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Abstract

The author presents a parcel of 15 Wallachian medieval coins, part of a
larger hoard found în Dobrudja, at Constantza, during the winter of 1938. 13 of
them are kept în collection of the Coin Room and Historical Treasure of the
National History Museum în Bucharest, and two other were preserved, until the
mid-199o's, în the former collection of Octavian Iliescu.
According to Octavian Iliescu's statements, the hoard was found on
Constantza's eastern sea side, în the area of Mircea the Elder Street, after a land
slide triggered by a strong winter storm. It consisted of 100 silver W allachian
coins (ducats), struck by the Prince Mircea the Elder (1386-1418). Soon after the
uncovering of the hoard, most of its coins were dispersed în the antiquities trade
and entered în several private collections. Only 13 pieces were acquired by the
Coin Room of the Library of the Romanian Academy, from where they were
transferred to the collection of the National History Museum, during the second
half of the 197o's.
The Constantza/1938 hoard was several times mentioned în the
Romanian numismatic literature, but so far, it was never properly edited. The
present publication offers data not only about the technical characteristics of
each individual piece, but also data regarding the composition of the monetary
alloys used to produce them. They were obtained through XRF analyses
performed by a team of physicists from the National Institute for Atomic Physics
and Nuclear Engineering of Bucharest-Măgurele, led by Dr. Bogdan
Constantinescu.
All the coins of the so far preserved Constantza/1938 hoard consisted
only of reformed ducats (the most common denomination struck by the
Wallachian mints) of the prince Mircea the Elder (1386-1418).
14 specimens of them are ducats belonging to the first reformed issue.
These coins bear on the obverse the representation of Jesus Christ Pantocrator,
holding the Gospels and blessing. Above and below the inscription IC -XC are
represented combinations of five or six ray stars, which had not only a
decorative meaning, but, quite likely, they were used as secret mint-marks too.
On the revers the coins îs depicted the representation of the ruler, standing,
wearing a crown, tunic fasten with a knight belt and mantel, holding a sword
and an orb.
According to the recent researches, the first reformation of the
Wallachian coinage during the reign of Mircea the Elder was implemented after
1402, quite likely, around 1405/6. On this occasion, a new type of ducats and
bani was put în circulation, depicting on the obverse the bust of Christ and on
the reverse, the ruler's portrait, holding a sword and the orb. The reformed
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currency was struck of good quality silver and it was, at least, twice heavier that
the old debased, pre-reformed issues.
The first reformed coinage of Mircea the Elder was struck în two main
mints - one located at Târgovişte (or/and Argeş) the capitals of the principality,
and the second, at Severin, în the western marchland, near the Hungarian,
Ottoman and Serbian borders. In the preserved parcel of the Constantza/1938
hoard are represented only the issues struck at Târgovişte (or/and Argeş). On
the ducats struck at Târgovişte (or/and Argeş) mints the prince îs rendered
wearing a mantel foddered with ermine, meanwhile, on the issues minted at
Severin, he îs wearing only a tunic.
The 15th coin of Mircea the Elder from the Constantza/1938 hoard
belong to the 4th reformed coinage, struck at Severin. On the obverse of these
ducats îs represented the prince standing, wearing crown, tunic fastened with a
knight belt and holding a spear (pointing upward) and orb. On the reverse the
coins are bearing the representation of the coat-of-arms of the Wallachian
principality and the blundered name of a co-ruler of Mircea the Elder. So far, the
spelling of his name was not completely established, and for this reason one
could use only the conventional form of „Petrusian".
According to the chronological data provided by the Treviso hoard the
4th reformed coinage was introduced around 1413 and it was the last major
monetary reform underwent during Mircea the Elder's reign.
By its make-up, consisting only of reformed issues of the Wallachian
prince Mircea the Elder, the Constantza/1938 hoard has a quasi-unique position
among the coin finds în Dobrudja at the beginning of 15th century. Actually, it's
only parallel, so far known în this region îs another parcel of reformed coins of
Mircea the Elder found în the area of Cocoş Monastery (comm. of Niculiţel,
Tulcea County). Such a peculiar make-up rises a lot of questions not only about
the political, economic and commercial channels leading to the diffusion of the
Wallachian coinage în the region located between the lower Danube and the
Black Sea shores during the first decades of the 15th century, but also regarding
the general trends of the monetary circulation în this area în a very troubled
historical context, during the first decades of the 15th century.
The Wallachian coinage started to spread toward the territories of
Dobrudja since the early 1370, first, as a consequence of the involvement the
newly established principality în the great international trade thriving în the
area of the mouths of the Danube and along the western shores of the Black Sea.
During the first part of the reign of Mircea the Elder (1386-1397) the diffusion of
the Wallachian coinage toward Dobrudja has reached its climax, largely, driven
by the politica! and military involvement of the principality în the region. Large
parts of the province, if not the entire region was annexed to Wallachia and
Mircea the Elder styled himself as: "Lord of Dârstar" (i.e. of the town of Silistra),
"Despot ofthe Lands of Dobrotitzas", and "Master of both shores of the Danube,
until the Country of the Tartars". A large number of hoards consisting of huge
quantities of pre-reformed issues of Mircea the Elder, as well as single finds
were found all across Dobrudja. However, one could remark quite important
concentrations of such finds în some peculiar areas, such as: Isaccea (Tulcea
County), near the most important Danubian ford în the northern part of the
region, în the area of Enisala (Tulcea County), once on the Black Sea coast, în
the area of Silistra (Bulgaria), another major Danubian ford and Kaliakra
(Bulgaria), a strategic port on the Black Sea, în southern Dobrudja. Due the
difficulties în dating the pre-reformed coinage of Mircea the Elder the historical
interpretation of this large number of coin finds îs not easy. However, there îs a
certain evidence that some of the hoards uncovered în the area of Silistra were
concealed during the fights against the Ottomans în 1393 or soon after, and
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other hoards were hidden during the civil war between Mircea the Elder and
Vlad I (1394-1396).
Anyway, the concealing, all across Dobrudja, of a large number of
hoards consisting în pre-reformed issues of Mircea the Elder, during the last
decade of the 14th century witness that the region underwent a very troubled
politica! and military situation, due to the continuous fights between the
Wallachian and the Ottoman troops, the passage of large groups of Tartars from
the Golden Horde, flying în face of Tamerlane and the Genoese, trying to take
territorial advantages for their own. Quite likely, the situation did not improved
too much neither after 1402, when the Ottoman power collapsed for almost a
decade after the disaster afflicted by Tamerlane, în spite of the long term
involvement of Mircea the Elder în the civil war confronting the sons of Bayezid
I. In spite of the reestablishment of the Wallachian political and military control
over the region, after the battle of Ankara, the territories of Dobrudja suffered a
long term devastation and were left largely deserted after these series of military
confrontations during the end of the 14th and early 15th century. The sharp
decline of the economic and demographic situation în Dobrudja, especially în
the northern part of the region, at the turn of 15th century îs clearly put în
evidence by the very limited level of the spread fresh currency în the region and
the shrinking of the monetary economy. Except the area of Kaliakra, very few
early Ottoman coins (from Murad I, Bayezid I, Emir Suleyman, Musa <;elebi or
Mehmed I) are so far mentioned în Dobrudja, both în hoards, as well as în single
finds. Also, there are no single finds of Mircea the Elder reformed coins, as well
as Hungarian or Golden Horde issues. Quite likely, the largest part of the
everyday currency used în Dobrudja during the first decade of the 15th century
was provided by the copper anonymous issues of Silistra type, struck în large
quantities by the local authorities, under the aegis of the Wallachian
administration.
As proven by the presence of the ducats belonging to the 4th reformed
coinage of Mircea the Elder în the Constantza/1938 and Cocoş Monastery
hoards, the influx of the Wallachian coinage toward Dobrudja was retaken, on a
very modest scale, only during the second half of the 1410.
In spite of its modest appearance, the hoard found în 1938 at
Constantza îs one of the most important medieval documents regarding the
human occupation în the area of the Roman-Byzantine city of Tomis. It witness
the existence of a settlement at the beginning of 15th century în the area near the
ancient northern and eastern city walls, next to a small bay (today Tomis tourist
harbour), quite likely called Costanza on the Italian nautical maps.
words: Constantza/1938 hoard, Mircea the Elder, Wallachia, coinage,
ottoman coinage, monetary circulation, Dobrudja.

