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NOI DESCOPERIRI MONETARE INTRATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI (II)
Tudor Alexandru Martin*
Abstract
The purpose of this article is to present a few of the numismatic finds
uncovered across the country, which entered the collection of the National
History Museum of Romania between September 2013 and September 2014.
The numismatic material is organised by type and by the place of discovery. All
of the finds were discovered using metal detectors in forests, near existing or
dryed out water streams and close to old, untravelled roads.
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Acest articol îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o serie de descoperiri
monetare1 intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între septembrie
2013 și septembrie 2014. Organizarea materialului numismatic s-a făcut pe tipuri de
obiecte și după locul descoperirii. Descoperirile au fost realizate cu ajutorul detectoarelor
de metale, în păduri, pe lângă cursuri de apă actuale sau secate și în apropierea
drumurilor nefolosite sau foarte rar străbătute astăzi.
Descoperiri izolate
I. Monede
Pădurea Ialomița, comuna Alexeni, județul Ialomiță

1. Imperiul Otoman/Egipt
Para, AR, 0.45 g, 14.12 x 14.41 mm. Piesa a fost emisă între anii 1703 și 1730 în timpul
domniei sultanului Ahmed al III-lea la monetăria din Misir, Egipt. A fost donată la sfârșitul
lunii ianuarie 2014.
Sat Blidari, comuna Golești, județul Vâlcea

*Muzeul Național de Istorie a României, București.
E-mail: green_yuri_13@yahoo.com
1 Aș dori să le mulțumesc domnilor Marian Bîcîin, Aurelian Boghină (†), Adrian Codoban,
Cristian Dragomir, Iulian Enache, Florin Șerban, Iulian Tacu și Mihnea Teodoru pentru faptul
că au donat și predat piesele descoperite Muzeului Național.
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2. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.33 g, 11.66 x 12.52 mm, monetăria Istanbul, este tăiată și perforată. Moneda a
fost bătută în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730). În zona unde a fost
găsită au mai fost descoperite o serie de inele medievale de bronz. A fost donată muzeului
la începutul lunii septembrie 2013.
Poiana Mică, Poiana Brașov-Brașov

3. Ungaria
Dinar, 1463, AR, 0.63 g, 16.97 x 17.04 mm, monetăria Baia Mare. Moneda a fost predată
muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

4. Ungaria
Dinar, 1463, AR, 0.76 g, 15.62 x 16.85 mm, monetăria Baia Mare. A fost oferită muzeului la
jumătatea lunii octombrie împreună cu moneda prezentată mai sus.
Pădurea Scroviștea, sat Buriaș, comuna Periș, județul Ilfov

5. Polonia/Lituania
½ Gros, 1546, AR, 0.7 g și 19.83 x 19.91 mm. Are starea de conservare bună, dar este
perforată. A fost donată muzeului în luna noiembrie 2013.

6. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.39 g, 13.96 x 14.37 mm, monetăria Constantinopol. Piesa a fost emisă în timpul
domniei sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730). Are starea de conservare relativ bună și
este perforată. A fost donată muzeului la sfârșitul lunii noiembrie 2013.

7. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.48 g, 15.19 x 15.39 mm și este perforată. A fost emisă tot în timpul domniei
sultanului menționat mai sus la monetăria de la Constantinopol. Moneda a fost donată
muzeului la jumătatea lunii martie 2014.
324

https://biblioteca-digitala.ro

Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (II)

Pădurea Clejani, comuna Clejani, județul Giurgiu

8. România
La începutul lunii septembrie 2013 au fost donate patru monede descoperite în pădurea de
lângă localitatea Clejani. Trei au valoarea de 5 Bani, două sunt din anul 1867 și cealaltă din
anul 1884, iar a patra de 2 Lei din 1924. Dintre toate cea din anul 1924 are starea de
conservare cea mai proastă, restul prezentându-se mai bine.
Pădurea Crivina, sat Crivina, comuna Gorgota, județul Prahova

9. Polonia
Ort, 1623, AR, 4.6 g, 28.84 x 28.92 mm, monetăria Danzig (Gdansk). A fost descoperită și
predată muzeului spre sfârșitul lunii octombrie 2013.

