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§ 4. ffitimele emisiuni monetare proprii în Ţara Românească. 
Modifidm aduse sistemului monetar în Moldova 

La începutul secolului al XV -lea, relaţiile de schimb externe ale Ţării Româ
neşti şi Moldovei au ajuns la o mare dezvoltare, reflectând creşterea continuă a 
producţiei. O dovadă în această privinţă o constituie numeroasele privilegii co
merciale acordate de domnii munteni 1 şi moldoveni2 negustorilor saşi din Tran
silvania şi celor din oraşul Lvov. 

În aceste documente, taxele vamale sunt stabilite în mod explicit de către vo
ievozii români cmitenţi, uneori pentru fiecare articol în parte. Taxele sunt expri
mate în unităţi monetare foarte variate: fertuni, perperi, ca manete de calcul, 
precum şi ducaţi şi bani, manete efective ale Ţării Româneşti, în privilegiile 
acordate de către domnii munteni; grivne şi ruble, în lingouri de argint, precum şi 
groşi şi jumătăţi de groşi, monete efective moldoveneşti, în privilegiile acordate 
de domnii Moldovei. De altfel, aceste privilegii au meritul de a fi consemnat 
denumirea oficială a monetelor emise de cele două state medievale româneşti: 
ducaţi şi bani în Ţara Românească 3 , groşi şi jumătăţi de groşi în Moldova4 • 

Diversitatea speciilor şi a unităţilor monetare folosite în aceste privilegii 
pentru stabilirea taxelor vamale este o dovadă a structurii complexe pe care o 
prezenta circulaţia bănească din acea vreme în Ţara Românească şi în Moldova. 
Folosirea diversificată a acestor unităţi monetare permitea o ierarhizare mai adec
vată a taxelor vamale: taxele ridicate erau stabilite în unităţi monetare de valoare 
mare, în vreme ce taxele mărunte erau percepute în manete efective ale fiecărei 
ţări, Ţara Românească respectiv Moldova. Prin urmare, monetelc proprii, emise 
de Ţara Românească şi de Moldova, aveau nu numai funcţia de a servi ca mijloc 
de schimb în circulaţia internă, ci şi funcţia de mijloc de plată ohligatoriu pentru 
achitarea taxelor vamale, negustorii străini fiind obligaţi să-şi procure în acest 
scop Ia intrare maneta ţării respective. 

Dezvoltarea economică a celor două ţări româ,te a avut ca efect o creştere a 
numărului negustorilor munteni şi moh.loveni. Ei au căutat să ia locul negust(}-

1 Privilegiile vamale acordate în ,c.;olul al XV-lea negustorilor sa~i din Bra~ow de ..:ătre domnii 

Ţării Rom<îne~ti au fost puhli.:ate de 1. Bogdan, Drx·umente privito<trc I~J relaţiile Tiirii Rnmâne.~ti w Brd
~nml.~i L'U Ţara Ungurc~Jsdi În.,e,·. XV ~i XVI. Bu.:urc~ti, I'XlS, republi.:atc apoi in DRH, D, Relaţii 

intre ţii riie mmoinc. 1, Bu.:ure~ti. 1<,177; .:ele a.:nrdate de a.:eia~i domnitori negustorilor din Lvov la 
1. Kaluznia.:ki. Dncumcntil mn/Jav.,kic i multanskie z iln:hivum mi<!.~ ta Lwnwa. Lvov. 1 X77. 

2 Privilegiile vamale amrdatc în sewlul al XV-lea de domnii Moldovei pentru negustorii din 
Bra)OV ~i din Lvov au fost publin1tc de M. Costă.:hescu, Documente mnldnvcne.~ti înainte de Ştel'cin ,·el 
M<lre.ll,la~i. 1<,132; 1. Bogdan, DoL·umente/e lui $tefan cel Mare, li. Bu..:ure~ti, 1<,113. 

3 C. Moisil, Consider<~{iuni a~upra nwnetelor lui Mircea cel Bătrân. în BSNR. 10. 11}13. p. 40-42. 
4 O. llies.:u, Emi.~iuni/e monetare ale Mo/Jov.ei În timpul domniei lui Ştefan cel M~Jre, în Culturd 

moldovenca.~că m timpul lui Ştclim L'e/ Mare. Bucureşti. 1%4, p. 11!2-11!4. 
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rilor străini, nu numai în cadrul rdaţiilor de schimb interne, ci şi pc căile conti
nentale şi maritime ale marelui comerţ extern 1. 

Lupta capitalului intern împotriva privilegiilor acaparate de negustorii 
străini, saşi sau genovezi, a fost destul de dârză. Ea a avut în general sprijinul 
domnilor celor două ţări, care, prin diverse măsuri economice sau politice, au 
intervenit pentru a crea condiţii mai prielnice satisfacerii intereselor negustorimii 
autohtone. Astfel, tarifele preferenţiale acordate anterior negustorilor străini sunt 
anulate; se procedează uneori chiar la represalii economice îndreptate împotriva 
acestor ncgustori2. Pc de altă parte, atunci când domnii, având interese legate de 
activitatea negustorilor străini, nu înţelegeau să susţină în suficientă măsură inte
resele capitalului comercial intern, lupta ncgustorimii autohtone a luat caracterul 
unor acţiuni violente îndreptate împotriva negustorilor străini; dar se cunosc şi 
cazuri în care negustorii străini s-au dedat la acte de violenţă împotriva celor din 
tările românel. 
. În acest cadru economic, caracteristic pentru o bună parte din secolul 
al XV-lea, cele două state româneaşti continuă să emită monetă proprie, în mod 
regulat şi trecând pragul secolului al XVI-lea în cazul Moldovei, cu unele 
întreruperi şi încetând definitiv înainte de sfârşitul secolului al XV-lea, în cazul 
Ţării Româneşti. Aici, în a doua parte a domniei lui Mircea cel Bătrân (după de
cembrie 1396)4, are loc o nouă reformă a sistemului monetar muntean. Greutatea 
medie a ducaţilor cmişi în anii 1397-1418 de către Mircea cel Bătrân era de 
0,48 g, ceea ce indică o ratia de 433 exemplare la o marcă brută de 210 gs; titlul 
argintului din care s-au bătut era înscris în general între valorile de 800 şi 

940/1 0006 , prin urmare un conţinut foarte ridicat de metal preţios. Alături de 
ducaţi, noile emisiuni au cuprins şi bani, monede divizionare7 , cu greutatea brută 
de 0,21 g, conform unei ratia de 1 000 exemplare la marca brută de 210 gK. În 

1 Astfel, privilegiul acon.lat la 9 iunie 1456 Je MahomeJ al 11-lea negustorilor moldoveni Jin 
Cetatea Albă le JeschiJea acestora comertul în porturile Jin Marea Mediterană; publicat Je N. Iorga, 
Adu/lui Mahomccl al II-leii pentru negu.,·torii elin Cct<~tca Albi1 ( 1456), în .,Revista istorică", 10. 1924. 
p. 105: Jespre această problemă. ~i Ş. Papacostea, Inceputurile politicii comcrcialc a Ţiirii Românc.~ti .~i 
Mnlclovci (.~ccn/c/c XIV-XV) Drum .~i Stat. în SMIM. X. 19!!3. 9-56. ~i in GenC7il.~tatu/ui În evul mediu 
românc.~c. Studii critice. Cluj-Napnca. I9KK. p. 151-204. 

