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Pe teritoriul judeflului Galafli au fost efectuate o serie de cercetæri preventive, în anii 2006, 2007 øi
2008 în localitæflile Nicoreøti, situl Biserica Naøterea Maicii Domnului1, Adam (comuna Dræguøeni), situl
Mænæstirea Adam2 øi Lieøti, situl Biserica Veche3, care au avut drept rezultat descoperirea unor materiale
arheologice øi a 29 de piese numismatice. Monedele gæsite în siturile arheologice Adam øi Nicoreøti au
intrat în colecflia Muzeului de Istorie din Galafli, iar cele din situl Lieøti în colecflia Muzeului Mixt Tecuci. 

Biserica Naøterea Maicii Domnului din comuna Nicoreøti, ctitoritæ la 1728, este înscrisæ în lista
monumentelor istorice øi a suferit intervenflii repetate. Necesitatea realizærii unor lucræri de ambientare
a zonei aferente monumentului a impus o cercetare arheologicæ preventivæ, care a dus la descoperirea
unor morminte din vechea necropolæ situatæ pe latura de vest a bisericii, sub fundafliile fostei case parohiale
care a funcflionat în secolul XX. Cercetærile arheologice din zona bisericii Naøterea Maicii Domnului 
au condus la descoperirea a 11 monede din argint øi metal comun emise în Polonia, Lituania, Riga, Rusia,
Ungaria, Austria øi Imperiul otoman. Cea mai veche monedæ din necropola de la Nicoreøti este o piesæ
de 1/2 groø, emisiune a Coroanei din timpul regelui Alexandru (1501°1506), descoperitæ în mormântul
nr. 14 împreunæ cu un solidus bætut la Riga în 1640 în numele reginei Christina (1632°1654). Asocierea
celor douæ emisiuni nu este surprinzætoare, flinând cont de faptul cæ piesele de 1/2 groø emise în secolul
al XVI°lea în atelierele Coroanei øi în Lituania au continuat sæ fie utilizate øi în veacul urmætor, aøa cum
se poate observa din structura circulafliei monetare4. Succesul de care s°au bucurat jumætæflile de groø poate
fi explicat prin titlul superior comparativ cu emisiunile devalorizate din prima parte a secolului al XVII°lea.
Polgroøii de Cracovia emiøi în timpul domniei regelui Alexandru aveau o greutate brutæ de 1,03 g øi un
conflinut de argint de 0,77 g5. Cercetærile asupra materialului numismatic pæstrat în colecfliile muzeale au
arætat cæ numeroase tezaure monetare din fiara Româneascæ øi Moldova6, ascunse în secolul al XVII°lea,
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conflin loturi importante de jumætæfli de groø bætufli în Polonia øi Lituania în prima parte a secolului al
XVI°lea. Pentru fiara Româneascæ au fost semnalafli polgroøi în tezaurele de la Dragoslavele, jud. Argeø7,
Bucureøti (str. Baicului)8, Târgoviøte, jud. Dâmbovifla9, Pietrele, jud. Giurgiu10, Urziceni11 øi Piua Petrii12

în jud. Ialomifla, Verguleasa, jud. Olt13, Ulmeni14 øi Viiøoara în jud. Teleorman15, iar pentru Moldova la
Mægura, jud. Bacæu16, Cordæreni, jud. Botoøani17, Iaøi18, Iaøi (biserica Sf. Sava)19, Bucium20 øi Tomeøti21

în jud. Iaøi, Suceava – la cæræmidæria întreprinderii Producflia, la sud°vest de øoseaua Suceava°Iflcani22 øi
la liceul Øtefan cel Mare23, øi Bælflafli în jud. Vaslui24 la care se adaugæ tezaurele de la Chiøinæu25, Criuleni
III26 øi Criuleni IV27 în r. Criuleni, Mærculeøti I28, Mærculeøti II29 øi Bæhrineøti30 în r. Floreøti, Mârzeøti31

øi Morozeni32 în r. Orhei, Ciuciuleni, r. Nisporeni33, Lazovsk34, Copæceni I35, Copæceni II36 øi Prepelifla37

