK, ceea ce le conferea o calitate excepţională. 

Ţinând seama de faptul că în evul mediu, dintr-o unitate ponderală de metal 
- în speţă, o marcă de argint - se băteau un număr precis stabilit de piese cu 
aceeaşi valoare nominală (ratia), se poate deduce că la baza sistemului monetar 
creat ue Vlaicu, a stat o marcă de 210 g, foarte apropiată de marca de Transil
vania, în greutate de 206,76 g9 • Rezultă deci că dintr-o marcă de 21 O g - pc 

1 Vezi lista descoperirilor respel"live la 1. Sabău, Cirwlaţia monetară in Transilvania secolelor 
XI-XIII. in lumina izvO<Jrclor numi.~matice. în SCN,II, IY5K. p. 269-301, passim. 

2 Numele de ban, desemnând 1/I[Xl dintr-un leu, unitatea sistemului monetar român. a lilsl stabilit 
prinlcg~a din 14/26 aprilie 1 K67 pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar naţional şi pentru fabricarea 
monetclnr naţionale, lege promulgată cu decretul nr. 57K şi publicată în .. Monitorul Oficial" (în 
continuare: M.O.). nr. K9 din 22 aprilie/4 mai IK67. 

3 Două tezaure monetare datând din a doua jumătate a secolului al X IV -lea marchează pătrunderea 
dinari lor ungureşti. ca urmare a acestor relaţii economice. in circulaţia monetară a Ţării Româneşti: te
zaurul de la Curtea de Argeş, publicat de Elena lsăcescu. Tezaurul de monede medievale de.~mperit la 
Curtea de A1~e~. în BSNR, 67-69, 1973-1975, p. 123-130; tezaurul găsit în 1915 la Droheta Turnu 
Severin. semnalat de Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stan~:u. Date noi privind emi.~iunile monetare ale lui 
Mircea cel Mare, în Marele Mircea voievod, Bucureşti, 19K7, p. III, nr. 25/2. 

4 Despre aceste împrejurări istorice, v. Maria Hol ban, Contribuţii la .~tudiul rdporturi/or dintre Ţard 
Rom;Înea~că .~i Ungaria angevină (rolul lui Benedict Himf'y in legăturJ cu problema Vidinului), în 
SMIM, 1, 1956, p. 7-49. 

5 Ibidem, p. 11. 
t. O. lliescu, /365-/965: Ş115e veacuri de la baterea celor dinlâi monede românc~ti, în BSNR. 

42-66, 194K-1972.p.K3-K7. 
7 Pentru nominalurile 1 şi 2, media greutăţii a fost calculată la câte un număr de I[Xl exemplare din 

fie~:are; pentru nominalul 3, media greutăţii a fost stabilită cântărind un număr de numai 9 exemplare. 
câte au fost cunoscute. 

K Constanta Ştirbu şi Paraschiva Stan~:u, Observaţii asuprd emisiunilor monetare ale Ţării Româ
ne.~ti ( /365-14/H) pe baza analizelor prin metode nucleare. în "Cer~:etări numismatice" (în continuare: 
CN). 4, 19K2, p. K4. 

9Q.IIiescu, De.~prenaturdjuridică .... în SMIM, V. 1962,p. 12Kşi n. 13. 
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care, în lipsa oricărui document, am putea să o denumim marca valachica -,se 
băteau 200 piese din prima categoric, 300 piese din a doua categorie şi 600 piese 
din ultima categorie 1• 

Nu s-au păstrat izvoare scrise în care să fie menţionate denumirile pe care le 
purtau cele trei specii monetare emise de Vlaicu Vodă. Din cercetarea privile
giilor comerciale, acordate negustorilor din Braşov de către domnii Ţării Româ
neşti, începând cu Mircea cel Bătrân la 1413, rezultă că unitatea sistemului mo
netar valah se numea ducat, iar diviziunea lui purta denumirea de ban, raportul 
dintre cele două nominaluri fiind de un ducat= 1 1/2 bani2• La 1413, ducatul 
emis de Mircea cel Bătrân era echivalent cu dinarul unguresc, în vreme ce banul 
nu avea corespondent în sistemul monetar uzual în Transilvania3; era deci infe
rior, ca valoare, obolului, cel mai mic nominal al acestui sistem. 

Pornind de la aceste date, cercetările dedicate numismatic ii medievale româ
neşti au stabilit că nominalul cel mare, emis de Vlaicu Vodă, era unitatea siste
mului monetar creat în 1365 şi purta denumirea de ducat, preluând astfel numele 
iniţial al grosului veneţian din 1202, adoptat apoi ca etalon ponderal şi model 
iconografie de graşii sârbcşti şi bul5ăreşti4 . Având greutatea medie de 1,05 g, 
ducatul emis de Vlaicu Vodă era echivalent cu grosul emis de Sracimir la Vidin 
în preajma anului 1365, cu o greutate medie identică5 . 

Al doilea nominal emis de Vlaicu Vodă are o greutate medie de 0,70 g, 
apropiată de greutatea medie a dinarului banal de Slavonia, care se ridica la 
0,75 g6 , dar identică în raport cu greutatea medie a dinarului unguresc emis după 
reforma monetară a lui Carol Robert, greutate ce se ridica la 0,70 g7; prin urmare, 
al doilea nominal al lui Vlaicu Vodă era un dinar, deşi acest nume nu este atestat 
de nici un izvor documentar. 