2 Documente semnalânJ astfel Je conllic.:te. în relaţiile cu Bra~ovul, in ediţiile citate suprd. în no
ta 1. passim. 

3 /hiclem. 
4 Cronologia emisiunilor monetare ale Ţării Române~ti la O. lliescu. Duc;1ţii Ţării Rnmânc.~·ti cu 

numele lui Ba.~arab voievncl. în SCN. VI, 1975, p. 143-144 ~i tabloul cronnlngic Je la p. 154; acela~i 
tablou completat cu Jale obţinute de cele mai recente cercetări.la O. lliescu. Duca{i necunmcu{i emi.~i ele 
voievozi ai Ţării Româneşti în .~cL·n/ul a/ XV-/ca. în BSNR. 77-79. 19!!3-19!!5, p. 279. 

5 O. lliescu. op. cit .. p. 279. 
"Constanta Ştirbu şi Paraschiva Stancu. Ob.~erva{ii a.~uprd emisiunilor monetare ale Ţ;1rii Rom;î

nc.~ti (1365-/4/H) pe baza analizelor prin metncle nucle<~re. în CN,IV, 19!!2. p. KK-!!9. 
7 C. Moisil, op. cit .. p. 42-43. 
K Vezi p. !!5, n. 5. 
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anii 1408-1418 -până Ia 31 ianuarie-, s-au emis paralel şi ducaţi purtând pe 
avers numele şi etigia lui Mircea cel Bătrân, iar pe revers, numele fiului său 
Mihail, ca asociat la domniei. 

După moartea lui Mircea cel Bătrân, Mihail 1 continuă să emită ducaţi de 
tipul cu efigie, reducându-le însă greutatea la 0,36 g, pe baza unei ratio de 583 
exemplare la marca uzuală de 210 g2 • Urmează apoi prima întrerupere a emisiu
nilor monetare în Ţara Românească: nu se cunosc până astăzi monete emise de 
Radu al II-lea, care a urmat la tron fratelui său, Mihail 1. 

În schimb, din domnia lui Dan al II-lea, care a altemat în trei rânduri cu 
Radu al II-lea la tronul Ţării Româneşti, au rămas nu numai monete care îi poartă 
numele, ci şi documente ce reflectă preocuparea domnului român privind baterea 
unei moncte proprii. Astfel, în anii 1424-1425, Dan al II-lea a emis ducaţi cu 
efigia sa, rcproducând tipul creat după 1397 de Mircea cel Bătrân şi copiat apoi 
de Mihail 1; ducaţii săi au însă greutatea redusă la numai 0,21 g, prin urmare s-au 
bătut pe baza unei ratia de 1 000 bucăţi dintr-o marcă de 210 gJ. Această emi
siune poate fi datată cu certitudine după 10 noiembrie 1424, când, în privilegiul 
comercial din acea zi, acordat negustorilor din Braşov, Dan al II-lea declară în 
preambul că Sigismund 1, regele Ungariei, "mi-a dăruit haraghie de bani4 , ca să 
fie în ţara domniei mele, precum este în ţara lui"5. Iniţial, această declaraţie a fost 
interpretată ca o recunoaştere a pierderii dreptului monetar de care dispunea până 
la acea dată domnul Ţării Româneşti6 . Mai recent, s-a arătat însă că această 
declaraţie se referă la o înţelegere intervenită între Dan al II-lea şi Sigismund de 
Luxemburg, înţelegere în temeiul căreia se realiza o uniune monetară între Ţara 
Românească şi regatul Ungariei, emiţându-se în ambele state o monetă- denu
mită ducal - care să poată circula liber atât dincoace, cât şi dincolo de Carpaţi7. 

O dovadă în plus a faptului că Dan al II-lea nu a pierdut în 1424 dreptul de a 
bate monetă este adusă de emiterea de către acelaşi voievod, în anii 1427-1430, 
a unui nou ducat, cu greutatea de 0,60 g (ratio: 350 piese la marca de 210 g)x. Iar 
studiile mai recente au arătat că Dan al II-lea a emis în anii 1424-1430 şi bani, 
monete divizionare de bilon, cu greutatea de 0,35 g (ratio: 600 bucăţi la marca 
de 210 g)9 • 

1 Constan!a Ştirbu, Paraschiva Slancu, Dale nni ue.~pre emi.~iunile monetare ale lui MirL·ea cel 
Mare, în Marele Min:ea vnicvn!l, Bucure~li, 191!7, p. 103. 

2 Vezi p. 1!5, n. 5 .. 
Jlbiuem. 
4 Monelărie; 1. Bogdan, op. cit .. ~upra. p. 84, n. 1, p. 22. n. 2. 
5 Ibiucm. p. 22-23. 
6 C. Moisil, /.~loria monelei în România. Expunere .~umarJ, în CNA. 2, 1921-1922, p. 34-36. 
7 O. Iliescu, DuL·aţi ncc:uno.~cuţi ... , Joc. cit., p. 260-269. 
x Ibiuem, p. 259-260. 
9 Vezi p. 1<5, n. 5. 
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Cu excepţia ducatului emis de Dan al II-lea în 1427-1430, metalul mone
tizat de urmaşii lui Mircea cel Bătrân era un aliaj în care argintul intra într-o 
proporţie din ce în ce mai redusă. 

De la Alexandru Aldea, urmaşul lui Dan al Il-lea, nu se cunosc până azi emi
siuni monetare care ar putea să-i fie atribuite. Se ştie însă că, după el, Vlad 
Dracul a emis în 1436-1437 bani de bronz1, iar Basarab al II-lea şi-a înscris nu
mele pe un ducat de argint, emis în 1442-1443 într-un tiraj foarte redus, cu greu
tatea de 0,21 g (ratio: 1 000 exemplare la marca de 21 O g)2. 

Un reviriment economic se înregistrează în anii 1448-1456, în cea de-a doua 
domnie a lui Vladislav al II-lea. Acest voievod a emis mai multe serii de ducaţi 
de argint, având un titlu în general mai ridicat, faţă de cel al emisiunilor similare 
ale predecesorilor săi; greutatea noilor duca ţi este de 0,60 g, potrivit unei ratia de 
350 bucăţi la marca de 210 g. Datorită bunei sale calităţi intrinsece, ducatul emis 
de Vladislav al II-lea a trecut graniţele Ţării Româneşti. Într-un tezaur descoperit 
la Cârpiţi Uud. Iaşi), printre alte monete contemporane, se afla şi un ducat emis 
de acest domnitor3, iar în Transilvania, ducaţii lui Vladislav al II-lea erau accep
taţi de negustorii din Braşov şi Ţara Bârsei, fiind chiar preferaţi dinarilor un
gureşti, care suferiseră la acea dată o mare depreciere4 • De altfel, ducatullui Vla
dislav al II-lea va fi adoptat ca sistem de către Ştefan cel Mare, pentru emiterea 
groşilor săi, după cum vom vedea mai departe. 