în r. Lazovsk (Sângerei), Blijnii Hutor, r. Slobozia38, Vasilcæu (Vasilkovo)39 øi Volovifla în r. Soroca40

din Rep. Moldova, toate încheiate în secolul al XVII°lea. Dintre emisiunile Coroanei remarcæm cæ polgroøii
de Cracovia bætufli în timpul regelui Alexandru sunt întâlnifli în fiara Româneascæ în urmætoarele tezaure:
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Bucureøti – str. Baicului (1 ex.), Târgoviøte, jud. Dâmbovifla (2 ex.)41, Verguleasa, jud. Olt (35 ex.) øi
Ulmeni, jud. Teleorman (79 ex.). Pentru Moldova polgroøii de Cracovia emiøi în numele regelui Alexandru
au fost semnalafli în tezaurele descoperite la: Iaøi (23 ex.)42, Suceava°cæræmidæria întreprinderii „Producflia”
la sud°vest de øoseaua Suceava°Iflcani (72 ex.) øi Mærculeøti, r. Floreøti, Rep. Moldova (11 ex.)43. Ca øi
în cazul necropolei de la Nicoreøti, cercetærile arheologice efectuate la reøedinfla voievodalæ de la Vaslui
au scos la luminæ un mormânt în care se afla o piesæ de 1/2 groø emisæ la Cracovia în numele regelui
Alexandru, în asociere cu un øiling de la Sigismund III (1587°1632) bætut la Riga44. Un polgroø emis la
Cracovia pentru regele Alexandru a fost descoperit în urma cercetærilor arheologice întreprinse în Bucureøti,
la Curtea Veche45, la care se adaugæ o altæ piesæ de 1/2 groø, tot emisiune a atelierului Coroanei din timpul
domniei regelui Alexandru, gæsitæ întâmplætor la Mokra, r. Râbnifla, Rep. Moldova46. 

Lotul de monede descoperite în urma cercetærilor efectuate în necropola bisericii Naøterea Maicii
Domnului din Nicoreøti confline øi un solidus lituanian emis pentru regele Sigismund III în anul 1614 la
care se adaugæ o copeicæ ruseascæ de la începutul secolului al XVII°lea. Emisiunile ruseøti din secolul al
XVII°lea sunt rar întâlnite în fiara Româneascæ øi în Moldova, pânæ în prezent fiind semnalatæ doar o
copeicæ de la flarul Vasile Ivanovici Øuiski (1606°1610) gæsitæ în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureøti47.
Ceva mai bine reprezentate în descoperirile monetare din fiara Româneascæ øi Moldova sunt emisiunile
flarului Ivan IV (1533°1584) semnalate în tezaurele de la Radu Vodæ, jud. Giurgiu48 øi Vlædila, jud. Ilfov49,
în necropola bisericii Sf. Sava din Iaøi50 øi la Piua Petrii, jud. Ialomifla (o denga)51.

Cercetærile efectuate în necropola bisericii Naøterea Maicii Domnului din Nicoreøti au scos la luminæ
øi cinci parale otomane din secolele XVIII°XIX. Patru au fost emise în numele sultanilor Mahmud I, Osman
III, Selim III øi Mahmud II, la care se adaugæ un exemplar pentru care nu s°a reuøit precizarea emitentului
din cauza stærii de conservare. Paralele emise de Mahmud I, de bunæ calitate, au fost tezaurizate cætre
sfârøitul veacului al XVIII°lea øi la începutul secolului urmætor, aøa cum o dovedesc descoperirile de la
Craiova (str. N. Bælcescu)52, Odobeøti, jud. Dâmbovifla53, Roøu I, jud. Ilfov54, Dobreøti, jud. Dolj55, Colibaøi,
jud. Ilfov56, Bucureøti (Cæræmidarii de Jos) øi Buzæu57. Circulaflia vreme îndelungatæ a paralelor emise
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în numele sultanului Mahmud I este atestatæ øi de studierea descoperirilor numismatice fæcute în necropola
de la Tunari58. Astfel, în mormântul nr. 309 s°a constatat cæ parale de la Mahmud I (nr. 267, 268 din
catalog) au fost depuse împreunæ cu o para de la Selim III (nr. 351 în catalog) øi o altæ para cu emitent
neprecizat (nr. 398) dar care a fost bætutæ cu siguranflæ în secolul al XVIII°lea. Din punct de vedere cronologic
limita superioaræ a circulafliei paralelor emise în vremea lui Mahmud I depæøeøte mijlocul secolului al
XIX°lea aøa cum reiese din inventarul mormântului nr. 321. Astfel s°a constatat cæ o para emisæ de Mahmud
I a fost depusæ împreunæ cu un kreuzer austriac de la 1816 øi o monedæ româneascæ de 5 bani bætutæ în
anul 1867 de Carol I. Ræmânerea în circulaflie vreme îndelungatæ în fiara Româneascæ a monedelor de
micæ valoare nu este un fenomen specific doar monedelor otomane. De pildæ, inventarul mormântului
nr. 446 din necropola de la Tunari dovedeøte cæ moneda polonezæ emisæ în primele decenii ale secolului
al XVII°lea circula încæ la începutul secolului al XIX°lea, un triplu gros din anul 1618 bætut în numele
regelui Sigismund III (nr. 13) fiind depus împreunæ cu o para de la Mahmud I (nr. 276), douæ parale cu
emitent neprecizat din a doua jumætate a secolului al XVIII°lea (nr. 380°381) øi o para de la Mahmud II
(nr. 491).