10. Brandenburg
6 Groși, 1682, AR, 2.89 g, 23.92 x 24.18 mm. Piesa a fost predată muzeului la sfârșitul lunii
octombrie 2013.

11. Imperiul Austriac
20 Crăițari, 1809, AR, 6.32 g, 28.45 x 28.54 mm, monetăria Viena. Are aversul ușor tocit și
este ușor lovită pe margine. A fost predată muzeului la sfârșitul lunii octombrie.
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Pădurea Runcu, comuna Dascălu, județul Ilfov

12. Polonia
½ Gros, AR, 0.68 g, 17 x 17.35 mm, emis în timpul domniei regelui Ioan Albert (14921501). Piesă a fost descoperită și predată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

13. Polonia
½ Gros, AR, 0.64 g, 17.61 x 17.68 mm, emis în timpul domniei regelui Alexandru Jagellon
(1501-1506). Piesă este ușor tocită pe ambele fețe, prezintă mici lipsuri de material și este
perforată. A fost predată la jumătatea lunii septembrie.

14. Polonia/Swidnica
½ Gros, AR, 0.59 g, 17.32 x 17.57 mm și este preforată. Moneda a fost bătută în timpul
domniei regelui Ludovic al II-lea Jagellon (1516-1526). A fost predată împreună cu piesa
prezentată mai sus.

15. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.42 g, 10.03 x 10.44 mm, emisă între anii 1520 și 1566 (în timpul domniei
sultanlui Soliman I). A fost descoperită și predată muzeului la jumătatea lunii octombrie
2013.

16. Polonia/Ducatul Prusiei
Gros, 1532, AR, 1.56 g, 22.49 x 22.85 mm. Este foarte ușor tocită pe ambele fețe. A fost
predată la jumătatea lunii iulie 2014.

17. Ungaria
Dinar, 1543, AR, 0.51 g, 14.75 x 14.98 mm, monetăria Kremnitz. Piesă a fost predată
muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.
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18. Polonia/Lituania
½ Gros, 1553, AR. Are 0.75 g, 17.34 x 18.18 mm și este îndoită și perforată. În zonă
descoperirii au mai fost găsite o serie de monede și inele de bronz. A fost predată muzeului
la începutul lunii septembrie 2013.

19. Polonia/Lituania
½ Gros, 1559, AR, 0.75 g, 18.66 x 18.77 mm. Ambele fețe sunt ușor tocite și este perforată.
A fost donată la începutul lunii iulie 2014.

20. Polonia/Lituania
½ Gros, 1562, AR, 0.8 g și 18.27 x 18.86 mm. Moneda are starea de conservare bună, deși
este perforată. A fost predată muzeului la începutul lunii septembrie 2013.

21. Ungaria
Dinar, 1563, AR, 0.29 g, 14.72 x 14.86 mm, monetăria Kremnitz. A fost predată la
jumătatea lunii octombrie 2013.

22. Ungaria
Dinar, 1567, AR, 0.39 g, 15.6 x 15.97 mm, monetăria Kremnitz. A fost predată muzeului la
jumătatea lunii iulie 2014.

23. Ungaria
Această monedă este un fals după un Dinar emis în anul 1579 la monetăria din Kremnitz.
Are 0.38 g, 14,63 x 14.70 mm și este perforată. A fost donată muzeului la jumătatea lui
septembrie 2013.
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24. Ungaria
Dinar, 1584, AR, 0.34 g, 14.5 x 14.54 mm, monetăria Kremnitz. Prezintă pierdere de
material și o perforație. Piesa a fost predată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

25. Polonia/Lituania
3 Groși, 1585, AR, 2.38 g, 19.37 mm. În afara faptului că este ușor tocită pe ambele fețe în
partea superioară, piesa are starea de conservare foarte bună. A fost donată la sfârșitul lunii
august 2014.