Key

În colecţia numismatică a Muzeului Naţional de Istorie a României se păstrează
un fragment dintr-un tezaur de monede medievale româneşti, descoperit în cursul
lunii februarie 1938, la Constanţa (nr. de inv. 200.025-200.037). Cele 13 monede
provin din fondul transferat de Cabinetul Numismatic al Academiei Române.
Monedele au fost achiziţionate, rând pe rând, în anii 1938-1951, de la următorii
ofertanţi:
a) A. Cronberg - patru exemplare, cumpărate la data de 11 octombrie 1938 (BAR
inv. 497/ 25185-25188).
b) "Doamna Ionescu, din Bucureşti" - două exemplare, cumpărate în 1938
(BAR inv. 509/25254-25255).
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c) I. Candrea - şase exemplare, cumpărate în 1943 (BAR inv. 653/32221-32225
bis).
d) C. Secăşeanu - un exemplar, achiziţionat în octombrie 1951 (BAR inv.
933/49005).
Alte câteva monede din tezaur, rămase necunoscute, au fost achiziţionate de
către O. Iliescu şi s-au păstrat în colecţia sa personală până spre sfârşitul anilor 1990,
când au fost achiziţionate de către Bogdan Stambuliu (informaţie personală de la
Octavian Iliescu). Din fericire, o descriere a două dintre aceste piese s-a păstrat în
catalogul lucrării lui Octavian Iliescu, Manetele lui Mircea cel Bătrân (Iliescu 2008 250
nr 288 şi 252 nr. 291). Datele despre aceste monede vor fi reluate în catalogul care
însoţeşte studiul nostru. Aceasta face ca în acest moment să avem date despre 15
monede din tezaurul de la Constanţa/1938.
Conform declaraţiilor foştilor proprietari, monedele au apărut cu prilejul
reparării digului din zona străzii Mircea cel Bătrân, într-o ruptură a falezei, survenită
după o puternică furtună de iarnă (Iliescu 1990 655 nr. 20). Este de presupus că
tezaurul provenea dintr-un complex arheologic distrus, aflat în aria de locuire
medievală care suprapunea ruinele romano-bizantine ale vechiului Tomis.
Se pare că tezaurul de la Constanţa/1938 număra, iniţial, circa 100 de monede
de argint, cele mai multe intrând în colecţii private sau în comerţul cu antichităţi şi
pierzându-li-se urma individualităţii lor, înainte ca datele despre ele să ajungă să fie
consemnate de către specialişti. Nu exclud ca pe lângă piesele ajunse în colecţiile lui
Corneliu Secăşeanu şi Octavian Iliescu, monede din această descoperire să fi ajuns şi în
colecţiile ing. Octavian Luchian, a lui George Buzdugan sau a Minei Pauker, pentru a
menţiona doar câţiva colecţionarii de monede medievale româneşti foarte activi în
epocă.
Descoperirea de la Constanţa a fost destul de des menţionată în literatura de
specialitate românească (Nesemnat [C. Moisil] 1943 198; Moisil 1947 5, nr. 58; Iliescu
1965 1154; Iliescu 1965a 1062; Iliescu 1965b 272; Iliescu 1970 24; Rădulescu 1980 93;
Custurea 1981-1982 366; Ştirbu şi Stancu 1987 100, nr. 19; Iliescu 1990 655 nr. 20;
Iliescu 2008 250-252). Câteva detalii privind compoziţia lotului din tezaurul de la
Constanţa/1938 au fost prezentate de către C. Moisil într-o comunicare, rămasă
inedită, susţinută în şedinţa Societăţii Numismatice Române de la 31 octombrie 1943 şi
într-o altă comunicare, de asemenea, rămasă inedită, susţinută de către O. Iliescu, la 13
mai 1965. În ambele cazuri s-a precizat că descoperirea conţinea doar monede de la
Mircea cel Bătrân, principele Ţării Româneşti (1386-1418).
De abia, la aproape 50 de ani de la data descoperirii, încep să apară date mai
precise despre structura tezaurului. Ele se datorează Constanţei Ştirbu şi Paraschivei
Stancu, care au dezvăluit că lotul din tezaurul de la Constanţa/1938 era alcătuit din 12
ducaţi "cu spadă" ai lui Mircea cel Bătrân şi unul cu "lance dreaptă", emis de către
Mircea cel Bătrân şi unul dintre asociaţii săi la domnie, al cărui nume nu a putut fi
descifrat cu certitudine până în prezent, numit în mod convenţional „Petrusian".
În ciuda acestor precizări, la numai câţiva ani distanţă după apariţia studiului
menţionat mai sus, O. Iliescu afirma, din nou, că tezaurul de la Constanţa s-ar
compune: „probabil, în exclusivitate, din ducaţi de acest tip" [cu „spadă", n. n. E.0.T.]
(Iliescu 1985-1989 181). După cum am arătat deja, date complete despre doi ducaţi din
tipul cu spadă din acest tezaur au fost publicate de acelaşi autor în 2008.
Dincolo de aceste detalii contradictorii, până în prezent, cea mai mare parte a
monedelor păstrate din tezaurul de la Constanţa/1938 nu a fost încă publicată cu toate
datele ştiinţifice şi tehnice necesare şi, cu atât mai puţin, nu a fost discutată nici
importanţa lui istorică. Această situaţie ne-a îndemnat să prezentăm ceea ce se mai
păstrează azi din această descoperire de mare importanţă, în ciuda numărului redus de
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piese care au ajuns până la noi. Publicarea datelor numismatice este însoţită şi de
prezentarea rezultatelor analizelor non-destructive a tuturor pieselor, realizate prin
metoda FRX (XRF), realizate de o echipă de la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei" de la Bucureşti-Măgurele, condusă de dr. Bogdan
Constantinescu, cărora le mulţumesc şi cu acest prilej .
În urma studierii monedelor, se confirmă faptul că toate monedele din tezaurul
de la Constanţa/1938 au fost emise în atelierele monetare ale Ţării Româneşti, în
timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Lotul conservat constă numai în
ducaţi, principalul nominal bătut în atelierele monetare muntene în vremea acestui
principe. 14 dintre acestea prezintă pe avers legenda IC - XC şi bustul lui Iisus
Christos Pantocrator, nimbat, purtând colobion, ţinând Evangheliile în mâna stângă şi
binecuvântând cu mâna dreaptă. Deasupra şi sub literele legendei IC - XC sunt
amplasate mărci de emisiune, sub forma unor simboluri grafice (stele cu cinci raze).
Pe revers, 13 dintre aceste monede poartă legenda circulară +IWM-aVO..BO, iar
una dintre ele poartă legenda I+IWM-aVO..BO. Textul legendei este dispus în jurul
reprezentării principelui, care este ilustrat în picioare, purtând o coroană fleuronată,
tunică lungă până la genunchi, strânsă cu o centură de cavaler şi o mantie căptuşită cu
blană de hermină. În mâna dreaptă poartă o spadă cu vârful în sus, iar în mâna stângă
un glob cruciger.
Conform catalogului de referinţă al emisiunilor monetare româneşti, tipul
monetar corespunde celor descrise de MBR nr. 191, 193-195, iar după lucrarea lui O.
Iliescu dedicată monetăriei lui Mircea cel Bătrân, face parte din clasa B, seria I-a şi a
II-a (Iliescu 2008 249-252 nr. 286-292).
În prezent, specialiştii români sunt de acord asupra faptului că emiterea
ducaţilor din tipul MBR 191-195a - Iliescu 2008 249-252 nr. 286-292 reprezintă o
etapă de schimbare majoră în evoluţia monetăriei lui Mircea cel Bătrân. O. Iliescu,
urmat de către Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu, considerau că atât modificarea
tipului monetar, cât şi a calităţii aliajului din care erau bătuţi aceşti ducaţi (evidentă şi
cu ochiul liber) s-ar fi petrecut în jurul anului 1396, sau după 1397 (Docan 1909-1910
543; Moisil 1913a 53-55; Iliescu 1945 280; Iliescu 1964 89; Ştirbu şi Stancu 1987 100).
O. Iliescu a legat pentru prima oară, în 1975, aceste modificări profunde ca fiind
urmarea unei reforme monetare (Iliescu 1975 143-144), ipoteză care este confirmată de
cercetările ulterioare.
Cercetările metrologice ulterioare (Oberlănder-Târnoveanu 1997 181 nota nr.
250, 182-183 nota nr. 260), asociate şi cu analize ale titlului emisiunilor (Ştirbu şi
Stancu 1982 57-93; Ştirbu şi Stancu 1987 98-100; Oberlănder-Târnoveanu et alii 2009
135-168), au dovedit faptul că în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân au avut loc, de
fapt, trei schimbări radicale ale desenelor monetare (tipului), însoţite şi de modificări
ale standardului de greutate şi titlului aliajului. Ori, în conformitate cu practicile
monetare, financiare şi fiscale medievale, reformele monetare erau însoţite de
schimbări drastice ale tipului monetar, care să permită atât populaţiei, care era, în
proporţie covârşitoare, analfabetă, cât şi agenţilor fiscului să deosebească, fără
probleme, noile emisiuni, care aveau un curs oficial deosebit de cel al vechilor monede,
care urmau a fi retrase din circulaţie sau erau acceptate la rate de schimb net
dezavantajoase.
După părerea mea, prima reformă, prin care s-a introdus tipul „cu bustul lui
Iisus Christos" - MBR nr. 191-195a - Iliescu 2008 clasa B, seriile I-II -, nu ar fi putut
avea loc mai devreme de cea de a doua parte a anului 1402, când în urma colapsului
Sultanatului Otoman, după bătălia de la Ankara, Ţara Românească s-a bucurat nu
numai de o perioadă de pace şi stabilitate, dar a dobândit rolul de arbitru în lumea
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nord-balcanică. Pacea şi stabilitatea de care s-a bucurat Ţara Românească începând cu
cea de a doua parte a primului deceniu al secolului al XV-lea au creat condiţiile
necesare pentru a se reface după cumplitele devastări otomane de la sfârşitul secolului
al XIV-lea şi după distrugerile provocate de războiul civil dintre Mircea şi Vlad I. De
acelaşi climat de stabilitate au beneficiat la începutul secolului al XV-lea şi regiunile
din nordul Balcanilor, mai ales Bulgaria de Nord, Serbia, dar şi Ungaria, partenerii
comerciali cei mai importanţi ai Ţării Româneşti. Credem că numai în acest nou
context politic Ţara Românească a avut răgazul necesar ca să acumuleze resursele
economice şi financiare necesare susţinerii unei reforme monetare atât de radicale şi
ambiţioase. Iniţierea reformei monetare a lui Mircea cel Bătrân poate fi pusă în
legătură şi cu întâlnirea care a avut la Severin, în 1406, cu Sigismund I, regele Ungariei,
ca şi cu normalizarea relaţiilor voievodului Ţării Româneşti cu Stefan Lazarevic,
despotul Serbiei de Nord, prilej cu care s-au discutat şi probleme economice şi
financiare, ca o parte a efortului concertat al celor trei state de a ţine sub control
puterea otomană. Tot în jurul acestei date a avut loc şi în Serbia o reformă monetară.
Varianta ducaţilor cu imaginea lui Iisus Christos Pantocrator şi reprezentarea
voievodului purtând mantie a fost bătută într-o monetărie amplasată în zona de la est
de râul Olt, situată, după cum o arată concentrarea de descoperiri conţinând piese de
acest fel, cel mai probabil, la Târgovişte, deşi este posibil ca o vreme, ea să fi funcţionat
la Curtea de Argeş.
O altă variantă a aceluiaşi tip monetar, dar pe reversul cărora principele este
reprezentat purtând doar un caftan strâns în jurul brâului de o centură de cavaler şi
având diverse mărci de emisiune (constând în sigla Y, cercuri sau stele), a fost bătută
în monetăria de la Severin (Oberlănder-Târnoveanu 2008a 390-391; Oberlănder
Târnoveanu 2008b 132 nota 43.1). Această serie de ducaţi reformaţi emişi la Severin
nu este prezentă în lotul păstrat din tezaurul de la Constanţa/1938.
Credem că folosirea variantelor de legendă +IWM-aVO..BO şi I+IWM-aVO..BO pe
ducaţii primei emisiuni reformate a lui Mircea cel Bătrân nu este lipsită de semnificaţii
cronologice, având în vedere faptul că versiunea mai lungă
I+IWM-aVO..BO
se
întâlneşte şi pe tipurile monetare introduse ulterior, respectiv pe cele pe care apar
reprezentarea principelui ţinând în mâna dr. anexikakia, lancea oblică sau lancea
dreaptă. De remarcat este şi faptul că varianta legendei I+IWM-aVO..BO apare înscrisă
atât pe ducaţii emişi în monetăria de la Târgovişte, cât şi pe cei bătuţi la Severin,
indicând o anume concertare între ateliere, în ceea ce priveşte respectarea aspectelor
protocolare ale producţiei monetare în vremea celei de a doua părţi a domniei lui
Mircea cel Bătrân, deci existenţa unei forme de control centralizat asupra acestei
activităţi.
Din păcate, în prezent, datorită lipsei unor descoperiri mai bine databile, nu se
poate avansa nici o propunere pentru datarea mai precisă a momentului introducerii
versiunii „lungi" I+IWM-aVO..BO a legendei.
Cea de a 15 piesă din lotul monetar din tezaurul de la Constanţa/1938 care a
ajuns până la noi este un ducat având pe avers legenda circulară + IWM-EVO..BO (sau
variante) şi reprezentarea principelui, în picioare, purtând coroană fleuronată, tunică
lungă până la genunchi, strânsă de o centură de cavaler, ţinând o lance cu vârful în sus
în mâna dreaptă şi un glob cruciger în mâna stângă. Pe revers poartă legenda circulară
incomplet descifrată + P€Tlill [ ] (cu multe variante), dispusă în jurul unui scut
despicat, înclinat spre stânga (sens numismatic), câmpul I, plin, câmpul al II-lea
fasciat, timbrat de un coif surmontat de o acvilă, spre stânga (sens numismatic).
Numele acestui asociat la domnie, neidentificat, al lui Mircea cel Bătrân a fost descifrat
ca fiind: „Petrus" (Rethy 1887 313), „Petruilan" sau „Petruslan" (Moisil 1913a 47; Moisil
1921 25-28), „Petrusian" (Iliescu 1970 23) sau „Petru-Stan" (Stîngă 1994 7-9).
-