Reforma monetară a lui Vladislav al II-lea a coincis şi cu apariţia unor noi 
forme ale schimbului economic: vânzările de sate şi de alte bunuri funciare, care 
vor cunoaşte o rapidă dezvoltare până la sfârşitul secolului al XV-Iea5 • Ea nu a 
avut însă decât o durată scurtă, deşi după moartea lui Vladislav al II-lea au mai 
emis manete încă patru voievozi ai Ţării Româneşti. Emisiunile lor nu au mai 
avut însă amploarea şi importanţa economică pe care au cunoscut-o ducaţii lui 
Vladislav al II-lea. Astfel, până nu demult, nu exista nici un indiciu care să ateste 
că urmaşul imediat al acestui voievod, şi anume Vlad Ţepeş, ar fi făcut şi el uz de 
dreptul de a bate manetă. Cercetări mai recente au arătat că el a emis atât duca ţi, 
cât şi bani de argint. Banul anepigraf, identificat ca emisiune a lui Vlad Ţepeş pe 
temeiul unor considerente de ordin iconografie", cântăreşte 0,40 g şi, deci, a fost 

1 Ibidem. 
2 /bidem. 
3 O. llies~:u ~i M. Dinu, Tezaurul monetar din .~ecolul XV de la Ciirpiţi (rdionullaşi). în ,.S!uc..lii ~i 

~:ercelări şliinţifi~:e".lslorie,laşi. K, 1957, p. 144. 
4 La 4 octombrie 1452, 1an~:u c..le Hunedoara scrie braşovenilor, anunţânc.Ju-le intenţia sa c..le a bale o 

nouă monelă şi le ~:ere să nu mai primeasd nid aspri, nid monela voievoc..lului Ţării Româneşti; 
HurmuL.aki, Documente. 11!2. p. 15. A~:estea aveau o valoare inlrinsed ric.Jicală. în rdport ~:u t.linarii 
ungureşli c.Jin a~:ea vreme, foarte c.Jepreciaţi. 

5 Cu privire la a~:est proces, v. O. llies~:u, Evoluţia valorii bunurilor funciare în ţările române. 
A. Ţara Românea~di (1454-1521), 1, în SM1M, XII, 1994, p. 121-150 (partea a 11-a, c..lin raţiuni edi
toriale, a apărut în SM1M, X111, 1995, p. 7-30). 

"O. lliescu, Vlad J'Empalcuret le droit monetaire. în RRH. 1 K. 1979. 1. p. 107-131. 
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emis pe haza unei ratia de 525 piese la marca de 210 g 1; este ultima emisiune de 
monetă divizionară a Ţării Româneşti. Ducatul emis de Vlad Ţepeş a fost des
coperit abia în ultimul timp şi este cunoscut numai într-un singur exemplar2; cu o 
greutate de 0,60 g, are deci la bază o ratia de 350 bucăţi la marca de 210 g·'. 

Până la sfârşitul anului 1481, mai emit ducaţi domnitorii: Radu cel Frumos, 
în anii 1462-1471 (greutatea 0,60 g, ratia 350 bucăţi la marcă); Basarab Laiotă, 
în anii 1475-1477 (greutate 0,40 g, ratia 525 bucăţi la marcă) şi în fine, Basarab 
Ţepeluş, în anii 1477-1481 (greutatea 0,60 g, ratia 350 bucăţi la marca de 
21 O g)4. Cu duca ţii lui Basarab Ţepeluş - supranumit şi cel Tânăr, spre a fi de
osebit de Basarah Laiotă cel Bătrân - emisiunile monetare ale Ţării Româneşti 
aparţinând sistemului creat de Vlaicu Vodă încetează definitiv. Din a doua jumă
tate a secolului al XV-lea, în locul ducaţilor munteni, ca monetă de uz curent, se 
va impune în Ţara Românească aspru! otoman, a cărui dominaţie în circulaţia 
locală va dura până spre mijlocul secolului al XVII-lea. 

* 
În Moldova, încă de la începutul secolului al XV -lea, sistemul monetar 

suferă transformări importante. Chiar din primii ani ai domniei lui Alexandru cel 
Bun, se bat în Moldova trei specii de manete de mărime diferită unele mai mari 
decât cele ale predecesorilor emitentului, cântărind între 1 ,20-1 ,60 g, cu o medie 
de 1,36 g; altele de mărimea ohişnuită a groşilor moldoveneşti bătuţi de Petru 1 şi 
Ştefan 1, cu greutatea medie de 0,92 g; în sfârşit, a treia specie monetară, tot 
anepigrafă, are greutatea medie de 0,40 g. Este clar că speciile monetare de mă
rime mijlocie reprezintă groşii, unitatea sistemului monetar moldovenesc, res
pectiv jumătăţile de gros, ca monete divizionare; în acest caz, nominalul din 
prima categorie nu poate fi decât un multiplu al unităţii monetare, şi anume piesa 
de doi groşi sau dublul gros moldovenesc5 . 

Din examinarea datelor tehnice ale monetelor poloneze contemporane, 
ohservăm că, în vreme ce groşii moldoveneşti sunt echivalenţi ca greutate medie 
cu polgroşii (jumătăţile de groşi) emişi pentru Rusia Roşie (Halici) între anii 
1378-1398, dublii groşi moldoveneşti, nominal nou, creat de Alexandru cel Bun, 
au greutatea polgroşilor polonezi emişi pentru coroană şi oraşul Lvov, între anii 
1399-1411, iar jumătăţile de groşi moldoveneşti din vremea lui Alexandru cel 
Bun au aceeaşi greutate cu dinarii polonezi emişi în 1410-1412n. 

1 Vezi p. K5, n. 5. 
2 O. lliescu, Duca ţi necuno.~cuţi .. ,/ne ât .. p. 26K-27K. 
J Vezi p. K5, n. 5. 
4 /biuem. 
-' C. Moisil, l.~toria monetei .... în CNA. 2. IY21-1922. p. 77. 
n M. Gumowski, Hanubuch Jer polni.~chen Numi.~matik, Grdz. 1960, p. 2K6. 
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1-'ăcând abstracţie de titlul argintului utilizat la baterea monetelor lui Alexan
dru cel Bun - până astăzi nu s-a întreprins nici o cercetare având acest obiect 
-, se poate spune că exista un paralelism între sistemul monetar moldovenesc 
din timpul lui Alexandru cel Bun şi sistemul monetar polonez de la începutul 
secolului al XV -lea. 