26. Imperiul Otoman
Akcea, AR, emisă în secolul al XVI-lea. Are 0.58 g, 13.12 x 14.42 mm și tocită de la
circulație. A fost predată muzeului la începutul lunii septembrie 2013.

27. Polonia/Lituania
½ Gros, AR, emis în secolul al XVI-lea. Moneda este deteriorată, un fragment lipsește și
este perforată. Are 0.59 g și 15.55 x 17.96 mm. A fost donată la jumătatea lunii iunie 2014.

28. Polonia
3 Poltorak, 1624, AR, 0.56 g, 18.85 x 19.2 mm. Este tocită pe ambele fețe și prezintă urma
unei perforații în margine. A fost predată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

29. Ungaria
Dinar, 1689, AR, 0.34 g, 13.98 x 14.74 mm, monetăria Kremnitz. Piesa este ușor tocită pe
revers. A fost donată la sfârșitul lunii august 2014.
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30. Ungaria
10 Poltura, 1705, AE, 7.5 g și 29.56 x 31.72 mm. Moneda are starea de conservare bună deși
este oxidată. A fost donată muzeului la jumătatea lui septembrie 2013.

31. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.44 g, 16.65 x 16.68 mm. Moneda a fost emisă în timpul domniei sultanului
Mahmud I (1730-1754). A fost donată muzeului la începutul lunii iulie 2014.

32. Imperiul Austriac
10 Crăițari, 1810, AR, 2.89 g, 24.82 x 25.09 mm, monetăria Viena. Este deteriorată, ambele
fețe sunt tocite, iar pe avers prezintă o zgârietură adâncă. A fost donată muzeului la
jumătatea lunii iunie 2014.

33. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.13 g și 12.55 x 12.6 mm. A fost emisă în timpul domniei sultanului Mahmud al
II-lea între anii 1808-1839. A fost donată la sfârșitul lunii august 2014.

34. România
La jumătatea lunii iunie 2014 au fost donate o serie de artefacte metalice printre care se
regăseau și câteva monede moderne și contemporane. Ele sunt următoarele: 5 Bani 1867,
10 Bani 1867, 5 Bani 1888 și 1 Leu 1924.
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35. România
50 Bani, 1873, AR, 2.43 g şi 17.62 mm. Are starea de conservare foarte bună. A fost predată
la jumătatea lunii septembrie 2013.

36. România
1 Leu, 1912, AR, 4.96 g, 23 mm și este ușor tocită pe ambele fețe. A fost predată muzeului la
jumătatea lunii iulie 2014.
Pădurea Grozea, comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman

37. Polonia
3 Poltorak, 1623, AR, 0.55 g, 18.17 x 18.37 mm. Este tocită pe ambele părți și perforată. A
fost descoperită și predată către sfârșitul lunii iunie 2014.

38. Imperiul Austriac
3 Kreuzer, 1701, 0.9 g, 20.37 x 20.58 mm. A fost predată muzeului la sfârșitul lunii iunie
2014.
Pădurea Snagov, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

39. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.91 g, 10.19 x 10.5 mm. Piesa a fost emisă în timpul domniei sultanului
Mahomed al II-lea, între anii 1451 și 1481. A fost predată la sfârșitul lunii septembrie 2014.

40. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.93 g, 10.21 x 10.88 mm. Este similară cu piesa de mai sus fiind emisă în
timpul domniei aceluiași sultan și a fost predată împreună cu aceasta.
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41. Ungaria
Duarius, 1703, AR, 0.4 g, 13.97 x 15.1 mm, monetăria Kremnitz. A fost predată către
sfârșitul lunii septembrie 2014.

42. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.3 g, 15.05 x 15.10 mm. Moneda a fost bătută în timpul domniei sultanului
Mustafa al III-lea, între anii 1757 și 1774, în monetăria de la Istanbul. A fost predată
muzeului la sfârșitul lunii septembrie.

43. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.35 g, 16.04 x 16.08 mm. Piesa a fost cel mai probabil emisă în secolul al XVIIIlea, este perforată și arsă. A fost adusă la muzeu împreună cu piesele de mai sus.
Pădurea Ghimpați, sat Ghimpați, oraș Răcari, județul Dâmbovița

44. Polonia
½ Gros, AR, 0.54 g, 17.88 x 18.11 mm, emis în secolul al XVI-lea. A fost donată la sfârșitul
lunii septembrie 2014.
Pădurea Gherghița, sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova

45. Polonia
½ Gros, AR, 0.44 g, 16.53 x 16.96 mm, emis în timpul domniei regelui Alexandru Jagellon
(1501-1506). Piesă este ușor tocită pe ambele fețe și este perforată. A fost predată muzeului
la începutul lunii octombrie 2013.

46. Polonia
½ Gros, 1509, AR, 0.29 g, 16.61 x 17.26 mm. Este perforată și prezintă pierderi de material.
A fost donată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.
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47. Polonia/Lituania
½ Gros, 1509, AR, 0.87 g, 19.38 x 20.05 mm. Este tocită pe ambele fețe și deformată. Piesa
a fost donată la jumătatea lui octombrie 2013.

48. Polonia/Swidnica
½ Gros, AR, 0.69 g, 17.03 x 17.43 mm. Are starea de conservare mediocră fiind tocită pe
ambele fețe, fisurată și prezentând lipsă de material. A fost emisă între anii 1516-1526 în
timpul domniei regelui Ludovic al II-lea Jagellon. Moneda a fost predată la începutul lunii
octombrie 2013.

49. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.69 g, 15.37 x 16.08 mm, emisă în timpul domniei sultanului Soliman I (15201566). A fost predată la începutul lunii octombrie 2013.

50. Polonia/Ducatul Prusiei
Gros, 1531, AR, 1.55 g, 23.07 x 23.20 mm. Moneda are starea de conservare foarte bună
fiind foarte ușor tocită pe ambele fețe. A fost predată muzeului la începutul lunii octombrie.

51. Polonia
La jumătatea lunii octombrie 2013, împreună cu alte monede și piese arheologice, a
fost donat și un fals monetar de epocă. Falsul imită un Triplu Gros emis în anul
1592. Miezul de bronz este foarte evident mai ales pe avers unde jumătate din foița
de argint s-a exfoliat. Are 2.42 g și 20.12 x 20.18 mm.
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52. Polonia
3 Poltorak, 1623, AR, 0.51 g, 17.66 x 18.55 mm. Piesa este fisurată pe mijloc, perforată și
prezintă lipsă de material. A fost donată la jumătatea lunii octombrie 2013.

53. Ungaria
Dinar, 1692, AR, 0.4 g și 13.86 x 15.10 mm, monetăria Kremnitz. Are starea de
conservare foarte bună fiind ușor tocită, de la circulație, pe ambele fețe în partea
superioară. A fost predată muzeului la începutul lunii octombrie.

54. Ungaria
Duarius, 1697, AR, 0.21 g, 13.42 x 13.85 mm, monetăria Kremnitz. Prezintă o perforație și
lipsă de material. A fost donată la jumătatea lunii octombrie 2013.

55. Ungaria
Duarius, 1703, AR, 0.35 g, 14.4 x 14.56 mm, monetăria Kremnitz. Piesa a fost predată
muzeului la jumătatea lui octombrie 2013.

56. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.55 g, 13.98 x 14.25 mm, monetăria Constantinopol. A fost emisă în timpul
domniei sultanului Ahmed al III-lea. Este tocită pe ambele fețe și prezintă urme de oxidare
de depozitarea în sol. A fost predată la începutul lunii octombrie.

57. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.53 g, 15.27 x 15.5 mm, monetăria Constantinopol. A fost bătută între anii 1703
și 1730 în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea. Predarea către muzeu a avut loc la
jumătatea lunii octombrie.

58. Ungaria
Poltura, 1711, AR, 0.99 g, 18.77 x 19.19 mm. Moneda prezintă o foarte mică lipsă de
material. A fost predată la începutul lunii octombrie 2013.
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59. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.5 g, 16.94 x 17.02 mm, monetăria Constantinopol. A fost bătută în timpul
domniei sultanului Mahmud I (1730-1754) şi este perforată. Moneda a fost predată la
jumătatea lunii octombrie 2013.

60. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.31 g, 15.05 x 15.15 mm, monetăria Istanbul, emisă între anii 1757-1774 în
timpul domniei sultanului Mustafa al III-lea. Prezintă o perforație, o fisură și o mică
tăietură pe margine. A fost predată la jumătatea lunii octombrie.

61. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.21 g, 13.47 x 14.7 mm, monetăria Istanbul, emisă în timpul domniei sultanului
Mustafa al III-lea (1757-1774). Piesa prezintă o perforație și lipsă de material. A fost donată
la jumătatea lunii octombrie 2013.

62. Imperiul Austriac
Pfennig, AE, 1.98 g, 18.85 x 19.33 mm, monetăria Alba Iulia. A fost bătută între anii 17591760 sau 1764-1765, perioade în care au fost emise monede de acest tip. Este puternic
corodată pe ambele fețe. A fost donată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

63. Imperiul Otoman
Para, 1765, AR, 0.38 g, 15.12 x 15.27 mm, monetăria Istanbul. Are starea de conservare
foarte bună fiind ușor tocită pe ambele fețe. A fost predată la începutul lunii octombrie.

64. Moldova și Valahia
1 Para/3Denghi, 1772, AE, 10.34 g, 28.47 x 28.68 mm, monetăria Sadagura. A fost donată
muzeului la începutul lunii octombrie 2013.
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65. Arhiepiscopatul de Salzburg
20 Kreuzer, 1784, AR, 6.13 g, 28.27 x 28.67 mm. Este perforată și tocită pe ambele fețe.
Piesă a fost descoperită și predată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.

66. Imperiul Otoman
Akcea, AR, emisă în secolul al XVIII-lea. Are 0.08 g și 12.16 x 12.28 mm. A fost predată la
începutul lunii octombrie.

67. Imperiul Otoman
La jumătatea lunii octombrie 2013 au fost donate o serie de monede printre care și un fals
după o monedă otomană. Moneda imitată este o Akcea bătută în secolul al XVIII-lea. Are
0.2 g și 12.37 x 12.39 mm.

68. Imperiul Austriac
3 Crăițari, 1800, AE, 6.85 g, 28.86 x 29.29 mm, monetăria Salzburg. Este corodată de la
depunerea în sol și tocită pe ambele fețe. A fost donată la mijlocul lunii octombrie.

69. România
10 Bani, 1867, AE, 9.27 g, 30 mm. A fost donată către mijlocul lunii octombrie 2013.
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70. România
1 Leu, 1910, AR, 4.89 g și 23.11 x 23.21 mm. Piesa are starea de conservare bună fiind foarte
uşor tocită pe ambele feţe. A fost donată muzeului la jumătatea lunii octombrie 2013.
Împrejurimi Slănic, județul Prahova

71. Polonia
3 Poltorak, 1626, AR, 0.85 g, 18.87 x 19.05 mm. Are starea de conservare bună, reversul
fiind mai bine păstrat. A fost donată la jumătatea lunii septembrie 2014.

72. Polonia
3 Poltorak, 162[…], AR, 0.44 g, 15.61 x 19.17 mm. Este deteriorată și prezintă mai multe
lipsuri de material. A fost donată împreună cu cea prezentată mai sus în luna septembrie.
România, loc necunoscut

73. Imperiul Rus
Denga, 1738, AE, 7.65 g, 25.53 x 25.7 mm. A fost donată muzeului la jumătatea lunii aprilie
2014.

74. Imperiul Rus
Denga, 1748, AE, 6.82 g, 24.76 x 25.5 mm. A fost donată împreună cu moneda de mai sus
în luna aprilie.
II. Jetoane
Pădurea Scroviștea, sat Buriaș, comuna Periș, județul Ilfov
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75. Nuremberg
Jeton emis între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Este din bronz, cântărește 0.65 g și are
18.32 x 18.67 mm. Starea de conservare este proastă, fiind tocit, corodat și perforat. A fost
donat la jumătatea lunii martie 2014.
Pădurea Runcu, comuna Dascălu, județul Ilfov