-

-

-
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Cercetătorii menţionaţi mai sus au considerat că legenda de revers a acestor ducaţi ar fi
fost scrisă cu caractere latine, în timp ce aceea care reda numele şi titlul lui Mircea cel
Bătrân erau redactate în slavonă.
Conform catalogului de referinţă al emisiunilor monetare româneşti, tipul
monetar corespunde celor descrise de MBR nr. 208-213, tip general (Iliescu 2008 267268 nr. 335-338, grupa a II-a, seria a II-a), având în vedere faptul că nu se poate
identifica marca de emisiune amplasată în câmpul I.
Pe exemplare mai bine păstrate decât cel din tezaurul de la Constanţa/1938,
legenda de revers se încheie cu formulele BO, BI sau BO... Cum asemenea abrevieri apar
şi în legendele unor monede ale lui Mircea cel Bătrân, este evident faptul că acestea nu
pot fi decât abrevieri ale titlului de Voevoda şi nu al celui de „Ban", cu s-a crezut
odinioară. Acelaşi desen monetar va fi folosit şi pe ducaţii bătuţi de către Mircea cel
Bătrân în asociere cu fiul său, Mihail, care poartă de asemenea titlul de Voevoda, redat
sub forma abreviată de BO.
Moneda nr. 15 din tezaurul de la Constanţa/1938 face parte din cel de al
patrulea tip monetar reformat emis în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân.
Introducerea în circulaţie a ducaţilor din tipul „cu lance dreaptă" (MBR nr. 196-205b,
208-215; Iliescu 2008 254-273 nr. 295-353, grupa a II-a) constituie ultima reformă
monetară care a avut loc în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Pe baza observaţiilor
făcute pe alte tezaure monetare, punerea în circulaţie a acestui tip monetar poate fi
plasată după anii 1410-1414.
Reprezentarea pe monede a domnitorului purtând lancea verticală, introdusă
spre sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân, va continua să fie utilizată în monetăria
Ţării Româneşti şi după moartea sa, fiind prezentă pe emisiunile lui Mihail I (14181420) (MBR nr. 221-226), Dan al II-lea (1420-1421) (MBR nr. 228-229) şi Vlad Dracul
(1436-1442, 1443-1447) (Iliescu 257-289), supravieţuind până la reforma monetară a
lui Vladislav al II-lea (1447-1456) (Costin 2006-2007 311-317).
Ducaţii domniei asociate a lui Mircea cel Bătrân cu aşa-zisul „Petrusian" sau
„Petru-Stan", au fost bătuţi în monetăria provincială de la Severin, amplasată la
extremitatea occidentală a Ţării Româneşti, într-o zonă de mare importanţă strategică
(Iliescu 1970 22-23; Oberlănder-Târnoveanu 2008a 390-391; Oberlănder-Târnoveanu
2008b 136-138 notele 50-55; Stîngă 2005 291-298).
Apariţia monedelor reformate ale lui Mircea cel Bătrân la ţărmul Mării Negre,
într-un tezaur descoperit la Constanţa, ca şi în alte localităţi din Dobrogea şi Bulgaria
de Nord şi Nord-Est, pe care le voi menţiona în continuare, reprezintă limita orientală
şi meridională a ariei de difuziune a acestor emisiuni, ca şi a emisiunilor medievale
munteneşti, în genere. Propulsarea lor, prin diverse canale, economice şi politice, până
la această ultimă frontieră face parte dintr-un fenomen complex care a diseminat
monedele medievale româneşti, în cazul nostru specific, pe cele munteneşti, mai întâi
in interiorul statului propriu, apoi în zone din ce în ce mai îndepărtate. În cazul
teritoriului Dobrogei, în integralitatea ei istorică (care cuprinde şi sudul provinciei,
aşa-zisul Cadrilater), problema este mai complicată deoarece, într-un moment care nu
este uşor de stabilit, din cauza lipsei de izvoare, ea a devenit în întregime, sau parţial şi
cu momente de întrerupere şi reluare, parte a statului Ţării Româneşti (Ştefănescu
1971 363-374; Ghiaţă 1974 60-70; Ghiaţă 1987 232-240; Gemil 1987 330-364;
Ştefănescu 2001 281-290; pentru o părere contrară Coman 2013 253-255). În acest
context, prezenţa monedelor reformate ale lui Mircea cel Bătrân în tezaurul de la
Constanţa/1938 ne apare doar ca o componentă a unui proces complex şi de durată,
care debutase sub auspicii economice la sfârşitul anilor 1360 şi începutul anilor 1370,
prin pătrunderea ducaţilor lui Vladislav I Vlaicu şi va atinge apogeul, sub auspicii
73