Studiul emisiunilor monetare ale Moldovei din anii 1400-1457 ne permite 
să constatăm existenţa unei alte particularităţi a sistemului monetar moldove
nesc: majoritatea spcciilor emise în această perioadă au fost bătute atât din argint, 
cât şi din bilon sau din bronz; deosebirile tipologice dintre monetele de acelaşi 
modul, dar confecţionate din aliaje diferite, sunt câteodată inexistente, iar alteori 
neînsemnate. Această particularitate a fost interpretată ca o falsificare oficială a 
monctelor puse în circulaţie, măsură la care s-ar fi recurs în primii ani ai domniei 
lui Alexandru cel Bun, pentru a se face faţă unor greutăţi economice şi finan
ciare t. Această particularitate poate fi însă observată atât la monetele din primele 
emisiuni, cât şi la cele emise în anii 1410-14312 ai domniei lui Alexandru cel 
Bun sau în timpul domniei urmaşilor c.cestui voievod, până la urcarea pe tron a 
lui Ştefan cel Mare, din a cărui domnie nu se cunosc emisiuni de monete bătute 
din hilon sau din bronz. Prin ummrc, emiterea unor monete de bilon sau de 
bronz, în perioada 1400-1457, nu a reprezentat o măsură excepţională, ci o prac
tică mai îndelungată a monetărici Moldovei. 

În stadiul actual al cercetărilor, se pot formula două ipoteze pentru expli
carea acestui fenomen: sau avem de-a face cu o alterare continuă a titlului argin
tului din care se băteau monetele moldoveneşti, pentru a ţine pasul cu procedeul 
similar practicat în Polonia3; sau aceste manete moldoveneşti de bronz ar pro
veni, cel puţin iniţial, din emisiuni destinate special pentru Rusia Roşie, teritoriu 
a drui populaţie era obişnuită cu manete de bronz încă din secolul al XIV -lea4 • 

Potrivit acestei ultime ipoteze, ar urma să admitem existenţa unui sistem monetar 
paralel, cuprinzând trei specii cu valori nominale diferite, toate din bronz, cu des
tinaţia specială indicată mai sus. Ulterior, circulaţia acestor manete moldoveneşti 
de bronz s-a extins şi în Moldova, deşi nu este clar care era raportul dintre 
acestea şi monetele similare ca mărime şi tip, dar confecţionate din argint. În 
orice caz, până în prezent, nu a fost descoperit nici un tezaur care să aibă în com
ponenţa lui manete moldoveneşti din perioada 1400-1457, piese de argint ca şi 
piese similare de bronz, strânse laolaltă 5 . 

1 C. Moisil. op. cit., p. 71!. 
2 Pentru Llatarea emisiunilor monetare ale lui AlexanLlru cel Bun, v. O. lliescu, fmlreptiiri .~i întregiri 

mărunte cu privire la unele emi.~iuni monetare feudale ale ţărilor române. în SCN. 1, 1957. p. 220-232. 
3 Gumovski, np. cit .. p. 2R6. 
4 M. K irmis. HandbuL·h der pnlni.~chen Milnzkundc, Poznan. 1 1!92, p. 19. 
5 Vezi lista Llescoperirilor publicată Lle O. lliescu ~i Gr. Foi!. Un tezaur de mnnede moldoveneşti din 

prima jumătate a .~ccn/ului al XV-lea, des.:nperit /a Suceava. în .. Arheolog ia Moldovei". V. 1967. p. 165. 
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În structura arătată în rândurile precedente şi anume sistemul cuprinzând trei 
nominaluri: dublul gros, grosul şi jumătatea de gros, sistem monetar creat de 
Alexandru cel Bun, a fost menţinut de urmaşii săi, Iliaş şi Ştefan al II-lea, până la 
sfârşitul domniei lor comune, ca asociaţi, mai exact în intervalul 1432-1442. 
După această dată, nominalul denumit dublu gros moldovenesc nu a mai fost 
emis, bătându-se în continuare numai groşi şi jumătăţi de groşi atât din argint, cât 
şi din bronz. 

În timpul celei de-a treia domnii a lui Petru Aron, mai exact în intervalul 
iunie 1455-martie 1457, ultima emisiune monetară a acestui voievod aduce două 
inovaţii însemnate, una în domeniul dreptului public, cealaltă privind sistemul 
monetar. Această emisiune cuprinde groşi şi jumătăţi de groşi de argint, cu urmă
toarele caracteristici: groşii au pe avers capul de bour şi legenda latină MONET A 
MOLDA VI(A)E, iar pe revers, numele şi titlul emitentului 1, iar în câmp, stema sa 
pcrsJnală; jumătăţile de groşi prezintă aceleaşi tipuri, dar sunt anepigrafe, adică 
fără inscripţii. Fonnula Moneta Moldavi(a)c, moneta Moldovei, înlocuieşte 
fonnulcle precedente, în care MONETA era unnată de numele emitentului, ca 
Maneta Alexandri, Moncta Helie (a lui Iliaş), Moneta Stcfani, Moneta Petri (la 
Petru al II-lea şi în legenda groşilor mai vechi emişi de Petru Aron). Această 
schimbare de fmmulă reflectă apariţia unei noi concepţii de drept public: moneta 
nu mai aparţine suveranului emitent, ea este a ţării, concepţie modernă ce abia îşi 
deschide drum la această dată2. 

A doua inovaţie a acestei emisiuni monetare din ultima domnie a lui Petru 
Aron vizează baza sistemului monetar moldovenesc: noul gros are greutatea de 
0,60 g, iar titlul argintului pare a se fi ridicat la 500/l 000, deşi nu dispunem de 
analize precise3; jumătatea de gros cântăreşte 0,30 g şi pare a avea acelaşi titlu. 
Monetelc din ultima emisiune a lui Petru Aron sunt de mai bună calitate, în ra
port cu cele din emisiunile anterioare, baterea lor marcând o încercare de reformă 
monetară4 • 

Adevărata reformă a sistemului monetar moldovenesc are loc încă din primii 
ani ai domniei lui Stefan cel Mare, care a reusit să mentină o desăvârsită stabi
litate a monetei sai~ într-un răstimp de aproap~ cinci dec.enii. Într-adevăr, îndată 
după venirea sa la tronul Moldovei, Ştefan cel Mar~ bate groşi şi jumătăţi de 
groşi, păstrându-le valorile ponderale stabilite de Petru Aron în ultima sa domnie 
şi anume, 0,60 g pentru gros şi 0,30 g pentru jumătatea de gros, dar ridicând cu 

1 O. llicscu. Emi.,iunile monetare a/e Moldovei În timpul domniei lui Ştefan cel Mare. /ne. cit., 
p. 192; idem, Le urnit monetaire dan.~ les Pays Rnumaim aux XIV"-XVc .~ia·/es, în Nummus el Hi.~loria. 
Var.)ovia, 191!5. p. 199. 