În sfârşit, cel de-al treilea nominal din sistemul monetar creat de Vlaicu 
Vodă, cu greutatea medie de O. 35 g, era cu siguranţă banul, echivalent cu obolul 
unguresc (1/2 dinar), care avea şi el greutatea medie de 0,35 g8 . Astfel, prin cele 

1 ldem, Duca{ii Tiirii Rnmâne~ti cu numele lui Ba.~ardb vnievnd. în SCN, VI, 1975, p. 142. 
2 Această echivalenţă rezultă din compararea celor două versiuni ale privilegiului acordat în 1413 

de Mircea cel Bătrân negustorilor brdşoveni, versiunea slavă din 6 augusr şi versiunea latină din 
25 august; termenul ducal din textul slav e trdnspus în cel latin ca denarius. de unde rezultă că ducatullui 
Mircea cel Bătrân era echivalcnr la 1413 cu dinarul unguresc. În schimb, termenul ban din versiunea 
slavă nu are echivalent în cea latină. Astfel, pentru trecerea unui călăreţ, textul slav stipulează perceperea 
unei taxe în valoare ue 3 bani, transformată în 2 dinari, în versiunea latină prin urmare, un ducat 
(denarius) erd echivalent cu 1 112 bani; v. în acest sens C. Moisil, Considerdţiuni a.~uprd monetelor lui 
Min:ea ce/ BătrJn, în BSNR, 10, IY13, p. 45. 

3 Vezi nota de mai sus. 
4 Vezi suprd. 
5 Iordanka lurukova, V. Pencev, Biiigarski .~rednovekovne peceati i moneti, Sotia, 199!1, p. 151. 
6 Homan B., Magyar penztortenet UXK!--1325, Budape.~ta, 1916, p. 122-123. 
7 Ibidem, p. 123. 
R Vezi mai sus, observaţia din n. K, p. 73. 
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trei nominal uri ale sale, sistemul monetar al Ţării Româneşti avea corespondenţa 
atât cu sistemul monetar bulgăresc, cât şi cu cel unguresc, înlesnind relaţii eco
nomice atât la sud de Dunăre, cât şi la nord de Carpaţi. 

Datele metrologice expuse mai sus conduc la stabilirea următoarelor rapor
turi între cele trei nominaluri ale primului sistem monetar românesc: 1 ducat de 
l ,05 g = 1 112 dinari a 0,70 g = 3 bani a 0,35 g; l dinar= 2 bani 1• 

Stabilirea unei conexiuni imediate între ocuparea ţaratului de Vidin în 1365 
de către armata regelui Ungariei şi emiterea primelor monede ale Ţării Româ
neşti nu este infirmată de faptul că în privilegiul acordat de Vlaicu Vodă, la 
20 ianuarie 1368 braşovenilor, se fixează ca taxă vamală tricesima (l/30), fără 
specificarea unei anumite monete. Astfel, privilegiul acordat în 1352 veneţienilor 
de ţarul bulgar Alexandru de la Tâmovo stipula plata tricesimei, ca taxă vamală 
pentru mărfurile importate în ţaratul bulgar de Târnovo, în vreme ce pentru măr
furile exportate, taxele vamale erau fixate în groşi2 • De asemenea, în privilegiul 
acordat negustorilor liovcni, în 1409, Mircea cel Bătrân stabileşte aceeaşi trice
sima, ca taxă vamală datorată de aceştia pentru mărfurile aduse în Ţara Româ
nească3, deşi la acea dată, primul stat românesc emitea manetă proprie de mai 
bine de patru decenii. 

Sistemul monetar al Ţării Româneşti, în structura arătată mai sus, s-a men
ţinut şi sub domnia fratelui şi urmaşului la tron al lui Vlaicu Vodă, Radu I 
(1377-1383), care emite ducaţi de 1,05 g, dinari, de data aceasta având greutatea 
medie redusă la 0,60 g (ratio 350 piese la marca de 210 g), precum şi bani, cu 
greutatea de asemenea redusă la 0,21 g (ratio 1 000 bucăţi la aceeaşi marcă)4 • Dar 
sub domnia lui Dan 1 (1383-1386), sistemul monetar al Ţării Româneşti suferă 
schimbări însemnate: nu se mai emite de acum înainte nominalul cel mare, de 
1,05 g, numele său fiind preluat de dinar, care devine astfel unitatea sistemului 
monetar al Ţării Româneşti pentru încă un secol; greutatea noului ducat e redusă 
la 0,50 g (ratia 420 piese la aceeaşi marcă), în vreme ce greutatea banului, rămas 
singura manetă divizionară, se menţine la 0,21 g5 • Aceste modificări aduse siste
mului monetar al Ţării Româneşti au fost determinate de diminuarea progresivă 
a greutăţii, atât a groşi lor bulgăreşti emişi la Vidin6 , cât şi a dinarilor ungureşti7. 

În primii săi ani de domnie, Mircea cel Bătrân continuă să bată ducaţi de 
0,50 g, valoare ponderală ce scade progresiv până la 0,21 g (ratio 1 000 piese la 
marcă) în anii 1395-1396, titlul argintului scăzând de asemenea de la 57111 000 

1 O. Iliescu, Ducaţii Ţării Rnmâne.~ti ... , dt . . ~upra, n. 43. 
2 P. P. Panaitescu, Mircea cel BiltrJn, Bucureşti, 1944, p. 101-103. 
3 M. Costăchescu, Documente mnlunvene.~ti Înainte ue Ştefan L'el Mare. 11, la~i. 1932, p. 635-636. 
4 V. în acest sens O. lliescu, Ducaţi necunn.~cuţi emi.~i ue uni vnievnzi ai Ţării Româneşti În .~ecnlul 

al XV-lea, în BSNR, 77-79, 19K3-19K5, tabloul de la p. 279. 
5 /bit.lem. 
6 Iordanka Iurukova, V. Pencev, np. cit., p. 152. 
7 L. Huszar, Miinzkatalng Ungam vnn 1 IXXJ bi.~ heute, Munchen, 1979, p. 12. 
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la numai 22111 000 1• În aceşti ultimi ani, tronul Ţării Româneşti e disputat şi de
ţinut alternativ de Mircea cel Bătrân şi rivalul său Vlad l (1395-1396)2: acesta 
din urmă emite şi el câteva scrii de ducaţi\ cu greutatea medie de 0,30 g (ratio 
700 piese la marcă)~. 