Revenind la descoperirile de monede otomane de la Nicoreøti remarcæm o para care poartæ tugra°ua
sultanului Osman III. Paralele emise în numele sultanului Osman III sunt mai rar întâlnite, pânæ în prezent
fiind semnalate în structura tezaurelor de la Craiova (str. N. Bælcescu)59, Bucureøti (str. Brezoianu)60,
Dobreøti, jud. Dolj61, Colibaøi, jud. Ilfov62 øi Bucureøti (Cæræmidarii de Jos)63. Descoperiri izolate au fost
semnalate în necropola de la Bætineøti, jud. Vrancea (un exemplar)64, la mænæstirea Mæxineni, jud. Bræila
(un exemplar)65 øi în Bucureøti øi împrejurimi (opt exemplare )66. 

Pentru fiara Româneascæ descoperirile de parale emise în timpul sultanului Selim III sunt concentrate
în primele decenii ale secolului al XIX°lea, aøa cum o dovedesc tezaurele de la Buzæu67 øi Bucureøti
(Cæræmidarii de Jos). În privinfla descoperirilor izolate un bun exemplu îl constituie studierea materialu-
lui numismatic scos la luminæ în timpul cercetærilor arheologice efectuate în Bucureøti øi în preajma Capitalei
în perioada 1950°2000. Dintre cele 358 de monede otomane din secolele XVIII°XIX, 33 de piese reprezintæ
emisiuni ale sultanului Selim III68. Se adaugæ materialul numismatic descoperit în anul 2005, în necropola
medievalæ de la Tunari: 246 de monede otomane dintre care 35 de exemplare de la Selim III (34 de parale
øi un beølik)69.
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Deøi a circulat în Moldova, datoritæ valorii scæzute, paraua a fost rareori tezaurizatæ fiind preferate
piesele mari din argint sau aur. Singurul depozit monetar cunoscut pânæ în prezent, care confline parale,
este cel descoperit la mænæstirea Dobrovæfl, jud. Iaøi70, alcætuit din exemplare emise la Constantinopol în
timpul sultanilor Ahmed III, Mahmud I øi Mustafa III. Cercetærile arheologice întreprinse în necropolele
de la Dobrovæfl71 øi biserica Sf. Sava din Iaøi72 au scos la luminæ un lot important de parale emise în a
doua jumætate a secolului al XVIII°lea. Ponderea paralei în circulaflia monetaræ din Moldova în aceastæ
perioadæ este dificil de stabilit în acest moment, însæ este de presupus cæ mæcar în rândul monedelor mærunte
destinate tranzacfliilor cotidiene acest nominal a ocupat un loc important, aøa cum reiese din analiza pieselor
descoperite în cele douæ necropole menflionate. 

Descoperirile monetare de la Nicoreøti sunt încheiate de un kreuzer austriac emis la Viena în anul
1816. Monedele gæsite în situl Biserica „Naøterea Maicii Domnului” demonstreazæ cæ necropola a fost
utilizatæ în secolele XVII°XIX. 