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberlănder-Târnoveanu

politico-militare, peste două decenii, în prima parte a domniei lui Mircea - 13861396/7 (Iliescu 1990 649-656; Ştirbu şi Stancu 1987 108-116).
Cu excepţia unui mic lot dintr-un tezaur de monede reformate de la Mircea cel
Bătrân, emisiunea a IV-a, provenit din zona Mănăstirii Cocoş [corn. Niculiţelul, jud.
Tulcea], păstrat în colecţia numismatică a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion" din Tulcea (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 40), descoperirea de la
Constanţa/1938 se deosebeşte net, prin structura sa, de toate celelalte descoperiri
monetare colective sau izolate ale acestui principe, cunoscute, până în prezent, pe
teritoriul Dobrogei istorice.
O serie extrem de numeroasă de tezaure, care acoperă mai ales nordul
provinciei şi Cadrilaterul conţin doar emisiuni ale lui Mircea cel Bătrân puse în
circulaţie în perioada dinainte de prima reformă monetară - 1402-1405 - adesea
asociate cu monede bătute de principii munteni din perioada 1377-1386 sau de la Vlad
I (1394/5-1396), cu monede moldoveneşti de la Petru I (1375-1391), precum şi cu
monede maghiare de la Ludovic I (1342-1382) şi Sigismund I (1387-1437), bulgare de
la Ivan Stracimir (1359-1396), otomane de la Bayezid I (1389-1402) sau chiar ale
Hoardei de Aur. Între aceste tezaure le amintim pe cele descoperite la: Silistra/1915,
Silistra/1925, Silistra/1926 (Severeanu 1937 68; Iliescu şi Foit 1967 164 nr. 8-9;
Giurescu 1942 15), Rachelu/1925 [corn. Luncaviţa, jud. Tulcea] (Moisil 1947 5 nr. 56),
Văcăreni/1973 [corn. Văcăreni, jud. Tulcea], (Mitrea 1978 59), Niculiţel-Bădila/1906
[corn. Niculiţel, jud. Tulcea] (Moisil 1906 1117-1122; Moisil 1908a 584-594; Moisil
1908b 413-419; Moisil 1911 362-385; Moisil 1913b 22 nr. 13; Severeanu 1937 68 nr. 1;
Secăşeanu 1938 3; Iliescu 1958a 22), Mănăstirea Cocoş/1835 [corn. Niculiţel, jud.
Tulcea] (Iliescu 1958 b 455-456 no 20; Iliescu 1990 54 no 15; Pârvan 2003-2005 215223), Mănăstirea Saon/ante 1907 [sat Parcheş, corn. Somova, jud. Tulcea] (Iliescu 1964
361), Teliţa/ante 1907 [corn. Frecăţei, jud. Tulcea] (Iliescu 1990 54 nr. 16),
Enisala/1939 [corn. Sarichioi, jud. Tulcea] (Lambrino 1939 498), localitate neprecizată
din judeţul Tulcea/ante 1957 (Iliescu 1990 54 nr. 10), Corbu/cca 1960 [corn. Corbu,
jud. Constanţa] (Custurea 1980 497-498), Ostrov - km 352/1968 [corn. Ostrov, jud.
Constanţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 43), Kranevo (fost Ekrene)/1913 [reg. Dobric,
Bulgaria] (Moisil 1916 51; Iliescu 1990 655 nr. 21), General Tosevo (fost Kazakli,
aproape de Kavarna) [reg. Dobric, Bulgaria] (descoperire inedită aflată în colecţia
Muzeului Naţional de Arheologie Vama, inf. de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi
multumim şi pe această cale), Pcelino/1972 [reg. Dobric] (Jurukova 1985 63) şi
Kaliakra [reg. Dobric, Bulgaria] (Parusev 1990 145).
Lor li se adaugă o serie de descoperi izolate de monede emise în perioada
premergătoare reformei lui Mircea cel Bătrân, cum sunt cele menţionate la: Isaccea
[jud. Tulcea] (Oberlănder-Târnoveanu 1980 511 nr. 178), Niculiţel [corn. Niculiţel, jud.
Tulcea] (Oberlănder-Târnoveanu 1980 512 nr. 189), Mănăstirea Cocoş [corn. Niculiţel,
jud. Tulcea] (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 40), Sarichioi [corn. Sarichioi, jud. Tulcea]
(Oberlănder-Târnoveanu şi Oberlănder-Târnoveanu 1980 108 nr. 83), Enisala [corn.
Sarichioi, jud. Tulcea] (Papuc 1970 391-395; Iliescu 1990 654 nr. 11), Medgidia [jud.
Constanţa] (Papuc 1970 392), Păcuiul lui Soare [corn. Ostrov, jud. Constanţa] (Iliescu
1977 160 201), Balcik [reg. Dobric, Bulgaria] (Jordanov 1990 55) şi Kaliakra [reg.
Dobric, Bulgaria] (Parusev 1990 144).
Monedele lui Mircea cel Bătrân emise înainte de prima reformă monetară apar
şi în componenţa unor tezaure descoperite în Bulgaria de Nord sau de Nord-Est, în
afara teritoriului Dobrogei bulgăreşti (aşa-numitul Cadrilater) (Zekova 2006-2007
237-247). Între acestea le menţionăm pe cele de la Nikopolf 1915 [reg. Pleven] (Filov
1915 225-226; Pencev 2010 153-164), Cerven/1973 [reg. Russe] (Jurukova 1978 77;
Lazarov 1992 34), Russe/1955 (reg. Russe) (Dimova 1962 71-87) şi o localitate
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neprecizată din regiunea Vama (descoperire inedită aflată în colecţia Muzeului
Naţional de Arheologie Vama, informaţie de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi mulţumim
şi pe această cale).
Descoperiri izolate de monede de la Mircea cel Bătrân în Bulgaria de Nord şi de
Nord-Est sunt cunoscute la: Veliko Tămovo [reg. Veliko Tămovo] (Docev 1992 265 tab.
LXIV nr. 5; Docev 1994 32-34), Vama - Karaea Teke (descoperire inedită aflată în
colecţia Muzeului Naţional de Arheologie Vama, informaţie de la dr. Igor Lazarenko,
căruia îi multumim şi pe această cale) şi Sumen [reg. Sumen] (Zekova 2006 159 nr.
1471). În colecţia Muzeului Naţional de Arheologie din Vama se păstrează doi ducaţi de
la Mircea cel Bătrân, datând din perioada dinainte de prima reformă monetară (14021405), provenind dintr-o localitate necunoscută din Bulgaria de Sud sau pur şi simplu,
din Bulgaria, fără alte precizări (descoperire inedită aflată în colecţia Muzeului
Naţional de Arheologie Vama, informaţie de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi multumim
şi pe această cale).
Ca şi în cazul descoperirilor de monede reformate de la Mircea cel Bătrân
descoperite în Dobrogea istorică, numărul atestărilor de tezaure consemnate pentru
teritoriile Bulgariei de Nord şi Nord-Est este extrem de redus. În acest sens, putem cita
tezaurele de la: Florentin/1981 [reg. Vidin] (Jurukova 1983 117; Lazarov 1992 34) şi
Vardun/1938 [reg. Tărgoviste] (Gerasimov 1939 454; Lazarov 1992 34). Un fragment
de tezaur "descoperit într-o localitate neprecizată din zona Tărgoviste în 1928",
provenit din colecţia dr. Vasil Haralanov, publicat de dr. Zenija Zekova (Zekova 2009
78-82) conţine nu numai monede de la Mircea cel Bătrân, a IV-a emisiune reformată,
cu piese emise atât la Târgovişte, cât şi la Severin, dar şi de la Mihail I, asociate cu
akcele de la Murad al II-lea şi de la Mehmed al II-lea (prima domnie).
În literatura de specialitate bulgară sunt menţionate şi descoperiri izolate de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân, emisiunea a IV-a reformată: la Veliko
Tămovo (Gerasimov 1973 240 nr. 160; Docev 1992 265 pl. LXIV nr. 6, patru
exemplare) şi la Sumen (Jordanov 1975 150 nr. 1; Zekova 2006 160 nr. 1473). Alte
câteva monede izolate atribuite lui Mircea cel Bătrân descoperite la Sumen şi la Veliko
Tămovo sunt, în mod cert, greşit identificate. Moneda de la Veliko Tămovo atribuită
de dr. K. Docev lui Mircea cel Bătrân (Docev 1992 265 pl. LXIV nr. 6, piesa ilustrată)
este în realitate un ducat de la Dan al II-lea (1422-1426; 1427-1431). În aceiaşi situaţie
se află şi piesa descoperită la Sumen, atribuită de dr. Zekova lui Mircea cel Bătrân
(Zekova 2006 160 nr. 1472).
În repertoriul descoperirilor de monede de la Mircea cel Bătrân descoperite în
Dobrogea şi Bulgaria publicat de Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu figurează o
serie de alte localităţi, cum ar fi: Adamclisi, Kavama şi Preslav - (Ştirbu şi Stancu 1987
108 nr 1, 116 nr. 66 şi 71) unde ar fi fost descoperite monede de la Mircea cel Bătrân,
dar pe care nu le-am luat în discuţie, datorită caracterului prea vag al informaţiei, care
împiedică identificarea grupei cronologice căreia îi aparţineau piesele.
Chiar şi o simplă trecere în revistă a datelor privind difuziunea monedelor lui
Mircea cel Bătrân în Dobrogea scoate în evidenţă o serie de evoluţii interesante. Ceea ce
frapează de la început este uriaşa discrepanţă dintre numărul descoperirilor dobrogene
de monede devalorizate, emise în perioada anterior efectuării primei reforme monetare
întreprinse în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (ante 1402-1406) şi cele bătute
dintr-un aliaj de argint de foarte bună calitate, din perioada post-reformă apărute în
această regiune. Discrepanţa devine şi mai importantă dacă ţinem seama de volumul
descoperirilor colective dinainte de reformă, care conţineau, în unele cazuri, chiar şi
mai multe mii de monede, vezi cazul tezaurului de la Niculiţelj1906, despre care se
afirmă că ar fi reunit între 6.ooo şi 10.000 piese (Secăşeanu 1938 3 avansează cifra de
75