În decembrie 131)6, Vlad l este înlăturat dcfinitiv5 , iar Mircea cel Bătrân îşi 
reia domnia, ce se va încheia cu moartea lui, la 31 ianuarie 1418. 

Încă de la începutul anului 131)7, Mircea cel Bătrân realizează o adevărată 
reformă monetară, având drept rezultat o remarcabilă revalorizare a ducatului 
Ţării Româneşti. Greutatea medie a noului ducat a fost ridicată la 0,48 g; prin 
urmare, dintr-o marcă de 210 g, se băteau 433 ducaţi noi"', titlul argintului din 
care erau confecţionaţi fiind ridicat la 859 până la 94l/1 0007 • Aceste calităţi 
deosebite ale noilor ducaţi vor fi menţinute neştirbite până la sfârşitul domniei 
voievodului emitent. 

Alături de ducaţi, Mircea cel Bătrân a emis şi manete divizionare, tot de 
argint şi anume bani. Banii din unele serii au greutatea medie de 0,30 g (ratio 700 
bucăţi la marcă), în vreme ce acelaşi nominal, făcând parte din alte serii, indică o 
greutate medie de numai 0,21 g (rath 1 000 bucăţi la marcă)K. Analize prin me
tode nucleare pentru un număr de patru exemplare, luate din serii diferite de bani, 
au dat titluri foarte ridicate şi anume: 904, 921' 925 şi chiar 96011 ooo~' ca şi la 
ducaţi, acesta este cel mai ridicat nivel cunoscut până azi în cazul unei emisiuni 
româneşti de manete de argint. Aceste date ne îndreptăţesc să considerăm toate 
emisiunile de bani ale lui Mircea cel Bătrân ca datând din anii 1397-1418 ai 
domniei emitentului 10. 

Aceleaşi analize prin metode nucleare efectuate în ultima vreme şi având ca 
obiect un mare număr de manete ale Ţării Româneşti, între care şi mai multe 
exemplare - ducaţi şi bani - provenind din emisiuni diferite ale lui Mircea cel 
Bătrân, au confirmat caracterul monometalist, bazat pe argint, al sistemului mo
netar al Ţării Româneşti, menţinut intact până la începutul secolului al XV -lea. 
Faptul că maneta de cea mai slabă calitate - un ducat emis de Mircea cel Bătrân 
până în anul 1396 - analizată cu acest prilej a fost confecţionată dintr-un aliaj 

1 Vezi p. 75. n. 5. 
2 Despre VlaJ 1 şi Jomnia lui. v. O. lliesl:U, Vlad 1 "'. voi"vnde de Valachie: le regne. le sceau el le.~ 

mnnnaies, în RRH, 26, 19118, 1-2, p. 73-105. 
3 Ibidem, p. 103-105. 
4 Vezi p. 75, n. 5. 
5 O. lliesl:U, Vlad 1 "'. voi'vnde de Valachie ... , cit. supra, p. 84. 
t'> Vezi p. 75, n. 5. 
1 Constanţa Ştirbu şi Pardschiva Stanl:u, op. cit., p. 86. 
K Ibidem. 
9 Constanţa Ştirbu şi Pardsl:hiva Stancu, np. cit., p. K~R7. 
IO De wredat în acest sens Jatarea 138~13YO, propusă anterior Je O. lliescu, op. cit., .~upra, n. 5, 

p.279. 
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de 221 Il 000 argint şi 763/1 000 cupru 1 in firmă definitiv o ipoteză mai veche, 
care susţinea că acest vuicvod ar li emis monctc de aramă, folosind în acest scop 
cupru! exploatat din minclc de lângă Baia de Aramă (jud. Mchcdinţi)2. Încă din 
1945, s-a arătat însă că această ipoteză nu avea nici un temei, monetelc în cauză 
fiind bătute dintr-un aliaj de argint cu mult cupru şi reprezentând de fapt nu bani 
divizionari, ci ducaţi cu un titlu foarte redus', ceea ce s-a confirmat de cercetări 
ultcrioare-l. În această privinţă, sistemul monetar al Ţării Româneşti urma ca 
model sistemul monetar unguresc, în care nominalul cel mai mărunt- obolul -
era o manetă de argint; în acelaşi timp, el se deosebea de sistemul monetar bul
găresc, în uz atât la Vidin, cât şi la Tâmovo, care, păstrând tradiţia bizantină, 
avea în componenţa lui manete divizionare de bronz sau de cupru. 

Până la 1418, când încetează baterea de manetă proprie, Ţara Românească 
nu va avea decât o singură emisiune de bani de bronz, datând din prima parte a 
domniei lui Vlad Dracul (v. paragraful următor). 

Se pare însă că Mircea cel Bătrân a emis totuşi şi manete mărunte de bronz 
sau de cupru, dar cu destinaţie specială, şi anume pentru despotatul sud-dobro
gean intrat în stăpânirea sa încă de la începutul domniei şi păstrat până în 1417, 
când întreaga provincie românească dintre Dunăre. şi Marea Neagră intră în 
componenţa Imperiului Otoman; despre aceste emisiuni cu circulaţie limitată va 
fi vorba puţin mai departe. 