2 O. lliescu, Le droit mnnetairr ... , Joc:. dt .. p. 199-201. 
3 Titlu stabilit la un singur exemplar. 
4 O. lliescu, Emi.~iunile monetare ale Mn/Jm·ei ... , Joc. cit., p. 11!9; Aurel H. Golimas, Limitele 

l·mnnlngice ale reformei monetare a lui Petru Amn, în BSNR, 70-74. 1976-19KO, p. 321-330. 
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mult titlul argintului 1 • Atât greutatea medie a monetelor, cât şi nivelul ridicat al 
titlului argintului vor ti menţinute apoi neschimbate până la moartea emitentului, 
ceea ce constituie un caz extrem de rar de stabilitate monetară pentru o durată 
atât de îndelungată. La această stabilitate de ordin intrinsec, se adaugă şi sta
bilitatea aspectului extrinsec: păstrarea neschimbată a inscripţiilor MONETA 
MOLDA Vl(A)E pentru avers şi STEFANVS VOIEVODA pentru revers, la toate 
emisiunile de groşi din cursul întregii domnii (monetele de o jumătate de gros, 
conform tradiţiei, fiind anepigrafe) şi utilizarea unui singur tip de avers şi a nu
mai două tipuri de revers, identice pentru groşi şi jumătăţi de groşi, din toate 
emisiunile ce s-au succedat sub domnia lui Ştefan cel Mare. Aceste particularităţi 
cu caracter intrinsec şi extrinsec conferă emisiunilor monetare ale lui Ştefan cel 
Mare remarcabila notă de stabilitate menţionată mai sus2 • 

Din cele expuse în rândurile precedente rezultă că la mijlocul secolului 
al XV-lea a avut loc, mai întâi în Ţara Românească, în timpul lui Vladislav 
al II-lea, apoi în Moldova, în ultima domnie a lui Petru Aron şi mai ales sub 
Ştefan cel Mare, o reformă a sistemului monetar propriu. În ambele ţări române, 
această reformă a avut ca efect o revalorizare a unităţii monetare respective în 
raport cu emisiunile anterioare, dispărute din uz sau existente încă în circulaţie. 
Monetele emise în cadrul acestor reforme, atât ducatullui Vladislav al II-lea, cât 
şi graşii lui Petru Aron şi ai lui Ştefan cel Mare au la bază aceeaşi valoare pon
derală: 0,60 g, titlul argintului fiind mai ridicat în cazul ducaţilor lui Vladislav 
al II-lea şi al monetelor - groşi şi jumătăţi de groşi - din emisiunile lui Ştefan 
cel Mare, şi mai slab în cazul speciilor similare emise de Petru Aron. Se poate 
deci conchide că atât Petru Aron, în ultima lui domnie, cât şi Ştefan cel Mare au 
urmărit să alinieze sistemul monetar al Moldovei Ia cel al Ţării Româneşti. De
spre o aliniere a monetelor celor două ţări, emise în temeiul respectivelor refor
me, Ia sistemul asprului otoman, aşa cum s-a propus mai demult\ nici nu poate 
fi vorba, întrucât, în tot cursul secolului al XV -lea, aspru! otoman a avut o va
loare ponderală şi un titlu (ayar) ce depăşeau cu mult valorile corespunzătoare 
ale monetelor româneşti în cauză4 ; astfel, între 1451 şi 1512, greutatea asprului 
otoman scade de la l ,1 O la 0,73 g5, titlul menţinându-se în tot acest răstimp la un 
nivel foarte ridicatn. 

În afară de monetele proprii, emise în monetăriile Ţării Româneşti şi ale 
Moldovei, au circulat în aceste ţări şi diferite manete străine, a căror prezenţă în 
schimburile interne este atestată atât în izvoarele scrise ale secolului al XV-lea, 

1 O.lliescu, op. cit., p. U!9-192. 
2 Ibidem, p. 191-IIJ2. 
3 M. Cazacu, L 'impact oltoman sur le.~ pay.~ mumain.~ el .~e.~ incidence.~ monetaire.~ (1452-1504), în 

RRH. 12, 1973,1, p. 15Y-192. 
4 O. lliescu, Duca ţii Ţării Romiine.~ti cu numele lui Ba.~ardb voievod,loc. cit., p. 147. 
5 N. Bekliceanu,l.a cri.~e monetaire au X VIe .~iecle et.mn int7uence .~ur /e.~ principautes mumaine.~. 

în "Siidost-Fon>chungen", 16, 1957, p. 74. 
t> lsmâ'il Ghâlib. Tqvim-i meskiikât-i n.~mo.~mânieh. Constantinopol, 130!!, H ( 1!!90-1!!91 ). p. 506. 
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cât şi în tczaure şi descoperiri monetare izolate. Paleta monetelor străine, utilizate 
în circulaţia locală, nu e însă identică în Ţara Românească şi în Moldova, atluxul 
lor pe piaţa internă dcpinzând de relaţiile comerciale externe specifice fiecărei 
ţări în parte. O manetă străină care circulă în acest secol tot atât de intens în 
Moldova ca şi în Ţara Românească, era O ori nul sau ducatul de aur unguresc, bine 
apreciat pentru calităţile sale intrinsece - greutate şi titlu - menţinute constant. 
În documentele acestui secol, monetcle în cauză erau denumite florini sau tlorinţi 
ungureşti în Ţara Românească 1 şi zloţi ungureşti în Moldova 2 • 

Alte manete străine sunt specifice pentru circulaţia numai a uneia din cele 
două ţări române. Astfel, în Ţara Românească, începând de la mijlocul secolului 
al XV-lea, un loc tot mai însemnat în economia de schimb va reveni asprului oto
man, folosit tot mai frecvent la plata preţului în actele ce consemnează vânzări de 
bunuri funciare 3 • De altfel, după 1481, când Ţara Românească va înceta să mai 
bată proprii săi ducaţi, locul lor în circulaţia locală va fi preluat de aspru) otoman, 
care va dobândi aici curs legal până la ieşirea lui din uz în imperiul emitent. Cu 
totul alta e situaţia în Moldova, unde, deşi prezent în câteva tezaure monetare da
tând din secolul al XV-lea4 , asprul otoman nu este menţionat niciodată în actele 
având ca obiect vânzări de bunuri funciare, ca manetă acceptată la plata preţului 
respectiv. 

În schimb, documentele moldoveneşti ce întăresc vânzări de sate menţionea
ză frecvent, începând din prima jumătate a secolului al XV -lea, preţuri exprimate 
într-o manetă denumită zlot tătăresc5 • Prin analogie cu denumirea de zloţi ungu
reşti, care desemna ducaţii de aur sau florinii ungureşti, s-a susţinut în trecut că 
termenul de zlot tătărcsc desemna în realitate duca tu) veneţian de aur li, o monetă 

1 La 16 aprilie 1457. Vlad Ţepe~ întăre~te satul Troiane~ti. cumpărat cu 50 llorini (ungure~ti); 
DRH B Tara Românească, 1. <.loc. nr. 115. 

2 Astfel. la 10 mai 1466, Ştefan cel Mare acordă mănăstirii Zografu de la Muntele Athos o rentă 
anuală de 100 ducaţi ungure~ti; DRH A Moldova,ll, <.loc. nr. 135. 

3 Cea mai veche atestare documentară a pătrunderii aspru lui otoman în Ţard Românească datează 
din 9 februarie 1433, când voievodul Alexandru Aluea constituie o rentă anuală de 3 ()()() aspri în 
beneficiul mănăstirii Zografu de la Muntele Athos; DRH B 1 Ţard Românească,!. <.loc. nr. 74. Douăzeci 
de ani mai târziu, la 30 septembrie 1454-1455, Vladislav al II-lea întăre~te satul Negoe~ti. cumpărat 
pentru suma de 6110 aspri; ibidem. <.loc. nr. 112, cel <.lintâi act de vânzare cu preţul fixat ~i plătit în aspri 
otomani. 