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberlănder-Târnoveanu

10.000 monede; Iliescu 1958 22, menţionează existenţa a circa 6000 de monede),
comparativ cu cele constituite din emisiuni reformate, dintre care, cel mai mare pe
care-l cunoaştem, până în prezent, tezaurul de la Constanţa/1938, număra doar circa
100 de exemplare. Chiar dacă ţinem seama de faptul că monedele emise între anii
1386-1402/5 conţineau sensibil mai puţin argint şi aveau greutăţi medii mai reduse
decât cele bătute între anii 1402/5-1418, diferenţa între volumul de numerar reunit în
descoperirile dobrogene de piese de la Mircea cel Bătrân din perioada de după reformă
rămâne unul foarte modest. Astfel, în lumina analizelor atomice efectuate în ultimul
deceniu, se poate aprecia că un ducat reformat de la Mircea cel Bătrân conţinea, în
medie, cantitatea de argint aflată în doi ducaţi ai acestui principe, emişi la începutul
domniei sale, sau cu cea aflată în patru ducaţi de la Vlad I sau din emisiunile târzii din
perioada ante-reformă ale lui Mircea. Aplicând aceste echivalenţe, putem presupune că
valoarea tezaurului de la Constanţa/1938 ar fi corespuns cu cea a doar cca 200 până la
cca 400 de ducaţi ai lui Mircea cel Bătrân, emişi anterior reformei monetare de la
începutul secolului al XV-lea.
Un tablou şi mai concludent se conturează, dacă analizăm distribuţia
descoperirilor de monede reformate de la Mircea cel Bătrân pe întregul teritoriu al Ţării
Româneşti. Vom constata, cu uşurinţă, faptul că acestea prezintă o repartiţie extrem de
inegală din punct de vedere geografic, indicând nu numai o rarefiere a numărului
acestora, dar şi o reducere semnificativă a volumului de numerar conţinut, descreşterea
mergând dinspre vest spre est.
În vreme ce în teritoriile situate la vest de văile Argeşului şi Dâmboviţei
predomină tezaurele, unele dintre ele încheiate cu monede de la Mihail I, urmaşul lui
Mircea cel Bătrân, în zonele de silvostepă sau stepă situate la est de Dâmboviţa şi pe
cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei, cu excepţia unui mic depozit de la Malu Roşu
[corn. Fierbinţi, jud. Ialomiţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr 36), se cunosc doar rare
descoperiri izolate de monede reformate de la acest principe.
După cum o arată seria de tezaure publicate, până în prezent, regiunea cu cea
mai deasă reţea de descoperiri de monede reformate de la Mircea cel Bătrân este, în
mod indiscutabil, Oltenia. Cele mai multe descoperiri din Oltenia se concentrează în
hinterlandul Cetăţii Severinului, dar numărul acestora este destul de mare şi în sudul
provinciei, în zona învecinată Dunării.
Din această regiune provin tezaurele de la: Drobeta-Turnu Severin/1915 [jud.
Mehedinţi] (Moisil 1916 43 nr. 66; Moisil 1947 4-5 no 54; Isăcescu 1965b 52-57 nr 324383; Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25), Halânga/1960 [corn. Izvorul Bârzii, jud.
Mehedinţi] (Iliescu 1965b. 1062-1063; Iliescu 1965a 1154-1155; Iliescu 1986 37, sub
numele de tezaurul Alinga; publicat greşit de Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25, sub
numele de tezaurul Drobeta-Turnu Severin IV şi 112 nr. 32, sub numele de tezaurul de
la Halânga [sic!!!] ; Stîngă 2002 45-48 nr. 1, sub numele de tezaurul Drobeta-Turnu
Severin /1960 şi 48-49 nr. 2, ca tezaurul Halânga /1960 [sic!!!]). De fapt a fost găsit un
singur tezaur), Strehaia [jud. Mehediţi] (Ştirbu şi Stancu 1987 115 nr. 56), Bistriţa/1931
[corn. Hinova, jud. Mehedinţi] (Popilian 1968 3; Stîngă 1985 146 nr 4; Ştirbu şi Stancu
1987 108 nr 6; Stîngă 2002 50-52; Iliescu 2008 252), Dudaşul Schelei/1983 [mun.
Drobeta-Turnu Severin] (Rădulescu şi Turturică 1984 70-85 nr. 1-114; Ciobotea et alii
1985 65-69; Ştirbu şi Stancu 1987 114 nr 52; Stîngă 2002 61-110 nr 1-332; Oberlănder
Târnoveanu 2004 223-240), Basarabi/1963 [mun. Calafat, jud. Dolj] (Popilian 1968;
Ştirbu şi Stancu 1987 108 nr. 5; Rădulescu 1998 182-209), Amărăştii de Jos [corn.
Amărăştii de Jos, jud. Dolj] (Ştirbu şi Stancu 1987 108 nr. 2), Bâzdâna/1969 [corn.
Calapăr, jud. Dolj] (Rădulescu 1981 89-95; Rădulescu 1984-1986 61-64; Ştirbu şi
Stancu 1987 108 nr. 7), Galiciuica/1935 [corn. Galiciuica, jud. Dolj] (Moisil 1934 70;
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Grecu 1949 110 nota nr 5; Iliescu 1964 363; Pârvan 1982 123-131; Ştirbu şi Stancu 1987
111-112 nr. 28).
Pe lângă aceste numeroase tezaure, pe teritoriul Olteniei sunt atestate şi câteva
descoperiri izolate de monede reformate de la Mircea ce Bătrân, cum sunt cele de la:
Mănăstirea Cozia [Călimăneşti, jud. Vâlcea] (Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 14) şi
Drobeta-Turnu (Bărcăcilă 1957 174 nr. 2 pl. I nr. 2, ban atribuit în mod eronat lui Radu
I; Bărcăcilă 1959 776; Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25; Stîngă 1996 149 nr. 12-13).
O altă concentrare importantă de tezaure conţinând monede reformate de la
Mircea cel Bătrân este consemnată pe teritoriul Munteniei, propriu zise, în zona situată
între râurile Olt şi Argeş. De aici provin tezaurele de la: Mânăstirea Glavacioc/1977
[corn. Ştefan cel Mare, jud. Argeş] (Maschio şi Cîrstocea 1983 69-81; Ştirbu şi Stancu
1987 112 nr. 29), Mănăstirea Tutana/1987 [corn. Băiculeşti, jud. Argeş] (Maschio şi
Crîstocea 2001 88-89, nr. 1-11), Târgovişte/1961 [jud. Dâmboviţa] Ştirbu şi Stancu 1987
115 nr. 58), Sperieţi/ante 1941 [corn. Gura Şuţii, jud. Dâmboviţa] (Mitrea şi Umlauf
1986-1991 125-132; Ştirbu şi Stancu 1987 115 nr. 55), Gura Şuţii/1935 [corn. Gura Şuţii,
jud. Dâmboviţa] (Mitrea şi Umlauf 1986-1991 125-132; Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr. 31),
Titu/1977 [jud. Dâmboviţa] (Nicolae 2010 69-84), Roşiorii de Vede/1930 [jud.
Teleorman] (Ştirbu şi Stancu 1987 114 nr. 50; Catrina 1990 151-161), cu o concentrare
excepţional de deasă de descoperiri din zona învecinată celei de a doua capitale a Ţării
Româneşti - Târgovişte.
Tot în vestul şi centrul Munteniei sunt menţionate câteva descoperiri izolate de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân, cum sunt cele de la: Curtea de Argeş Gud.
Argeş) (Constantinescu 1984 120 nr. 11, dar atribuit eronat lui Radu I, 120 nr. 33;
Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 23) şi Târgovişte [jud. Dâmboviţa] (Ştirbu şi Stancu 1987
115 nr. 58).
Ca şi în cazul Dobrogei şi aria estică a Ţării Româneşti, numărul şi volumul
descoperirilor de monede de la Mircea cel Bătrân bătute în perioada dinaintea reformei
monetare şi după aceea contrastează puternic. După cum o arată repertoriul publicat de
Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu, în această regiune tezaurizarea, practic,
încetează la începutul secolului al XV-lea (Ştirbu şi Stancu 1987 108-116), iar numărul
descoperirilor izolate se reduce drastic. Aşa cum am anticipat, tabloul descoperirilor de
monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân din zonele răsăritene ale Ţării Româneşti,
învecinate direct cu Dobrogea este unul foarte modest. Cu excepţia unui mic depozit
monetar, conţinând cinci ducaţi făcând parte din cea de a IV-a emisiune reformată,
bătuţi în monetăria de la Târgovişte, scos la lumină într-un bordei cercetat arheologic
în localitatea Malu Roşu [corn. Fierbinţi, jud. Ialomiţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr.
36), restul puţinelor descoperiri publicate, până în prezent, constau doar din piese
izolate.
Între acestea, putem menţiona descoperirile de la: Străuleşti-Măicăneşti [mun.
Bucureşti] (Grigoruţă 1971 247-252, banul descris la 249-249, fig. 3 Velter 2005 329333
Velter, Pârvan şi Vâlcu 2005 518 nr. 897; Ştirbu şi Stancu 1987 109 nr. 12),
Buftea-Măneşti [jud. Ilfov] (Grigoruţă 1981 210 Velter, Pârvan şi Vîlcu 2005 497 nr.
835; Grigoruţă 1978 51
Velter, Pârvan şi Vîlcu 2005 497 nr. 836; Ştirbu şi Stancu
1987 109 nr. 13), Mănăstirea Snagov [Snagov, jud. Ilfov] (Rosetti 1935 14, nr. 41; Ştirbu
şi Stancu 1987 114-115 nr. 54), Dridu - "La Metereze" [corn. Dridu, jud. Ialomiţa]
(Nicolae şi Popescu 1994-1995 292 nr. 5, pl. I, nr. 5), Coconi [corn. Mănăstirea, jud.
Călăraşi] (Constantinescu 1972 104-105; Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 18) şi Călăraşi
[jud. Călăraşi] (Papasima 1987 176 nr. 5).
Desigur, nu este lipsit de importanţă să subliniem faptul că din necropola
satului medieval de la Străuleşti-Măicăneşti provin şase monede reformate de la Mircea
=