76. Nuremberg
Jeton din bronz emis între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Pe avers sunt reprezentate
soarele, luna și câteva stele, iar pe revers, în centru, un glob cruciger. Cântărește 0.7 g, are
20.98 x 21.47 mm, este corodat și fisurat. A fost predat la jumătatea lunii octombrie 2013.
Pădurea Gherghița, sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova

3:1

77. Nuremberg
Jeton emis în perioada cuprinsă între anii 1732-1783 de către Johann Albrecht Dorn. Pe
avers sunt reprezentate soarele, luna și câteva stele, iar pe revers o corabie. Este din bronz,
are 0.87 g, 18.57 x 18.63 mm și este perforat. A fost donată la începutul lunii octombrie
2013.
Pădurea Boldu-Crețuleasca, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov

78. România
Jeton ELECTRA, AE, 0.71 g și 19.38 x 19.53 mm. Pe acesta apare legenda ELECTRA/16
16/GG & 02. A fost donat la jumătatea lunii septembrie 2014.
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III. Medalii
Pădurea Runcu, comuna Dascălu, județul Ilfov

79. România
La jumătatea lunii septembrie 2013, împreună cu câteva monede moderne, a fost donată
muzeului şi o medalie. Este vorba despre medalia jubiliară pentru Serbarea de 25 Ani de
Domnie a Regelui Carol I, emisă în anul 1891. Are 7.6 g şi 28.55 x 29.2 mm. Toarta a fost
ruptă, iar ambele feţe sunt uşor tocire şi au zgârieturi multiple. Medalia mai prezintă o
perforaţie şi o tentativă de perforare, realizate după ruperea toartei, când medalia a fost
folosită, probabil, ca medalion.

80. România
O altă medalie a fost descoperită, în aceeași pădure, la jumătatea lunii iunie 2014. De
această dată este vorba despre o medalie școlară Distincțiune la studiu 1897/8. Piesa are
11.16 g, 30 mm și starea de conservare bună deși este corodată pe ambele părți.

81. România
A treia medalie găsită în pădurea de lângă localitatea Dascălu este bătută pentru
aniversarea a zece ani de la Marea Unire. Medalia este unifacies și este ușor tocită din cauza
solului în care stat. Are 12.2 g și 31.51 x 35.11 mm. A fost donată la începutul lunii iulie
2014.
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Tezaure/Depozite monetare
Pădurea Căldărușani, sat Balta Neagră, comuna Nuci, județul Ilfov

1. Imperiul Otoman
Acest mic depozit/tezaur, format din nouă akcele emise în timpul domniei sultanului
Ahmed al III-lea, a fost descoperit în două etape, mai întâi opt monede la jumătatea lunii
februarie 2014 și a noua monedă la începutul lunii martie. Dintre toate piesele doar una a
putut fi identificată exact ca fiind o emisiune a sultanului menționat mai sus, restul fiind
tocite, fisurate și prezentând lipsuri de material. Greutățile pieselor sunt cuprinse între
0.08 g și 0.18 g, iar dimensiunile sunt cuprinse între 11.03 x 11.83 mm și 12.26 x 12.54 mm.
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Pădurea Clejani, comuna Clejani, județul Giurgiu

2. Imperiul Austriac
La începutul lui septembrie 2013 au fost aduse opt monede austriece care alcătuiesc un mic
depozit/tezaur, conform spuselor descoperitorului. Dintre cele opt, șapte au valoarea de 1
Crăițar (toate emise în anul 1816), iar a opta are valoarea de 2 Crăițari, din anul 1848.
Dintre cele șapte cu valoarea de 1 Crăițar două au fost bătute la monetăria din Viena, una la
cea din Kremnitz, restul de patru sunt foarte deteriorate și nu s-a putut identifica locul de
batere, iar cea de 2 Crăițari a fost emisă la Viena. Piesele au fost donate muzeului.
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Pădurea Groasa, sat Crăsanii de Sus, comuna Balaciu, județul Ialomița