4 Descoperiri de aspri otomani în Moldova semnalate de O. lliescu, Un tresor d';1.~pre.~ turn du 
XV' siecle trnuve prnbablement en Moldavie. în .. Studia el ada oriental ia" (în continuare: SAO), V-VI. 
1967, p. 277-2711; o trecere în revistă a descoperirilor de aspri otomani uin această perioadă, atât in 
Moldova, cât ~i în Ţard Românească,la E. Nicolae. Un lor de mnncde otomane din secolele XIV-XV din 
cnlecţia Cabinetului numi.~matic a/ Institutului de arhenlngie din Bucure.~ti. în SCN,IX, 19119, p. 13-l-. 

5 Cea mai veche atestare documentară directă a zloţi lor tătăre~ti în Moldova datează din 5 martie 
1446, LânJ Ştefan al li-lea întăre~te satul Boziani,,·umpărat cu 100 zloţi tătăreşti; DRH A Moldova, 1. 
Joc. nr. 265. 

fl O.lliescu, notă bibliografică, în SCN,III, 1%0, 51!2-5115; iJem. La mnnnaie venitienne dam le.~ 
Pay.~ Rnumain.~ de 1202 ;l /5()(1, în RESEE. 15. 1977, 2. p. 360-361 (cu menţionarea interpretărilor 
anterioare). 
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de mare cin.:ulaţie timp de peste cinci veacuri 1 şi care avea aproape aceeaşi pari
tate, în raport cu-tlorinul unguresc, în plus, prezenţa efectivă a ducatului veneţian 
de aur este atcstată în mai multe descoperiri din Moldova2. Un studiu recent a pus 
în discuţie această identificare, emiţând, pe baza unor documente ale vremii, ipo
teza identilicării zloţilor tătăreşti ca manetă de aur de calcul, echivalentă cu 2 1/2 
flori ni ungureşti de aur (8,75 g aur)3. Noua identificare a zloţilor tătăreşti, dacă 
va fi confirmată - deoarece adhuc sub iudice lis est - ar avea serioase im
plicaţii în înţelegerea evoluţiei economici de schimb în Moldova; ne mărginim să 
semnalăm aici că într-un asemenea caz, preţurile de vânzare a satelor ar fi în 
Moldova de câteva ori mai ridicate decât cele practicate în Ţara Românească în 
aceeaşi perioadă. 

Tot în Moldova, documente externe menţionează plăţi efectuate în zloţi tur
ccşti4, identificaţi fie cu contrafaceri otomane ale ducatului veneţian5, fie cu imi
taţii ale aceluiaşi ducat veneţian, emise de genovezii din insula Chios şi prezente 
în mai multe descoperiri locale6 • 

În sfârşit, tot din Moldova e de semnalat interesanta activitate monetară a 
unei administraţii orăşeneşti, unicul caz de acest gen cunoscut până azi în istoria 
ţărilor române de dincoace de Carpaţi. Oraşul în cauză este Cetatea Albă, vechiul 
Maurokastron sau Asprokastron bizantin, denumit Moncastro în izvoare geno
vezc şi veneţiene, oraş intrat sub stăpânirea Moldovei cândva după anul 1380. 
Bucurându-se de oarecare autonomie încă de la sfârşitul secolului al Xlll-lea, 
când era sub dominaţia Hoardei de Aur, Cetatea Albă îşi manifestă aceste prero
gative în domeniul monetar pe la mijlocul secolului al XV-lea sub două aspecte: 
contrl!marchează cu stema sa aspri tătăreşti de argint, spre a le conferi liberă cir
culaţie în schimburile locale7 şi în al doilea rând, emite manete proprii de bronz, 
cu stema Moldovei pc avers şi stema oraşului pe revers, oraşul emitent uzând în 
inscripţia acestor manete de vechiul său nume bizantin, AsprokastronK. Carac
terul strict local al acestor măsuri monetare este evident. 

1 F. Babinger, Siido.~t-europiii.~che Hande/.~miirrzen am Au.~gang de.~ Mitte/alter.~. în .. Viertcl
jahrschrifl fiir Sozial- unu Wirtschaftsgeschichte", 14, 1957, p. 354-355. 

2 O. llicscu, Li monnaic venitienne ... ,/oc. ât., 359-360. 
3 E. Oberlănuer-Târnoveanu, .. Tartarian zlot.~" - a Go/dcn Honle Jegacy in the monetary 

termino/ogy am/ pmctice of medieval Mo/davia and it.~ neighbouring cnuntrie.~. în RRH, 30, 1991, 3-4, 
p. 11!9-220; stabilirea echivalenţei. 

4 Menţionaţi mai întâi la 26 octombrie 1452, cân<.l Alexănurel întăreşte trei silişli, cumpărate cu 
130 zloti turl·esti; DRH A Mol<.lova, Il, Joc. nr. 21. 

5 F. Bahinger, Contrafazzinni nttnmane de//o zecchino veneziann ne/ XV .~em/o, în "Annali", 3, 
1956, p. 1!3-99. 

11 O. llicscu, /..<~ monnaie genni.~e dan.~ les pay.~ roumain.~ aux XIII c_xvc siecle.~. în Colocviul 
româno-italian ,.Genovezii în Marea NeagrJ în secolele XIII-XIV", Bucureşti, 1977, p. 155-171. 

7 O. lliescu şi M. Dinu, op. cit., p. 345. 
K O. llicscu, Les armnirie.~ de la viile d'Asproka.~tron ef /eur origine byzantine, în "Etuues byzan

lines el posl-hyzanlines",ll, 1991, p. 152-164. 
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Pe lângă monetele arătate mai sus, au mai circulat, într-o măsură mai redusă 
şi numai în cadrul schimburilor cotidiene, dinarii ungureşti, polgroşii emişi 
pentru Polonia şi Lituania, asprii tătăreşti ai Hoardei de Aur sau ai hanatului 
Crimeei. Cu excepţia asprilor tătăreşti, prezenţi numai în Moldova, celelalte ma
nete au apărut în compunerea unor tezaure sau în descoperiri izolate atât în Mol
dova, cât şi în Ţara Românească 1• 

* 
În Transilvania, prima jumătate a secolului al XV -lea este caracterizată prin 

înrăutăţirea continuă a calităţii manetei ungureşti de argint, a dinarilor şi a obo
lilor, manete mărunte, destinate acoperirii nevoilor schimbului economic de fie
care zi. Datorită acestui fapt, florinul de aur, echivalent la început cu 100 dinari 
de argint, ajunge cu timpul să fie schimbat pentru 400 sau chiar 500 dinari2. 