De-a lungul întregului secol al XIV-lea, circulaţia monetară pe teritoriul Do
brogei prezintă aspecte din cele mai variate. Maneta bizantină măruntă continuă 
să circule mai ales în zona de nord, unde s-au semnalat în descoperiri chiar şi 
emisiuni de la începutul secolului următors. 

Tot în nordul Dobrogei, şi anume la Isaccea, colon ia genoveză locală bate în 
anii 1310-1312 manete mărunte de bronz (follari), purtând pe avers tamgaua 
Hoardei de Aur, iar pe revers crucea genoveză şi anii 710 şi 711 ai Hegirein. Pe 
de altă parte, coloniile genoveze de la gurile Dunării continuă să imite dirhemii 
de argint ai Hoardei de Aur, urmând astfel iniţiativa Vicinei de la sfârşitul seco
lului anterior; noile imitaţii pot fi identificate în actele notarilor genovezi locali 

1 Constanta Ştirbu şi Pardschiva Stancu, op. cit., p. 1!6. 
2 P. P. Panaitescu, Mine/e de ardmă ale lui Min:ea. în .,Revista istorică română", 7, IY37. p. 251!-267 

idem, Min:ea cel BătrJn. p. 1!2, 91. 
3 O. lliescu, Monete de aramit de la Min:ea cel BătrJn?, în CNA, 18, 1944, p. 278-21!3; idem. Cu 

privire la monete/e lui Mircea cel BătrJn, în CNA, IY. 1 Y45, p. 25. 
4 C. N. Mateescu, Contribuţii la .~tudiul monede/or lui Min:ea cel BătrJn: un ducat găsit la 

Văda.~trd, în SCN. 111. 1 Y60. p. 279-286. 
5 E. Oberlănder-Târnoveanu, Monede bizantine din secolele XIII-XV de.~coperite În Dobmgea, în 

BSNR, 75-76, 191!1-191!2, p. 271-313. 
6 ldem, Contribuţii la .~tudiul emi.~iunilor monetare .~i al formaţiunilor politice din zona guri/ar 

Dunării În .~ecolele XIII-XIV, în ,.Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie" (în continuare: 
SCIVA). 32. IYKI, 1, p. 105-106 v. şi O. lliescu, Contribution a l'hi.~toire des colonie.~ genoi.~es en 
Romanieaux XJJJc-xvc siec:Je.~. în RRH, 28, 191!9, 1-2, p. 50. 
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în 1360-1361 sub denumirea de asperi de Chilia', iar în 1382 sub aceea de asperi 
de Licostomo2. 

Din actele redactate de notari genovezi în 1360-1361 Ia Chilia.l şi în 
1373-1383 la Licostomo4 , reiese că, în aceste aşezări dunărene, se folosea în 
tranzacţii comerciale o formă particulară de bani, anume bare de argint, ce se 
cântăreau cu o unitate de măsură denumită sommo, în speţă de Chilia5, respectiv 
de Licostomo~>. Un sommo de argint era echivalent cu 9-14 hiperperi de aur7 , iar 
un hiperper de aur era echivalent cu 16 aspri de Licostomo8 • Marele tezaur, găsit 
în 1962-1963 pe dealul Uzumbair din localitatea Mihail Kogălniceanu cuprindea 
92 bare de argint ce puteau face obiectul unei tranzacţii comerciale pe bază de 

·y sommt. 
În partea de sud a Dobrogei, pe o fâşie de litoral ce se întindea iniţial <;le la 

sud de Mangalia până Ia Ecrene, apare pe scena istoriei, către mijlocul secolului 
al XIV -lea, o formaţiune politică locală, purtând denumirea de Ţara Carbonei şi 
având centml la Cavama. Conducătorul acestei formaţiuni, Dobrotici sau Dobro
tiţă10 (cea. 1348-1386), gravitând în sfera politică a Imperiului Bizantin, acordă 
sprijin militar împăratului Ioan al V -lea Paleologul, în conflictul acestuia cu Ioan 
al VI-lea Cantacuzino, cu genovezii şi cu ţarul bulgar Alexandru de la Târnovo. 
Obţinând succese militare remarcabile, atât pe uscat, cât şi pe mare, Dobrotici îşi 
extinde stăpânirea, la sud până dincolo de Vama, iar Ia vest, până la Silistra. La 
început, Dobrotici îşi manifestă autoritatea în domeniul dreptului monetar con
tramarcând cu semne proprii groşi sârbeşti şi bosniaci, ce circulau în Dobrogea'', 
apoi, după ce primeşte de Ia Ioan al V -lea Paleologul titlul de despot, Dobrotici 
emite 13 Caliacra şi la Silistra f(lllari de bronz 12 , după sistemul folosit în unele 

1 O. llicscu, Emisiuni monetare ale oraşelor medicl'ale de la Dunărea de Jo.~. în ,.Peuce". Il. 1971. 
p. 261-266. 

2 IJem. A.~peri de Licmtomo la /JIU. în .. Revista de istorie". 27. 1974, 3, p. 451-456. 
3 G. Pistarino, Notai genove.~i in Oltrema.re. Alti mgati a Chilia da Antonio di Ponzn (1360-/361). 

Genova. 1971; M. Balard. Gencs el /'Outremer. Il. Acte.~ de Kilia du not11ire Antonio di Ponz(l 1360, 
Paris etc., 19!10. 

4 Silvana Raiteri, Afli mgali a Licnstomo da Domenico da Carignano (1373) c da Obcrto GrJ..~.~i da 
\'ollri (13HJ-H4). în Giovanna Balbi, Silvana Raiteri. Notai genove.~i in 0/tremare. Alti mgati a Cat1a e 
a Licn.~tomo (.~ce. XIV), Genova, 1973. 