=

=

=
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cel Bătrân, inclusiv doi bani, un nominal emis în cantitate redusă, iar din contexte
asemănătoare, de la Buftea-Măneşti, au fost scoase la lumină trei piese, dintre care una
este un ban, corespunzând primei emisiuni reformate. În ciuda rarităţii apariţiilor de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân în părţile de răsărit ale Ţării Româneşti, ele
sunt foarte importante, deoarece conţin atât ducaţi aparţinând primei emisiuni
reformate (Buftea-Măneşti, Dridu - "La Metereze", Coconi şi Călăraşi), cât şi ducaţi care
fac partea din cea de a IV-a emisiune reformată, bătuţi în monetăria de la Severin, în
asociere cu „Petrusian" (Străuleşti-Măicăneşti), tipuri care se regăsesc şi în structura
lotului conservat din tezaurul Constanţa/1938. Prezenţa acestor tipuri monetare emise
după reforma lui Mircea cel Bătrân constituie o punte de legătură între descoperirile
dobrogene de acest fel şi cele din restul teritoriului Ţării Româneşti.
Pe lângă emisiunile semnate ale lui Mircea cel Bătrân bătute în perioada
posterioară, câteva descoperiri monetare scot la iveală prezenţa în cadrul numerarului
care a circulat în jumătatea estică a Muntenie şi a unor emisiuni de la sfârşitul secolului
al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, care au fost bătute pe teritoriul Dobrogei,
pentru uzul populaţiei locale, obişnuită de secole să folosească cotidian moneda
măruntă de bronz. Este vorba de monede anonime de bronz, de formă uşor
concav/ convexă sau plată, cu o execuţie neglijentă, imitând unele emisiuni monetare
bulgăreşti ale Ţaratului de Târnovo, de la sfârşitul domniei lui Ivan Alexandru, sau ale
lui Ivan Stracimir, ţarul de la Vidin. Altele poartă pe avers şi revers doar imagini cu
caracter religios creştin, constând în reprezentarea schematică a lui Iisus Christos, cruci
de forme diverse sau elemente decorative geometrice cu o semnificaţie incertă. Această
mare categorie de emisiuni, reunind zeci de tipuri a fost denumită monetăria imitativă
de tip Silistra, de la faptul că cele mai multe piese de acest fel provin din marele tezaur
descoperit în 1932, în grădina publică de la Silistra. Având în vedere caracterul
eminamente creştin al reprezentărilor de pe monede, datarea ascunderii acestui tezaur
în primele decenii ale secolului al XV-lea (poate cu ocazia Cruciadei de la Vama din
1444), ca şi concentrarea descoperirilor de acest gen în zona sudică a Dobrogei, baterea
lor a fost atribuită autorităţilor administrative ale Ţării Româneşti din vremea lui
Mircea cel Bătrân sau/şi a urmaşilor lui (Oberlănder-Târnoveanu 1988 117-118). Tot
din sudul Dobrogei, din imediata vecinătate a Dărstorului-Dristrei provin şi tezaurele
conţinând emisiuni de tip imitativ de la Păcuiul lui Soare (Isăcescu 1975 345-352) şi
Oltina [jud. Constanţa], dar se cunosc şi câteva piese izolate la Isaccea [jud. Tulcea]
(Oberlănder-Târnoveanu 1988 118 nota nr. 43). În Bulgaria de Nord-Est monede de tip
imitativ Silistra au fost descoperite la Târnovo (Docev 1992 124-127 pl. XL şi 14 nr. 516), fortăreaţa de la Provadija (Lazarov 2001 65-67 nr. 114-124) şi Sumen (Zekova 2006
148 nr. 1341).
Din teritoriile estice ale Ţării Româneşti provin două stamena de bronz de tip
Silistra. Una dintre ele a fost descoperită în necropola de la Băneasa-Străuleşti [mun.
Bucureşti] (Panait 1965 201, fig. 1 a-b, fără identificare precisă), iar cealaltă provine
dintr-un mormânt de la Mănăstirea Snagov (Cantacuzino 1995 18, nr. 66 şi 20, fig. 26
a-b, dar greşit atribuită lui Ivan Alexandru).
Chiar dacă sunt puţin numeroase, descoperirile de monede imitative de tip
Silistra scoase la lumină în zonele răsăritene ale Ţării Româneşti, pun în evidenţă
existenţa şi a unui flux de numerar care se îndrepta dinspre Dobrogea spre această
regiune, corolarul unei mişcări de bunuri şi oameni care unea posesiunile lui Mircea cel
Bătrân situate de-o parte şi alta a Dunării.
Numărul redus de descoperiri de monede reformate de la Mircea cel Bătrân
provenite din jumătatea estică a Ţării Româneşti, ca şi modestia lor numerică fac ca
situaţia apariţiilor de acest gen din Dobrogea să nu mai pară atât de singulară, cum ar fi
părut la prima vedere.
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Fără îndoială, diferenţele majore care se constată între concentrarea foarte
mare a descoperirilor de monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân, cele mai multe
constând în tezaure, în Oltenia şi în zona apuseană a Munteniei şi raritatea acestora în
estul Ţării Româneşti şi Dobrogea au explicaţii atât de natură economică, demografică.
cât şi politico-militară. La sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea
Oltenia şi vestul Munteniei reprezentau zonele cele mai bogate şi populate ale Ţării
Româneşti. Zona era favorizată de apropierea de centrele puterii, de existenţa unor
resursele naturale, de prezenţa marilor domenii ale Domniei, Bisericii şi boierimii, ca şi
avantajele plasării pe axele de comunicaţii care duceau spre Balcani, Europa centrală şi
bazinul Adriaticii.
Descoperirile monetare nu pun în evidenţă nici un moment de cezură în
pătrunderea numerarului nou în Oltenia de-a lungul întregii domnii a lui Mircea cel
Bătrân. De aici provine singurul tezaur cunoscut, până în prezent, în care putem
urmării procesul de trecere de la numerarul bătut înainte de reforma monetară la cel
reformat, respectiv cel de la Turnu Severin/1915. Demn de menţionat este şi faptul că
din Oltenia, din tezaurul de la Dudaşul Schelei [corn. Schela Cladovei, mun. Drobeta
Turnu Severin] provin şi cele mai vechi monede otomane cunoscute la nord de Dunăre
- akc;ele emise de Suleyman <:;elebi (1402-1411) şi Mehmed I (1413-1421) (Rădulescu şi
Turturică 1984 73-74), semn al menţinerii contactelor cu teritoriile balcanice aflate sub
control otoman. Toate acestea au determinat extinderea economiei monetare în
Oltenia, care a atins parametri comparabili cu cel existent în unele regiuni din
Transilvania sau nordul Balcanilor, fapt unic în spaţiul românesc medieval.
După cum o atestă marele număr de tezaure monetare databile la sfârşitul
deceniului al II-lea şi începutul deceniului următor al secolului al XV-lea, devenite
centrul de putere al Ţării Româneşti, Oltenia şi vestul Munteniei ajung şi ţintele
predilecte ale atacurilor otomane de la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân şi din
vremea lui Mihail I (1418-1420) şi, foarte probabil, teatrul principal de confruntare în
cursul războaielor civile dintre Radu al II-lea şi Dan al II-lea.
În contrast cu ţinuturile vestice ale Ţării Româneşti, zonele de silvo-stepă
situate la est de Dâmboviţa par să fi suferit la începutul secolului al XV-lea atât un
proces de regres economic, cât şi demografic, în ciuda avantajelor oferite de resursele
naturale şi vecinătatea unor căi de comunicaţie importante, de-a lungul Dunării,
Dâmboviţei şi Ialomiţei. Apariţia pieselor ceramice tipice culturii Hoardei de Aur, ca şi
a unei monede de bronz tătăreşti în aşezarea de la Coconi [corn. Mănăstirea, jud.
Călăraşi], singurul sat medieval din sud-estul României cercetat sistematic
(Constantinescu 1972) pot să ne conducă la supoziţia că zona a fost afectată de trecerea
spre Balcani a unor grupuri de tătari refugiaţi din stepele de la nordul Mării Negre,
după înfrângerea lui Toqtamys de către Timur Lenk. Este însă foarte probabil, ca zonele
deschise să fi fost grav afectate şi de atacurile otomane din deceniul al X-lea al secolului
al XIV-lea, cu atât mai devastatoare, cu cât după 1393, odată cu distrugerea Ţaratului
de Târnovo, frontiera otomană s-a instalat pe Dunăre. Apariţia descoperirilor de
monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân indică o reluare a aprovizionării cu
numerar nou după 1402-1406, dar nivelul afluxului nu pare să fi fost unul prea înalt.
Analiza descoperirilor monetare din Dobrogea din ultimul deceniu al secolului
al XIV-lea şi primele două decenii ale secolului al XV-lea pune în evidenţă o evoluţie şi
mai dramatică. Din secolul al XI-lea regiunea Gurilor Dunării fusese integrată în
procesul economiei monetarizate şi periodic, pe măsură ce a fost integrată în marele
comerţ internaţional al vremii, descoperirile au scos la iveală apariţia pe piaţa locală a
monedelor de mare valoare din aur sau din argint (Oberlănder-Târnoveanu 1992b 5963). De exemplu, în anii '50 ai secolului al XIV-lea au pătruns masiv monedele de
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argint sârbeşti (Oberlănder-Târnoveanu 1992a 69-89), urmate în anii '70 - 'So de
monedele bulgare ale Ţaratului de Vidin şi Tărnovo (Isăcescu 1971 345-352; Dimitrova
Cudilova 1980 108-110; Parusev 1993 145-167; Paroushev 1995 272-286) şi medievale
româneşti, atât din Muntenia, cât şi din Moldova (Ştirbu şi Stancu 1973-1975 143-166;
Iliescu 1990 649-656; Pârvan şi Constantinescu 2000-2001 627-657).
Descoperirile colective databile în cea de a doua parte a anilor 1380 şi în anii
1390 sunt dominate net de emisiunile dinainte de reformă ale lui Mircea cel Bătrân şi
cele moldoveneşti ale lui Petru I, indicând un proces extrem de rapid de schimbare a
mediului circulator local, nu atât sub influenţa factorilor economici, cât mai ales a celor
politici. Factorul politic explică pătrunderea în regiunea Gurilor Dunării, ca loturi
masive, gata constituite, nu numai a ducaţilor lui Mircea, dar şi răspândirea monedelor
predecesorilor săi sau ale ţarului de la Vidin, Ivan Stracimir, care circulau încă în
număr mare în Ţara Românească. Tot pe filiera munteană trebuie să fi ajuns şi
majoritatea monedelor maghiare prezente în tezaurul de la Niculiţel-Bădila/1906 sau
de la Silistra/1926, deşi în acest caz, o altă posibilă poartă de pătrundere a dinarilor
ungureşti spre Dobrogea fiind Moldova.
Având în vedere contextul politic foarte zbuciumat prin care trecea Dobrogea la
sfârşitul secolului al XIV-lea (Gemil 1987 330-364), ca şi valoarea redusă a emisiunilor
devalorizate ale lui Mircea cel Bătrân, este de presupus că difuziunea lor rapidă şi pe o
scară atât de întinsă în zonă s-a datorat mai puţin amplorii relaţiilor comerciale dintre
teritoriile situate de-o parte şi de alta a Dunării, cât, mai ales plăţilor cu caracter politic
efectuate de autorităţile Ţării Româneşti, a plăţilor pentru susţinerea efortului militar
de o amploare excepţională de a controla şi proteja "Podunavia", Dărstorul (Silistra) şi