3. Imperiul Austriac și Imperiul Rus
Către sfârșitul lunii mai 2014 a fost donat un mic depozit/tezaur alcătuit din trei monede și
un inel. Monedele sunt următoarele: 1 Crăițar 1816 (AE, 8.35 g, 26.02 x26.07 mm,
monetăria Kremnitz), 1 Crăițar 1816 (AE, 8.57 g, 26.19 x 26.48 mm, monetăria Alba Iulia)
și 2 Kopeici 1820 (AE, 12.93 g, 29.53 x 29.82 mm). Inelul este, la rândul lui, confecționat
din bronz și are piatra din sticlă roșie fațetată. Conform spuselor descoperitorului toate
obiectele au găsite la un loc.
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Pădurea Snagov, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

4. Polonia/Lituania și Ungaria
Spre sfârșitul lunii septembrie 2014 a fost predat muzeului un depozit/tezaur alcătuit din 11
monede poloneze și ungurești, toate din argint. Cele poloneze sunt toate jumătăți de Gros,
iar cele ungurești sunt Dinari. Cele mai vechi monede sunt trei ½ Groși emiși în timpul
domniei lui Alexandru Jagellon pentru Lituania (1492-1506) și cea mai recentă este un
Dinar bătut în anul 1612. Greutățile și dimensiunile sunt următoarele: ½ Gros <14921506> - 0.93 g și 20.03 x 20.76 mm, ½ Gros <1492-1506> - 0.84 g și 19.73 x 20.4 mm, ½
Gros <1492-1506> - 0.77 g și 20.3 x 20.45 mm, ½ Gros 1510 – 0.67 g și 17.51 x 18.36 mm,
½ Gros 1559 – 0.62 g și 18.38 x 19.87 mm, ½ Gros 1561 – 0.92 g și 19.86 x 20.03 mm,
Dinar <1516-1526> - 0.13 g și 10.23 x 13.62 mm, Dinar 1549 – 0.25 g și 15.02 x 15.04 mm,
Dinar 1554 – 0.43 g și 13.77 x 15.56 mm, Dinar 1591 – 0.38 g și 14.46 x 14.73 mm, Dinar
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1612 – 0.45 g și 14.38 x 15.07 mm. Dintre piese cinci prezintă pierderi de material și una
singură a fost perforată

5. Polonia/Lituania și Ungaria
Tot la sfârșitul lunii septembrie a fost adus un alt tezaur compus din monede poloneze și
ungurești. Acesta este alcătuit din 28 piese și două fragmente ce alcătuiau o monedă, toate
din argint. Dintre ele 12 sunt poloneze (numai jumătăți de Gros), iar restul sunt ungurești
(numai Dinari). Monedele sunt următoarele: ½ Gros 1510, 5 x ½ Gros secol al XVI-lea, 2 x
½ Gros 1519, ½ Gros 1520, ½ Gros 1549, ½ Gros 1559, ½ Gros 1562, Dinar 1553, Dinar

343

https://biblioteca-digitala.ro

Martin Tudor

1558, 2 x Dinar 1565, Dinar 1569, Dinar 1576, Dinar 158[…], Dinar 1580, Dinar 1581, Dinar
1586, Dinar 1587, Dinar 1591, Dinar 1594, 2 x Dinar secol al XVI-lea și două fragmente care
alcătuiesc un Dinar de secol al XVI-lea. Cel mai probabil acest tezaur și cel prezentat mai
sus alcătuiesc unul singur, compoziția amândurora fiind asemănătoare atât ca tip de
monede cât și ca ani de emitere.
Pădurea Gherghița, sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova

6. Moldova/Valahia și Imperiul Rus
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Acest depozit/tezaur a fost descoperit în pădurea Gherghița situată lângă localitatea
Potigrafu și donat muzeului la începutul lunii octombrie 2013. Este alcătuit din 16 monede
(13 emise pentru Moldova și Țara Românească la Sadagura și 3 rusești). Dintre cele bătute
la Sadagura trei au valoarea de 1 Para/3 Denghi, toate emise în anul 1772, iar restul au
valoarea de 2 Parale/3 Copeici, cu ani de emisie diferiți (1772 – 2 piese, 1773 – 5 piese, 1774
– 3 piese). Cele rusești au valoarea de 1 Denga și diferiți ani de batere – 1736, 1746 și 1759.
Piesele au starea de conservare relativ bună, fiecare având un grad diferit de uzură și
corodare, cele rusești fiind cele mai prost conservate, dar și neglijentbătute.
Pădurea Tinosu, comuna Tinosu, județul Prahova

7. Imperiul Austriac
La începutul lunii noiembrie 2013 au fost predate 14 monede austriece, de secol al
XVIII-lea și al XIX-lea, care alcătuiesc un depozit/tezaur. Dintre monede trei sunt
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de bronz și restul sunt de argint. Cele de bronz sunt: ½ Crăițar 1816 – monetăria
Olmutz sau Oravița, 1 Crăițar 1816 – monetăria Olmutz sau Oravița și 3 Crăițari
1848 – monetăria Alba Iulia, iar cele de argint sunt următoarele: 20 Crăițari 1765 –
cel mai probabil monetăria Viena, 20 Crăițari 1807 – monetăria Viena, 20 Crăițari
1815 – monetăria Alba Iulia, 20 Crăițari 1827 – monetăria Alba Iulia, 20 Crăițari
1828 – monetăria Kremnitz, 10 Crăițari 1792 – monetăria Kremnitz, 10 Crăițari
1815 – monetăria Kremnitz, 2 x 3 Crăițari 1826 – monetăria Viena, 3 Crăițari 1837
posibil fals – monetăria Viena și un fals după 3 Crăițari 1846. Greutățile și
dimensiunile sunt următoarele: ½ Crăițar 1816 – 4.35 g și 22.09 x 22.35 mm, 1
Crăițar 1816 – 8.38 g și 25.39 x 25.76 mm, 3 Crăițari 1800 – 8.15 g și 29.27 x 29.67
mm, 3 Crăițari 1826 – 1.31 g și 19.09 x 19.20 mm, 3 Crăițari 1826 – 1.29 g și 18.81 x
19.01 mm, 3 Crăițari 1837 – 1.44 g și 17.67 mm, 3 Crăițari 1846 – 1.54 g și 17.91 x
17.95 mm, 10 Crăițari 1792 – 3.35 g și 24.42 x 24.55 mm, 10 Crăițari 1815 – 3.51 g și
24.03 x 24.24 mm, 20 Crăițari 1765 – 6.34 g și 27.55 x 27.61 mm, 20 Crăițari 1807
– 6.37 g și 28.04 x 28.10 mm, 20 Crăițari 1815 – 6.32 g și 27.79 x 27.82 mm, 20
Crăițari 1827 – 6.33 g și 27.65 x 27.73 mm, 20 Crăițari 1828 – 6.32 g și 27.33 x
27.63 mm. Împărțirea pe monetării este următoarea: șase monede emise la Viena,
trei la Kremnitz, trei la Alba Iulia și două la Olmutz sau Oravița. Dintre toate
monedele una singură este perforată, una cu valoarea de 3 Crăițari 1826.
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Ilustrație
Fig. 1 - Harta descoperirilor prezentate în articol
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Monede – 1 Alexeni, județul Ialomița; 2 Blidari, județul Vâlcea; 3 Poiana Mică, județul Brașov; 4 Crivina, județul
Prahova; 5 Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman; 6 Slănic, județul Prahova; 7 România, loc necunoscut; Jetoane –
8 Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov; Tezaure/depozite – 9 Balta Neagră, județul Ilfov; 10 Crăsanii de Sus, județul
Ialomița; 11 Tinosu, județul Prahova; Descoperiri mixte – 12 Buriaș, județul Ilfov; 13 Clejani, județul Giurgiu; 14
Dascălu, județul Ilfov; 15 Ghermănești, județul Ilfov; 16 Ghimpați, județul Dâmbovița; 17 Potigrafu, județul Prahova.