5 O. lliescu, Note.,· .~ur J'appm1 mumain au rJ.vitail/emenl de Byzancc d'apre.~ une soun:e inedite du 
XIV'" .~iede, în .. Nouvelles Etudes J'Histoire" (în continuare: NEH), III, Bucureşti, 1965, p. 112. 

t\ Silvana Raiteri, op. cit., doc. nr. 2, 6-10. 
7 O. lliescu, Nou ve/les editinns d ·a,·tcs notarie.~ instrumentes au XIV c .~i~·le dans le.~ colon ies 

genni.~e.~ de.~ Bnuc:he.~ du Danube. -Ade.~ de Kilia et de Lic:ostnmn-, în RESEE. 15, 1977, 1. p. 121. 
K Ibidem, 126. 
9 O. Iliescu, G. Simion, op. cit., p. 221. 
10 ŞI. Ştefănescu, în: 1. Barnea, ŞI. Ştefănescu, np. cit., p. 34!1. 
11 E. Oberlănder-Târnoveanu, Que/(/ues remafliUe.~ .~urle.~ emi.~.~inm mnnetaire.~ medit!vales de la 

Dnbmudja mt!ridionale aux XIVc-xvc .~iede.dn RRH, 26, 19!1!1, 1-2, p. 109-110. 
12 Ibidem. p. 1 10-111. 
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clllonii genovcze din Levant 1 • Foii arii cmişi Ia Silistra au avut o circulaţie nota
bilă, un exemplar fiind descoperit în săpăturilc arheologice întreprinse la Ce
tăţenii din Vale (jud. Argcş)2. 

În 1376, unul din fiii lui Dohrotici, numit Terter. se răzvrătcşte împotriva 
tatălui său şi întemeiază la Dristra (Silistra) o seniorie secesionistă'. Aici, Terter 
(l376--13H8) bate la început un gros de argint, cu legenda în limba greacă4 . Ulte
rior, Tertcr emite la Silistra monete de bronz convex-concave (schifate) sau pla
te, în genul nominal ului bizantin denumit stamenon5 . 

După ce Mircea cel Bătrân intră în stăpânirea senioriei Dristrei (1388) şi a 
despotatului de Carbona (1390), voievodul Ţării Româneşti continuă să emită la 
Silistra mari cantităţi de stamena de bronz, anepigrafe, destinate circulaţiei loca
lc6. Întreruptă în urma înaintării armatelor otomane în anii 1393-1396, emiterea 
acestor stamena locale va fi reluată de Mircea cel Bătrân după 1402, când Do
brogea de sud va reveni sub stăpânirea sa7 . 

Schimbările politice intervenite în Dobrogea în a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea au facilitat extinderea circulaţiei monetelor Ţării Româneşti şi ale 
Moldovei şi pe teritoriul provinciei dintre Dunăre şi Mare, după cum o dovedesc 
numeroasele descoperiri datând din acea vreme, între care şi marele tezaur mo
netar găsit în 1906 pe dealul Bădila de la Niculiţel (jud. Tulcea)K. 

În raport cu Ţara Românească, Moldova s-a constituit ca stat independent 
mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XIV -lea sub domnia lui Bogdan 1 
(1363-1367)9 , voievoăul venit din Maramureş, ca şi întemeietorul ţării române 
de la est de Carpaţi, Dragoş (1347-1354). Organizarea instituţiilor de stat a fost 
însă aici mult mai rapidă, astfel încât la mai puţin de două decenii de la dobân
direa independenţei, voievodul Petru 1 (1375-1391) putea emite primele manete 
moldoveneşti. Ca şi în Ţara Românească, sub Vlaicu Vodă, această măsură de 
ordin economic a fost o urmare a unui eveniment politic: la începutul domniei lui 
Petru 1, nobilimca din sudul Poloniei, având drept conducător pe Vladislav de 

1 Despre aceste emisiuni coloniale genoveze. v. G. Lunan.Ji, Le monele de/le colonie genove.~i. 
Genova, IIJKO, pa~sim. 

2Jnformaţia primită de la Dinu V. Rosetti (n. 30 august IKIJ9, în Bucure~ti; m.la IK august IIJK2. 
în Teneril'e- Grdn Canaria). 

3 E. Oberlănder-Tâmoveanu, op. cit., p. 113. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. p. 115-117. 
t\ Ibidem, p. 117-122. 
7 Ibidem, p. 122. 

K O. lliescu, Monedele Ţării Româneşti şi ale Moldovei /a Marea NeagrJ (.~eco/e/e XIV-XV). în 
,.Revista istorică". 1, 191)0, 6, p. 641)-656. 

9 Pentru cronologia primilor domni ai Moldovei. de la Dragoş la Alexandru cel Bun, v. Şt. S. Go
rovei, L 'Elat mumain de J'esl des Carpale.~: /a .~ucce.~ion el/a chmnologie de.~ prince.~ de Moldavie au 
XIV'' .~iede, în RRH, 1 K. 1979, 3-4. p. 497. 
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Oppcln, guvernatorul Rusiei Roşii (Halici}, a încercat să cucerească Moldova, 
încercare cşuată ca urmare a unei bătălii câştigate de oştirea lui Petru 1 1_ Conso
lidarea independenţei Moldovei, consecinţă firească a acestei victorii, a creat 
condiţiile favorabile emiterii de monete proprii. 