"ţările despotului Dobrotici" contra acţiunilor altor competitori, în primul rând contra
otomanilor, dar nu numai. Anexarea Silistrei şi a sudului Dobrogei, în 1388 (Gemil
1987 334-335), nu putea fi făcută numai prin confruntare cu otomanii, ci şi cu Ţaratul
de la Tărnovo. Recenta punere în lumină a prezenţei militare a genovezilor la Kaliakra,
în perioada 1397-1402 (Papacostea 1997 277-286), ridică problema modului în care au
reacţionat autorităţile Ţării Româneşti la această provocare majoră, într-o zonă de
mare importanţă strategică şi economică. Prezenţa monedelor lui Vlad I (1394-1396),
alături de emisiunile lui Mircea cel Bătrân, în tezaurele de la Văcăreni/1971, Niculiţel
Bădila/1906 şi Kaliakra IV pune în evidenţă problema impactului financiar al
operaţiunilor militare din Dobrogea, provocate de războiul civil din Ţara Românească
asupra circulaţiei monetare locale, la mijlocul anilor 1390. Prezenţa într-o proporţie
semnificativă a monedelor lui Vlad I în tezaurele dobrogene ar putea constitui un
indiciu al controlului exercitat de acest rival al lui Mircea cel Bătrân asupra unor
teritorii dintre Dunăre şi Marea Neagră, în anii 1395-1397.
Distribuţia geografică a tezaurelor de monede de la Mircea cel Bătrân emise
anterior reformei în spaţiul dobrogean indică existenţa în anii 1390 a unei stări
generalizate de insecuritate pe ansamblul regiunii, acoperind atât zona dunăreană, cât
şi pe cea a litoralului, nordul şi sudul provinciei, deopotrivă. Cu toate acestea, se
constată o concentrare evidentă a descoperirilor în câteva zone foarte importante din
punct de vedere strategic: cea a Isaccei-Niculiţelului, Enisalei, Silistrei şi Kaliakrei.
Datorită dificultăţii de a data majoritatea emisiunilor lui Mircea cel Bătrân bătute
anterior reformei monetare, încadrarea cronologică a majorităţii tezaurelor este destul
de largă. În câteva cazuri, declanşarea valului de tezaurizare locală sau generală, poate
fi pusă în legătură cu evenimente istorice concrete, cum ar fi fost de exemplu, cucerirea
Silistrei de către otomani, în iulie 1393 (Gemil 1987 343). Este tentant să considerăm că
acest eveniment a fost cauza îngropării seriei de tezaure conţinând monede de la
Mircea cel Bătrân emise înainte de reformă descoperite în acest oraş, ca şi a altor
tezaure din împrejurimi (Păcuiul lui Soare, Oltina). Un alt caz în care datarea îngropării
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unor tezaure poate fi destul de precis circumscrisă este cel al descoperirilor care
reunesc şi monede de la Vlad I. Ascunderea acestor tezaure, care apar atât în nordul,
cât şi în sudul Dobrogei, poate fi datată în perioada 1395-1397, sau imediat după.
Din păcate, în acest moment nu putem stabili legături de cazualitate între
atacurile beilor de margine asupra posesiunilor transdanubiene ale lui Mircea cel
Bătrân, sau devastările produse în regiune de deplasarea spre Thracia a unor grupuri de
tătari fugiţi din Hoarda de Aur, după înfrângerile cauzate de Timur Lenk (cca 1399) şi
ascunderea unor tezaure din Dobrogea şi Bulgaria de Nord-Est.
Cu toate acestea, analizând situaţia evoluţiei circulaţiei monetare din Dobrogea
în cursul ultimului deceniu al secolului al XIV-lea şi primele decenii ale secolului al XV
lea constatăm simptomele unei grave crize care a afectat pe termen lung afluxul
monetar spre regiune, incluzând aici şi prezenţa emisiunilor reformate ale lui Mircea
cel Bătrân, care alcătuiesc lotul păstrat din tezaurul de la Constanţa/1938.
Compoziţia tezaurelor de la Văcăreni/1971 (Mitrea 1978 59; Oberlănder
Târnoveanu 1980 513 nr. 200; Iliescu 1989-1991 117-123), Mănăstirea Cocoş/1835
(Iliescu 1958b 455-456) şi Kaliakra III, VI şi VII (Parusev 1990 144-146) indică
existenţa unui început de înnoire a numerarului aflat în circulaţie în Dobrogea, spre
mijlocul anilor 1390. Procesul constă în apariţia monedelor otomane pe piaţa monetară
locală, sub forma asprilor lui Bayezid I (1389-1402). Şansa datării mai precise a
ascunderii tezaurului de la Văcăreni/1971, ne permite plasarea sosirii primelor emisiuni
de argint otomane ante 1395-1397. În ceea ce priveşte ponderea primelor monede
otomane în cadrul numerarului aflat în circulaţie în Dobrogea în ultima decadă a
secolului al XIV-lea se pot observa unele caracteristici zonale. În nord, în zona Gurilor
Dunării, după cum o arată structura tezaurului de la Văcăreni/1971, acestea sunt
apariţii excepţionale (doar patru aspri), în timp ce în regiunea sudică a provinciei, în
zona Kaliakrei, se cunosc mai multe tezaure conţinând astfel de monede, în unele
cazuri acestea fiind alcătuite în exclusivitate din akc;ele de la Bayezid I, cum este cazul
tezaurului Kaliakra VII (60 de exemplare).
Deşi în sudul regiunii, la Silistra este atestată prezenţa câte unui mangâr de la
Orhan I (1324-1362) şi Murad I (1362-1389) (Condurachi 1943 64), chiar pornind de la
premiza că atribuirile sunt corecte, nu avem certitudinea că cele două monede au ajuns
în spaţiul dobrogean încă în epoca emiterii lor, deoarece cele două piese fac parte din
marele tezaur de monede de bronz descoperit în 1932, în Grădina Publică a oraşului.
Tezaurul acesta are o structură tipică pentru circulaţia monetară urbană, într-o epocă
de criză profundă, care se situează la cumpăna secolelor XIV-XV, când din cauza lipsei
de numerar proaspăt, populaţia adună şi refoloseşte monede vechi de sute şi chiar mii
de ani, reduse la valoarea unor simple lingouri metalice. Pe lângă cantităţi
impresionantă de stamena şi follari de tip imitativ Silistra, descoperirea cuprinde o
gamă uriaşă de piese de bronz antice, bizantine, medievale balcanice, central-europene
şi orientale, din secolele III a. C. până în anii 1430-1437 (ultima piesă identificată este
un quarting de la Sigismund I de Luxemburg). Tot din sud, de la Kaliakra, provine
descoperirea izolată a unui aspru de la Murad I (1362-1389) (Parusev 1990 146), dar
nici în acest caz nu avem certitudinea că moneda a ajuns în zonă în anii dinainte de
1389.
Pe lângă tezaurele deja menţionate, din Dobrogea se cunosc şi câteva
descoperiri izolate de akc;ele de la Bayezid I la: Enisala (2 exemplare) [corn. Sarichioi,
jud. Tulcea] (Dragomir 1972-1973 43; Vertan şi Custurea 1980 358 nr. 217) şi Kaliakra
(4 exemplare) (Parusev 1990 146). De la Ostrov [jud. Constanţa] provine un mangîr de
la acelaşi emitent (Vertan şi Custurea 1979 239 nr. 82), alte patru piese de acest fel au
fost descoperite la Kaliakra (Parusev 1990 146). Lor li se adaugă o altă monedă de
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bronz de la Bayezid I descoperită într-o localitate neprecizată din Dobrogea
românească (Nicolae şi Donoiu 1986-1991 299 nr. 1).
De la urmaşul lui Bayezid I, de la Emir Suleyman (1402-1411) se cunoaşte o
singură descoperire monetară în Dobrogea, cea a unui mangîr, provenit dintr-o
localitate necunoscută (Blasko şi Nicolae 1983-1985 298 nr. 1).
Comparând situaţia descoperirilor de tezaure sau monede izolate ale primilor
emiri şi sultani otomani (Orhan, Murad I, Bayezid I, Emir Suleyman, Musa <:;elebi,
Mehmed I) din Dobrogea cu cele cunoscute în Bulgaria de Nord-Est (Gerasimov 1973
241-242 nr. 166-174; Lazarov 1991 33-51; Lazarov 2001 75-78 nr. 154-166; Lazarov
2005a 12-23; Lazarov 2005b 32-35; Zekova 2006 161-164 nr. 1487-1527) avem
imaginea foarte clară a faptului că emisiunile otomane timpurii nu au pătruns decât
accidental în zona dintre Dunăre şi Marea Neagră, situată la nord de linia Kaliakra
Silistra, în vremea domniei lui Bayezid I şi a primilor săi urmaşi, jucând un rol simbolic
în procesul de înnoire a mediului circulator local.
Pentru primul deceniu al secolului al XV-lea nu cunoaştem decât o singură
descoperire de monedă moldovenească pe teritoriul Dobrogei şi aceea foarte modestă
ca volum. Este vorba de un mic tezaur compus din groşi devalorizaţi de la Alexandru I,
emişi între 1400 -1409, provenit de la Măcin [jud. Tulcea] (Pârvan 2000 563-572).
Trecând în revistă descoperirile monetare din ultimul deceniu al secolului al
XIV-lea şi primele două decenii ale secolului al XV-lea din Dobrogea ne apare foarte
pregnant imaginea unei regiuni afectată de o criză majoră. Efectul combinat al
devastărilor produse de incursiunile otomane, ale luptelor pentru putere dintre Mircea
cel Bătrân şi Vlad I, al trecerii în forţă a tătarilor fugiţi din cale lui Timur Lenk şi, foarte
probabil, al confruntării cu genovezii pentru controlul Kaliakrei şi Chiliei a dus la
depopularea şi devastarea economică a zonei pe termen lung. În ciuda intervenţiei
militare de succes a lui Mircea cel Bătrân la Silistra, în 1403 (Pippidi 1986 323-332), a
reluării şi menţinerii până la sfârşitul domniei a contactelor politico-diplomatice trans
pontice cu Emiratul Kastamonu-Sinope şi a intervenţiei în competiţia politică pentru
moştenirea puterii otomane între fiii lui Bayezid I (Gemil 1987 354-361) situaţia
economică a posesiunilor dobrogene ale Ţării Româneşti a rămas precară. În lumina
descoperirilor monetare, ţinutul dintre Dunăre şi Mare ne apare ca o zonă de frontieră
sărăcită şi depopulată, redusă la autosuficienţă, ca un avanpost militar şi releu
diplomatic îndepărtat de centrul de putere al Ţării Româneşti.
Pentru Constanţa medievală, descoperirea tezaurului din 1938 este extrem de
importantă, deoarece până în prezent, majoritatea mărturiilor de vieţuire datau din
secolele X-XIII (Mănucu-Adameşteanu 1991 299-327). În plus, permite localizarea unui
nucleu de locuire la începutul secolului al XV-lea în zona actualei străzi Mircea Vodă.
Tezaurul de la Constanţa/1938, împreună cu cel de la Mănăstirea Cocoş indică o
reluare timidă a aprovizionării cu monedă munteană a Dobrogei în cursul primului
deceniu al secolului al XV-lea, după restabilirea situaţiei politico-militare la Dunărea de
Jos, survenită după înfrângerea otomanilor la Ankara şi intervenţia directă în războiul
civil care l-a opus pe Musa, pretendentul sprijinit de Mircea cel Bătrân, fraţilor săi
Emirul Suleyman şi Mehmed I. În acelaşi timp, în ciuda modestiei sale, tezaurul de la
Constanţa/1938 reprezintă cel mai important document privind circulaţia monedei
muntene în Dobrogea în cursul primelor două decenii ale secolului al XV-lea.
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CATALOG
Emisiunea I-a reformată (Tipul cu sabie verticală)
Monetăria Târgovişte (Voievodul poartă mantie)
(MBR 193-195a; Iliescu 2008 clasa B, seria I-a tip general)