Această depreciere continuă a dinarului unguresc a contribuit mult la înrău
tăţirea situaţiei economice a populaţiei şi îndeosebi a ţărănimii. Astfel, episcopul 
Gheorghe Lepes al Transilvaniei, după ce nu a voit să încaseze dijmele timp de 
trei ani, pentru a nu primi la plata lor dinari deterioraţi emişi în 1433, le-a pretins 
retroactiv în 1436, cu plata în dinarii noi, de calitate mai bună. La refuzul ţără
nimii de a se supune acestei pretenţii, regele Sigismund a poruncit în acelaşi an 
ca dijmele să fie strânse fie în dinari noi, fie în dinari vechi, dar recalculaţi la va
loarea celor noi. Nici această dispoziţie regală nu a putut fi însă aplicată, iar sta
rea de nemulţumire a cuprins mase tot mai largi ale populaţiei din Transilvania, 
ducând în cele din urmă la izbucnirea unei răscoale - răscoala de la Bobâlna 
(1437). După o serie de victorii obţinute împotriva nobilimii, răsculaţii au fost 
înfrânţi la începutul anului 1438, datorită lipsei de organizare a forţelor ţără
neşti, iar starea iobăgiei a devenit şi mai rea decât fusese înainte de izbucnirea 
răscoaleil. 

Unul din factorii care au influenţat puternic evoluţia vieţii economice a 
Transilvaniei în această perioadă a fost intensificarea relaţiilor de schimb şi, im
plicit, a acestor relaţii cu Ţara Românească şi cu Moldova, ca urmare a creşterii 
producţiei locale de mărfuri. Acest ultim aspect s-a reflectat în numeroase privi
legii obţinute în secolul al XV-lea de negustorii din oraşele Transilvaniei. Astfel, 
după privilegiile acordate în 1412 de către Ştibor, voievodul Transilvaniei, ne
gustorilor din Bistriţa pentru comerţul cu Moldova4 şi celor din Braşov pentru 

1 Pentru un alt aspect al circulaţiei monetare în Ţara Românească ~i în Moldova. în secolul al 
XV-lea, v. şi O. lliescu, La mnnnaie gennise dan.~ les pays roumain.~ aux X/11"-XV" .~iede.~. în Co/c}(;
viu/ rnmânn-italian ,.Genovezii În Marea NeagrJ În .~ecole/e Xli/-X/V", Bucureşti, 1977, p. 155-171. 

2 Istoria României, Il. Bucureşti, 1962, p. 4<Xl. 
3 Pentru cauzele care au determinat izbucnirea răscoalei de la Bobâlna şi pentru istoricul rJswalei, 

ibidem, p. 4<XJ-405. 
4 DRH D Relaţiile ... , doc. nr. 117. 
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comerţul cu Ţara Românească 1, a urmat un întreg şir de privilegii cu acelaşi 
obiect, stabilind tarifele vamale, privilegii acordate aceloraşi negustori de voie
vozii Ţării Româneşti şi ai Moldovei 2. 

Ca urmare a relaţiilor economice tot mai strânse, îndeosebi a celor dintre 
Transilvania şi Ţara Românească, maneta acesteia din urmă a început să pătrun
dă peste Carpaţi, fiind bine primită în schimburile economice locale. La 8 martie 
1420, voievodul Transilvaniei scria conventului mănăstirii din Cluj-Mănăştur 
despre furtul unei sume de 40 ducaţi în maneta Ţării Româneşti3. Intensificarea 
relaţiilor de schimb economic cu Ţara Românească au determinat şi emiterea în 
1425 a unei manete mărunte ungureşti, din argint de titlu inferior, denumită 
ducat în izvoarele istorice contemporane4 , deci având acelaşi nume ca şi unitatea 
sistemului monetar al Ţării Româneşti. După greutate (0,225--0,332 g) şi titlu 
( 18 L/1 000)5, acest ducat unguresc era echivalent cu ducaţii munteni emişi de 
Dan al II-lea în cadrul uniunii monetare convenite de domnul român cu regele 
Sigismund 1 al Ungariei, fapt relatat şi comentat mai pe larg în rândurile prece
dente. Ca urmare a acestor emisiuni paralele, atât ducaţii ungureşti, cât şi cei 
munteni emişi de Dan al II-lea circulau liber dincoace şi dincolo de Carpaţi, ca 
monete mărunte. 

Pentru acest motiv, înlăturarea din circulaţie a aşa-numiţilor duca ţi ungu
rcşti, de o calitate atât de slabă, a întâmpinat mari dificultăţi. O dovadă în acest 
~cns este oferită de două documente rămase de la Vlad Dracul, din anii în care 
era refugiat în Transilvania, ca protejat al regelui Sigismund de Luxemburg. 
Astfel, într-o primă scrisoare adresată braşovenilor, Vlad Dracul le porunceşte să 
nu mai întrebuinţeze ducaţi vechi şi să urmeze în acest chip exemplul sibienilor6. 
Într-o scrisoare ulterioară, adresată de asemenea braşovenilor, Vlad Dracul este 
însă nevoit să revină asupra acestei măsuri, permiţându-le să facă mai departe ne
goţ cu aceşti ducaţi vechi în Ţara Ungurească (Făgăraşul) şi Ţara Românească7 , 

adică acolo unde populaţia era obişnuită cu circulaţia acestor "duca ţi". 
Tot ca urmare a relaţiilor comerciale intense între oraşul Braşov şi Ţara 

Românească, au pătruns în Transilvania şi ducaţii munteni bătuţi de Vladislav 
al II-lea, fapt relatat mai sus. 

În sfârşit, dezvoltarea relaţiilor comerciale transdunărene ale oraşelor Bra
şov şi Sibiu au avut ca efect pătrunderea asprilor otomani în circulaţia locală din 

1 Ibidem, doc. nr. Il K. 
2 Ibidem, passim. 
3 Hurmuzaki, Documente, 1/11, p. 512. 
4 Schulek A .• Vegye.~hazi kirdlyaink pepenzei 6.~ korrendiiik, în NK, 30-31, 1931-IY32, p. 56; 

Huszar L., A sege.~vari penzvero bigmond kirdlban, în NK, 40, 1941, p. 32. 
5 Schulek A., op. c:it., p. 66. 
6 Această scrisoare a fost publicată de 1. Bogdan, op. cit., p.ll4, n. 1., p. 56. 
7 Ibidem, p. 61. Despre activitatea monetăriei deschise de Vlad Drdcul de la Sighi~oara, ca refugiat 

în Transilvania, sub protecţia regelui Sigismund 1. v. C. Moisil, Moria manetei în Romiinia ...• în CNA, 2. 
1921-1922, p. 36-40; Huszar L.. op. cit., p. 29-33. 
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Transilvania. Acest fapt este atestat de câteva documente datând din perioada 
1448-1505: scrisorile lui Iancu de Hunedoara, guvernatorul regatului Ungariei, 
adresate în 1448 şi 1452 braşovenilor 1 şi ordonanţa regelui Vladislav al II-lea al 
Ungariei, adresată în 1505 oraşelor Transil vanici2 . Din cuprinsul acestor docu
mente rezultă că în acea perioadă asprii otomani au înlocuit moneta de argint a 
regatului Ungariei în comerţul dintre oraşele din Transilvania, pe de o parte, şi 
Ţara Românească şi Moldova, pe de altă parte, autoritatea centrală a statului un
gar având dificultăţi în interzicerea circulaţiei acestor monete. 