Ca şi Vlaicu Vodă în Ţara Românească, Petru 1 a adoptat un sistem monetar 
bazat pe argint, având ca unitate nominalul denumit gros, iar ca diviziune, jumă
tate de gros2. Iniţial, greutatea medie a grosului emis de Petru 1 era de 0,96 g, 
valoare stabilită în urma cântăririi unui mare număr de exemplare provenind din 
primele emisiuni. Pornind de la această constatare, putem deduce că baza metro
logică a grosului din sistemul introdus de Petru l era o unitate ponderală locală 
cântărind 192 g3; aceasta înseamnă că dintr-o cantitate de argint cântărind 192 g, 
se băteau la început 200 groşi moldoveneşti. Emisiunile mai târzii ale groşilor lui 
Petru 1 prezintă o diminuare continuă atât a greutăţii medii, cât şi a titlului 
argintului 4 • 

Grosul moldovenesc creat de Petru l a avut ca model metrologic un nominal 
de argint din sistemul monetar polonez, denumit kwartnic şi emis pentru Rusia 
Roşie sau Halici mai întâi de regele Poloniei Cazimir III, în anii 1342-1370, cu o 
greutate medic de 1,50 g). Apoi de Vladislav de Oppeln, numit guvernator al 
acestei provincii de Ludovic de Anjou şi care bate la Lvov în anii 1372-1378 
kwartnici cu greutatea de 125-1 g"'. K wartnici provenind atât din emisiunile lui 
Cazimir III, cât şi din cele ale lui Vladislav de Oppcln, împreună cu dinarii emişi 
de Vlaicu Vodă al Ţării Româneşti, au intrat în componenţa unui important te
zaur, găsit în 1915 în oraşul Siret Uud. Suceava)?. Acest tezaur, care, în afară de 
monetcle notate, mai cuprindea şi groşi şi jumătăţi de groşi de Boemia, emisiuni 
din anii 1300-1377, a fost îngropat în mod ceri în anul 1377, ca urmare a acţiunii 
militare întreprinse de Vladislav de Oppeln împotriva lui Petru l; la acea dată, 
voicvodul Moldovei nu începuse încă să emită propria sa monetă. 

1 Despre acest episod, v. P. P. Panaitescu, Din i.~torialuptei pentru independenţi{ a Mn/drwei în 
veacul al XIV-/ea. în "Studii". 9, 1956.4, p. 110-115. Pentru o datare mai târzie a acestor evenimente. v. 
Ş. Papacostea. op. cit .. ~uprd. n. 2. p. 122-123. 

2 Nominalul de o jumătate de gros tii nu întotdeauna anepigrat a fost iuentilicat pentru prima uală 
ca emis ue Petru lla O. llieso.:u, Monedă divizionari1 emi.,ă de Petru Mu.~at, în CN, III, 19110. K7-Y2. 
Ulterior, uin aceca~i emisiune, au mai apărut alte exemplare. in o.:omponen!a unui tezaur găsit la Buru
ieneşti (juu. Neam!) (infnrma!ie Constan!a Ştirbu). 

3 Această unitate ponuerală ar putea li marca moluaviensis, neatcstată în izvoare scrise, Jar a cărei 
existen!ă nu poate li exclusă cu totul; ea ar intra în familia mărcilor uşoare, alături ue marca ue Cracovia. 
care avea greutatea ue 1% g. 

4 Un mare număr de monete emise ue Petru 1 au fost publio.:ale ue G. Buzuugan, O. Luchian şi 
C. C. Oprescu, Moncde .~i b<Jncnote române.~ ti, Bucureşti, 1 1.}77, p 43-57. 

5 J. A. Szwagrzyk. Pienadz na zemliach Pof.,kich X-XX w., Wroclaw etc., 1973, p. 58. 
"Ibidem, p. 59. 
7 C. Moisil. Monefe .~i tez<Jure monetare gă.,ite în România şi în ţinuturile române.~ti Învecinate 

(vechiul teritoriu geto-dac). în BSNR, 10. 1913, p. 64, n. 26; Il, 1914, p. 38; 12, 1915, p. 15. 
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Alături de groşi, Petru 1 a emis şi monetc divizionare de argint, jumătăţi de 
groşi, din care se cunosc azi puţine exemplare datând din anii 1377-1380 şi apar
ţinând unei singure emisiuni 1. 

Adoptarea unui ~istem monetar propriu şi emiterea unor mari cantităţi de 
groşi moldoveneşti au creat condiţii favorabile dezvoltării comerţului de tranzit, 
Moldova fiind străbătută de drumul comercial care lega oraşele de la Marca 
Baltică, trecând prin Lvov, cu Chilia şi cu Cetatea Albă, aceasta din urmă in
trată sub stăpânirea lui Petru 1 spre sfârşitul domniei sale2 • Ca urmare a inten
sificării acestui comerţ, Moldova beneficiază de o remarcabilă prosperitate eco
nomică. O dovadă în acest sens e şi faptul că în 1388, voievodu1 Moldovei 
Petru 1 era în stare să-I împrumute pe regele Poloniei Vladislav lagiello cu 
cantitatea de 3 000 "ruble de argint frânceşti" 1 , adică sommi de argint, ceea ce 
reprezintă peste 600 kg de argint sau echivalentul a peste 1 O 000 de ducaţi de aur 
veneţieni4. 

De la Roman 1 (1391-1394), fratele şi urmaşul lui Petru 1, nu cunoaştem 
emisiuni proprii şi e aproape sigur că el n-a bătut monete; în schimb, Ştefan I 
(1394-1399) a emis groşi de tipul ultimei emisiuni a lui Petru I, groşii acestuia 
continuând să circule până la sfârşitul secolului al XIV -lea~. 