Var. 1 av. legenda

*

*

IC - XC
*

Var. 1 rv. legenda + IWM - aVO.BO

(MBR 193; Iliescu 2008 clasa B, seria I-a, 249-250 nr. 286, 250 nr. 288)
1. AR 0,54 g
15 mm
AR = 980 %o; Cu = 8 %o; Au = 8 %o; Pb = urme; Zn = urme
MNIR inv. 200.027 ex BAR pv. 11438/497/25187 Achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
+-

2. AR 0,53 g î 16,7x16 mm
AR = 974 %o; Cu = 16 %o; Au = 7 %o; Pb = 4 %o; Zn = urme
MNIR inv. 200.037 ex BAR pv. 11448/933/49005 Achiziţionată de la C. Secăşeanu în
1951.
3. AR 0,49 g /' 16,5x16 mm; Surfrapată
AR = 968 %o; Cu = 23 %o; Au = 4 %o; Pb = 2,5 %o; Zn = MNIR inv. 200.034 ex BAR pv. 11445/653/32224, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
4. AR 0,46 g î 15,5x15 mm; Perforată modern, prin ochiul dr. al lui Iisus,
pentru a fi purtată ca pandantiv sau în salbă.
AR = 970 %o; Cu = 17 %o; Au = 5 %o; Pb = 2,5 %o; Zn = urme
MNIR inv. 200.026 ex BAR pv. 11437/497/25186, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
5. AR 0,45 g ? 15 mm
Iliescu 2008 250 nr. 288, ex col. O. Iliescu.
6. AR 0,44 g ' 16 mm
AR = 964 %o; Cu = 23 %o; Au = 8 %o; Pb = 3 %o; Zn = MNIR inv. 200.029 ex BAR pv. 11440/509/25254, achiziţionată de la "Doamna
Ionescu Buc. [ureşti]" în 1938.
7. AR 0,41 g ! 14,8 mm; Perforată modern pentru a fi purtată ca pandantiv sau
în salbă, deasupra capului voievodului.
AR = 962 %o; Cu = 22 %o; Au = 9 %o; Pb = 4 %o; Zn = MNIR inv. 200.030 ex BAR pv. 11441/509/25255, achiziţionată de la de Ia "Doamna
Ionescu Buc. [ureşti]" în 1938.
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8. AR 0,39 g ! 16,5x16 mm
AR = 970 %o; Cu = 20 %o; Au = 6 %o; Pb = 3 %o; Zn = MNIR inv. 200.036 ex BAR pv. 11447/653/32225 bis, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
9. AR 0,55 g ! 16x15,5 mm
AR = 972 %o; Cu = 16 %o; Au = 6,5 %o; Pb = 4,5 %o; Zn = urme
MNIR inv. 200.033 ex BAR pv. 11444/653/32223, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Var. 2 av. legenda

*

IC - XC
*

Var. 1 rv. legenda + IWM - aVO.Ba
10. AR 0,46 g ! 16,5x16 mm
AR = 970 %o; Cu = 20 %o; Au = 3,5 %o; Pb = 3 %o; Zn = MNIR inv. 200.031 ex BAR pv. 11442/653/32221, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Var. 4 av. legenda

IC - XC

Var. 1 rv. legenda + IWM - avO.Ba
(MBR -; Iliescu 2008 250 nr. 288)
11. AR 0,45 g ? 16 mm
Iliescu 2008 251-252 nr. 291.
Var. 1 av. legenda

*

*

IC - XC
*

Var. 2 rv. legenda I+ IWM - avo.Ba
(MBR 191; Iliescu 2008 clasa B, seria a II-a, 251-252 nr. 291)
12. AR 0,60 g î 15,5 mm
AR = 973 %o; Cu = 17 %o; Au = 6 %o; Pb = 2,5 %o; Zn = urme
MNIR inv. 200.025 ex BAR pv. 11436/497/25185, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
Var. 3 av. legenda

*

IC - XC
Var. 2 rv. legenda I+ IWM - avo.Ba
13. AR 0,44 g
16x15 mm Surfrapat
AR = 974 %o; Cu = 12 %o; Au = 6,5 %o; Pb = 4 %o; Zn = urme
+--
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MNIR inv. 200.035 ex BAR pv. 11446/653/32225, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
?

?
Var. (?) av. legenda

IC - XC
*

Var. 1 rv. legenda + IWM - aVO.BO

(MBR 195 a; Iliescu 2008 - )
14. AR 0,36 g ! 16x15,5 mm Surfrapat
AR = 965 %o; Cu = 25 %o; Au = 4,5 %o; Pb = 2,5 %o; Zn = urme
MNIR inv. 200.032 ex BAR pv. 11443/653/32222, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Emisiunea a IV-a reformată (Tipul cu lance dreaptă)
Monetăria Severin (Voievodul nu poartă mantie)
(MBR 208-215, tip general; Iliescu 2008 grupa a II-a, seriile a II-a - a-V-a)

15. AR 0,37 g ' 14,5x13,5 mm
Av. + [ . . . ] - [ . . . ]VO..B
Rv. +PEffY - [ ]
. . .

AR = 960 %o; Cu = 38 %o; Au = 1,5 %o; Pb = 1 %o; Zn = sub nivelul de
sensibilitate a instrumentului de analiză.
MNIR inv. 200.028 ex BAR pv. 11439/497/25188, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
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