Deprecierea continuă a monetei de argint ungureşti a fost frânată abia în a 
doua jumătate a secolului al XV -lea prin reformele monetare întreprinse de re
gele Matias Corvin începând din anul 1468. Ca urmare a acestor refom1e, s-a 
reluat baterea groşilor de argint3, iar în ce priveşte dinarii, s-a stabilit ca dintr-o 
marcă de Buda de argint cu fineţea de 8 loţi (titlu de 500/1 000), să se bată 
416 dinari, fiecare în greutate de O ,50 g4. 

Ca monctă de aur, s-a continuat baterea florinului, după vechile nom1e. Ală
turi de florini, ca unitate, s-au mai emis şi piese de doi florini (rcproducând tipul 
groşilor de argint), precum şi subdiviziuni de 114 florini (de tipul obolilor de 
argint)5 • Aceste piese, emise în cantităţi reduse, nu au îndeplinit însă un rol eco
nomic notabil, servind mai mult ca daruri6 . 

Sub domnia regelui Vladislav al II-lea (1490-1516), în urma pătrunderii au
rului şi a argintului american în Europa, se bat şi în Ungaria monete mari de aur 
şi de argint: piese de câte cinci şi doi florini de aur, precum şi monete de aur şi de 
argint de mărimea talerilor7 , dar de greutăţi variate: cele de aur cântărind între 
6,70 şi 68,20 g; iar cele de argint variind între 9,06 şi 58,50 gK. Aceste monete, 
datate din 1499, 1500, 1504 şi 1506, nu au fost însă emise pentru a îndeplini un 
rol economic în circulaţie, ci ca piese de probă sau destinate a fi folosite ca po
doabe, fapt ce rezultă şi din greutatea lor neobişnuită, ce nu se încadrează în 
sistemul monetar al regatului Ungariei'~. Pe lângă aceste moncte ieşite din co
mun, s-au emis, bineînţeles, speciile de uz curent: florinul şi 114 florin de aur, 

1 Cele două scrisori ale lui Iancu de Hunedoara către bra~oveni au fost semnalate de N. Dol·an, 
Studii privitoare /a numi.~mali,·a Ţcrii Române.~ti. /. Biblingrallc .~i documente, în .. Analele Academiei 
Române. Memoriile Sec!iunii istorice", 32, 1909-1910, p. 524-525. 

2 Hurmuzaki, Documente. XVI. p. 171; cf. C. Moisil, Contribuţiuni la i.~toria mnnctiirici l·c··hi 
române.~ti, în BSNR. 12, 1915, p. 211-29. 

3 Huszar L., Matya.\ penzci, în Emlekkiinyv MatyJs kirJ/y .\ziilete.~enek iil.\za.\cvc.\ f"nrdul~i<fra. 
Budapesta, 1940, p. 72. 

4 G. Jez.~enszky, Lajn.\ Il denarn. în NK. 26-27, 192K-1929, p. 1211. 
5 L. Rethy - G. Probszt, Cnrpu.\ numorum Hungariae, Graz, 19511, nr. 203, 211.212. 
li L. Huszar, np. cit., p. 570. 
7 Primele monete mari de argint care au căpătat denumirea de talcri au fost emise de con(ii de 

Schlick la St. Joachimstal (Jachimov), în Boemia. în anii 1519-152h. 
K L. Rethy- G. Probszt, op. cit., p. 116-117. 
9 Ibidem. p. 116. 

92 



grosul, dinarul şi obolul de arginti. Dintre aceste emisiuni, numai 11orinul şi di
narul au avut o pondere însemnată în circulaţia monetară2 • 

§ 5. Circulaţia monetarA in condiţiile dominaţiei otomane. încetarea 
definitivA a baterii de monet! proprie in Ţara Româneasc! (1658) 

şi in Moldova (1662). Circulaţia talerului-leu olandez 

Încă de la începutul său, secolul al XVI-lea a însemnat pentru Ţara Româ
nească şi Moldova agravarea aservirii otomane ce s-a manifestat prin obligaţia de 
a plăti un tribut anual tot mai împovărător, precum şi prin impunerea de către 
Poarta Otomană a unor alte obligaţii de plăţi în bani (peşcheş), contribuţii în 
natură şi prestări de servicii gratuite, în folosul sultanului, al marilor demnitari 
sau al oştilor Imperiului Otoman. Se instaurează monopolul turcesc asupra co
merţului exterior al Ţării Româneşti, apoi şi al Moldovei, monopol care va avea 
un caracter absolut până la încheierea tratatului de pace de la Kuciuk Kainargi 
(1774), şi mult atenuat de la acesta până în 1829, când a fost desfiinţat prin trata
tul de la Adrianopol. Drumurile de comerţ care treceau prin cele trei ţări române, 
legând Occidentul de OrienP, vor fi închise multă vreme pentru principalele 
mărfuri ale acestor ţări4. 

Cantităţi imense de produse, îndreptate odinioară spre Ungaria, Polonia şi 
alte ţări europene, iau acum drumul Imperiului Otoman. Ele erau preluate de 
agentii achizitori aflaţi în slujba Porţii, gelepii şi casapii turci sau greci, cu preţuri 
derizorii, pe care de altfel le stabileau după bunul lor plac. 

Jugul otoman a accentuat exploatarea ţărănimii libere, care muncea pe ogoa
rele proprii, din ce în ce mai împuţinate, fără a mai vorbi de acea parte a ţărănimii 
care muncea pe moşiile marilor proprietari funciari şi care, în aceste condiţii, 
suferea un dublu jug. Reacţia faţă de această exploatare nemiloasă a căpătat ade
sea forme violente: răscoale, distrugeri de acte de proprietate funciară, fuga de pc 
moşii, în vreme ce ţăranii liberi, nemaiputând plăti birul tot mai împovărător, 
sunt siliţi să-şi abandoneze proprietăţile sau să şi le vândă, devenind astfel ru
mâni, adică ţărani muncind pe moşiile marilor proprietari. 

O situaţie economică mai bună a avut Transilvania, constituită ca principat 
autonom în 1541, după destrămarea regatului Ungariei (1526), dar recunoscând 
suzeranitatea Imperiului Otoman până în anul 1690, când a trecut în stăpânirea 
Casei de Habsburg. Menajată de puterea suzerană din cauza poziţiei ei, ca tam-

1 /bidem,p.ll6-ll7. 
2 O sinteză a evolutiei economiei monetare în !ările române, în cursul secolului al XV-lea, la 

O. lliescu, Moneda În România 491-JH64, Bucureşti, 1970, passim. 
3 A. Vijoli, Sistemul bilne.~c: În .~Jujba c:Ja.~elorexploatatoare din România, Bucureşti, 195!!, p. 41. 
4 Moria României, 11, Bucureşti, 1962, p. !!00~ Din i.~tnria Tran.~ilvaniei, 1, ed. a III-a, Bucureşti, 

1963,p. 175. 
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