Până la sfârşitul aceluiaşi secol, atât monctăria Ţării Româneşti, cât şi cea a 
Moldovei au avut o intensă activitate, fapt dovedit de frecvenţa emisiunilor 
monetare"' şi adesea de volumul mare al unor emisiuni, cum rezultă din com
ponenţa unor tezaure monetare datând din acea vrcme7 • Pe de altă parte mo
netele emise de aceste monetării erau utilizate nu numai în schimbul intern, ci şi 
în afara graniţelor statului emitent. Astfel, manete emise de Vlaicu Vodă s-au 
găsit în Moldova, în tezaurul de la Siret, amintit mai susK, apoi în Serbia9 , la 

1 Vezi mai sus, p.I!O, n. 2. 
2 Cu privire la împrejurările în care Moldova şi-a extins stăpânirea asupra Cetăţii Albe, v. O. Il ies

cu, Le.~ armnirie.~ de /a viile d'A.~prnk<1.~trnn et /eur origine hyzantine. în Etudes byzantinc.~ et pn.~t
byzantine.~.ll. 1991, p. 152 şi n. Il. 

3 M. Costăl·hescu, op. şi voi. cit .. p. 604. 
4 O. lliescu. Le pret aL·cnrde en /388 par Picrrc Mu.~at a Ladi.~la.~ Jagel/on. in RRH. 12. 1973. 1. 

p. 123-138. 
5 O dovadă în acest sens e adusă la lumină de marele tezaur monetar descoperit în 1957 la Corlăteni 

(jud. Botoşani), alcătuil din groşi emişi de Petru 1 şi Ştefan 1. peste 6 300 piese în loial; O. lliescu, 
ln.~emnări privitoare /a de.~coperiri monetare(ll), în SCN.II, 1958, p. 451! nr. 29. 

6 Vezi în acesl sens G. Buzdugan, O. Luchian. C. C. Oprescu. op. cit .. p.l!-28 (emi~iuni ale Ţării 
Românesti) si 43-51! (emisiuni ale Moldovei). 

7 Exe~ple tezaurelc de la Niculiţei-Dealul Bădila şi Corlăteni (v. n. 5 de mai sus). 
K Vezi mai sus, p. 1!0. n. 6. 
9 Tezaurul găsit la Re~ava, pe valea Moravei, a cărui cnmponenţă a fost studiată de numismatul 

sârb Ljubomir Kovacevici. prilcjuindu-i stabilirea cronologiei corecte a celor mai vechi emisiuni ale 
Ţării Româneşti; adnotări pc marginea acestei contribuţii laN. Do<:an, Studii privitoare /a numismatica 
Ţării Rnmânc.~ti. /. Bibliografic .~i doc·umente, în ,.Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii 
istorice", seria a 11-a, 32.1909-1910, p. 491-503. 
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Vid in 1 şi la Silistra2. Pc de altă parte, groşi cmişi de Petru 1 s-au găsit în Do
brogea, de la Rachelu Uud. Tulcea) până la Capul Caliacra3 , apoi în Oltenia\ în 
Serhias şi chiar în judeţul Bihor, în apropiere de Oradea". Uneori, monctc emise 
de cele două state româneşti au fost falsificate de particulari, cum este cazul unui 
dinar purtând numele lui Radu J7 sau al unor groşi de la Petru P. 

În Transilvania, în timpul domniei regelui Ludovic I de Anjou (1342-1382)'~, 
a continuat baterea monetelor create prin reformele întreprinse în anii 1323-1325 
de regele Carol Robert de Anjou: florini de aur, groşi, dinari şi oholi de argint. 

Primele emisiuni de florini păstrează dualitatea de tipuri iniţiată de Carol 
Robert (partic';llaritate explicată prin baterea celor două tipuri în două monetării 
distincte) 10: pe de o parte tipul florentin, având pe avers floarea de crin. iar pe re
vers imaginea sfântului Ioan Botezătorul, pc de altă parte tipul cu scutul despicat 
pe avers, iar pe revers din nou imaginea sfântului Ioan Botezătorul. Ulterior, 
acestei imagini de pe revers i se substituie, la cel de-al doilea tip, aceea a sfân
tului Ladislau, creându-se astfel tipul original unguresc; această schimbare are 
loc începând din anul 1358, florinii respectivi fiind ernişi la Buda li. 

Sub domnia lui Ludovic 1, moneta de aur capătă o importanţă deosebită în 
schimburile economice, fiind uneori tezaurizată în cantităţi apreciabile, dovadă 
tezaurul descoperit anterior anului 1908 la Alba Iulia şi care cuprindea nu mai 
puţin de 221 tlorini de aur, emisiuni ale regelui sus-menţionat şi ale reginei 
Maria (1382-1385)12. 

Graşii de argint se emit în cantităţi mult mai reduse datorită crizei de argint, 
care a durat până în 1344, dată la care reîncepe baterea acestor moneteiJ. Răs-

1 T. Gerasimov. Mnnede rnmâne.~ti .~i bulg;lre.~·ti din w:cn/u/ al XIV-/ea din neaopoi~J de lângii 
comuna Ncgovannvţi (reg. Vid in R. P. Bulgaria). în SCIV. 15. 1964, p. 440-452. 

2 C. Moisil, St~Jti.~tic~J tezaurelnr morrelare intnllc p;imi la 31 dccemvrie JW6. în .. Buletin lunar", 2, 
1947.6-12. p. 5 nr. 55. 

3 O. llies<.:u, Moncdele Ţiirii Române.~ti jÎ ale Moldovei la Marea Ne;JgrJ (.~ecnle/e XIV-XV), în 
,.Revista istorică". 1, 1990, 6, p. 54. 

4 Un mic tezam de gro~i emi~i de Petru 1 a l"ost găsit la Călu1.1 Uud. Olt) (inedit). 
5 Gro~i emi~i de Pelru 1, tacâm! parte din tezaurul de la Re~ava. ~:itai mai sus. in p. K 1, n. 9. 
0 O. Lu~.:hian, Un tezaur de morreJc mnldovene.~ti gif.~it in judeţul Bihor. în SCN, IV, 1Y6K, 

p.413-422. 
7 N. Docan, op. L'it., p. 50K. 
X O. lliescu, Fal.~ilicări medievale ale mnnede/nr moldovene~ti, în BSNR. (',7--6'1. IY73-1975, 

p. 135-142. 
Y Evoluţia economiei de s~.:himb în Tran,ilvania de la 1300 până la sfâr~itul domniei lui Carol 

Rohcrt ( 130K-I342) a fost trdtată în paragraful precedent. 
1!1 L Rclhy - G. Probsz.l, Corpus nummnmm Hungariae, Graz. 195R. p. 94; L. Huszar. op. cit., 

p. K5. nr. 512 (1342-1353) şi 513 (1354-1357). 
11 A. Schulek, Vegye.~htizi kir.ilyaink penzei cs korrendjiik. în ,.Numiz.matikai kozlony" (in 

wntinuare NK). 30-31, 1931-1932, p. 6R; L. Hw.zar, op. L'it.. p. K6, nr. 514. 
12 P. Harsanyi. EremJalejeteknn. in NK. 7. lYOK. p. 170. 
1.1 A. Schulek, op. cit .• p. 67; L. Hus1.ar. op. cit .. p. K6, nr. 519 (1344-1345). 
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pândirea lor în circulaţia monetară din Transilvania a fost puternic influenţată de 
graşii de Praga, a căror prezenţă în tezaurele secolului al XIV -lea este mult mai 
masivăl. Baterea groşilor ungureşti încetează de altfel pe la 13702; ea va mai fi 
reluată, efemer, abia în timpul domniei lui Matias Corvin. 

În ce priveşte emisiunile de dinari şi de aboli de argint, ele au continuat să 
fie puse în circulaţie în Transilvania, spre a satisface nevoile de manetă măruntă 
ale schimburilor economice locale. Numeroase sunt cazurile în care aceste ma
nete mărunte au intrat în componenţa unor tezaure datând din a doua jumătate a 
secolului al XIV -lea3• Aceeaşi situaţie economică şi monetară s-a menţinut în 
Transilvania până la sfârşitul secolului al XIV-lea, sub urmaşii lui Ludovic 1, 
tiica sa, regina Maria şi apoi, din 1386, regele Sigismund de Luxemburg. Nu
mărul monetăriilor deschise şi funcţionând în Transilvania a crescut cu timpul, la 
cele patru înfiinţate de Carol Robert - Sibiu, Satu Mare (Baia Mare), Oradea şi 
Lipova - adăugându-se sub domnia lui Sigismund de Luxemburg Braşovul şi 
Clujul, iar mai târziu, în 1433, Sighişoara4 • 

NOTĂ. După încheierea acestui text, am luat la cunoştinţă de studiul lui Petre Diaconu, 
Câteva probleme privitoare la monedele de .1ramif din sudul Dobrogei în ultima 
treime a sec. XIV, publicat în SCIVA, 38, 1987, 2, p. 140-158, care stabileşte o 
nouă clasificare a acestor emisiuni locale. Autorul susţine că unicul emitent al 
acestor manete este un fiu al lui Dobrotici, anume Ioan Terter, care, în urma unui 
connict dintre el şi tatăl său, a întemeiat pe la 1370 o formaţiune statală la Dristra 
(Silistra); aici, Terter emite groşi de argint cu numele său şi manete de bronz cu 
legenda lro T pe avers, acestea atribuite anterior lui Dobrotici. Petre Diaconu 
propune o cronologie, după părerea noastră plauzibilă, a acestor emisiuni monetare 
sud-dobrogene, seria lor încheindu-se cu monetele de bronz emise de Terter la 
Caliacra, în anii 1386-1388, atribuite şi acestea de alţi autori lui Dobrotici. De aici, 
rezultă că Dobrotici nu a bătut manete proprii, ceea ce pare admisibil. Credem însă 
că emisiunea de groşi de argint poate fi datată numai din anul 1376, an în care arc 
loc la Bizanţ rebeliunea lui Andronic al IV-lea; Terter a fost unul din aliaţii lui 
Andronic al IV -lea, în conflictul acestuia cu Ioan al V -lea Paleologul. E foarte 
probabil ca, drept recompensă pentru acest sprijin, Terter să fi obtinut de la 
Andronic al IV-lea unele avantaje, între care şi drepul de a bate monete proprii 
(v. clasificarea din Anexa III, B). 

1 Notăm tezaurul Je la Şoirneni Uuc.J. Cluj}, publil:at în NK, 4, 1905, p. 12-15,25, 1926, p. 155; cel 
Je la Jelna (juc.l. Bistri!a Năsăuc.l}, ibidem, 6, 1907. p. 65. 

2 A. Schulek, op. cit., p. 67; L. Huszar. op. cit .. p. K7. nr. 523 (1364-1369?). 
·1 Un repertoriu al acestor tezaure a fost publicat in ec.liţia 1 a lucr;[rii de fa!ă, Anexa 1, p. 360-361. 
4 Lista acestor monetării la L. Huszar. op. cit., p. 23-26. 
O sinteză a problemelor trdtate în acest parag:rdf a fost publicată Je O. lliescu, Moneda În România 

4'}/-11<64. Bul:ure~ti, 1970, passim. 
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