Cercetarea arheologicæ de la Mænæstirea Adam, comuna Dræguøeni, a dus la identificarea unor ziduri
din piatræ øi cæræmidæ, fundaflii ale unei bisericii mai vechi, probabil cea iniflialæ, ctitoritæ de Adam Movilæ,
la 1653. Au mai fost puse în evidenflæ urmele unor fundaflii din cæræmidæ, ce provin de la construcfliile
anexe, ridicate cel mai devreme la sfârøitul secolului al XVIII°lea øi începutul secolului al XIX°lea. Sub
aceste din urmæ fundaflii, au fost descoperite mai multe morminte, cu inventar modest, din care au fost
recuperate urmætoarele monede: un denar unguresc pus în circulaflie de monetæria de la Kremnitz (Kremnica)
pentru regele Vladislav II (1490°1516), doi solidi emiøi de Riga pentru Sigismund III în anul 1619 øi
pentru Gustav Adolf în anul 1627, douæ parale otomane emise în numele sultanilor Mahmud I (1730°1754)
øi Mustafa III (1757°1774) la care se adaugæ un solidus polonez øi un kreuzer austriac din secolul al XVII°lea,
ambele puternic uzate. Tot de la mænæstirea Adam provin douæ descoperiri izolate, ambele piese de un
kreuzer emise în anul 1851 la Kremnica (Kremnitz). Remarcæm descoperirea în mormântul nr. 8 a unui
denar unguresc emis la începutul secolului al XVI°lea. Aparent mormântul ar putea data din aceastæ perioadæ
însæ descoperirile monetare aratæ cæ denarii de la Vladislav II ræmân în circulaflie øi în secolul al XVII°lea.
Într°un studiu asupra circulafliei monetare din fiara Româneascæ s°a constatat cæ la sfârøitul secolului al
XVI°lea øi în primele decenii ale secolului al XVII°lea deprecierea asprului otoman a atras o creøtere a
ponderii denarilor ungureøti, în special a pieselor bætute dupæ vechiul standard inifliat de Mathia Corvin
în 1467 øi menflinut în timpul lui Vladislav II73. Astfel, dacæ între 1501°1580 denarii ungureøti totalizau
11% din valoarea tezaurelor monetare descoperite în fiara Româneascæ, între 1581°1600, ponderea lor
ajunge la 19,8%74, dupæ care se observæ o scædere treptatæ, pe mæsuræ ce piafla monetaræ este cuceritæ de
nominalurile mari, din categoria talerului. Analizând structura tezaurelor încheiate în primele trei decenii
ale secolului al XVII°lea, se constatæ cæ denarii au o pondere valoricæ de 8,3% din totalul pieselor supuse
calculelor75. Tot pentru fiara Româneascæ s°a observat cæ dintre denarii ungureøti aflafli în tezaure încheiate
în secolul al XVII°lea, proporflia emisiunilor lui Vladislav II este de 2,21%76. Revenind la piesa aflatæ în
discuflie, pe baza observafliilor asupra circulafliei acestui tip monetar apreciem cæ denarul descoperit la
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70 Ana Boldureanu, E. Nicolae, în Monnaies et parures du
Musée d’Histoire de la Moldavie de Iaøi, Iaøi, 2001, p. 109.

71 Ibidem, p. 114.
72 E. Nicolae, în Monnaies et parures du Musée d’Histoire

de la Moldavie de Iaøi, Iaøi, 2001, p. 124.
73 A. Vîlcu, Circulaflia dinarului unguresc în secolul al

XVII°lea în fiara Româneascæ (Tezaurul de la Târgoviøte, jud.
Dâmbovifla), CN, 8, 2002, p. 335°346.

74 O analizæ a circulafliei denarilor ungureøti în fiara
Româneascæ în secolul al XVI°lea la B. Murgescu, Circulaflia
monetaræ în fiærile Române în secolul al XVI°lea, Bucureøti,
1996, p. 106.

75 A fost utilizat un eøantion alcætuit din 15 tezaure; 
A. Vîlcu, op.cit., p. 341. 

76 Ibidem, p. 343.



Mænæstirea Adam a fost depus mai degrabæ în a doua jumætate a secolului al XVII°lea fiind totodatæ în
concordanflæ cu monedele descoperite în celelalte morminte.

Cercetarea arheologicæ preventivæ din situl Biserica Veche, comuna Lieøti, a confirmat existenfla unei
biserici, amintitæ în documente ca fiind construitæ între 1840°1846 øi care a deservit satul Lieøti înainte
de stræmutarea sa pe actualul amplasament, în urma inundafliilor provocate de Siret în anul 1881. Zidurile
din piatræ øi cæræmidæ, care provin de la fundaflia aøezæmântului, cele patru morminte, care cu siguranflæ
fac parte din necropola bisericii, ceramica øi monedele descoperite, dovedesc cæ ne aflæm în vechea vatræ
a satului, situatæ la acea datæ între Siret øi Bârlad. Materialul numismatic (9 monede) a fost recuperat atât
din zona zidurilor de fundaflie cât øi din cea a înhumærilor. Øapte monede sunt otomane, la care se adaugæ
o piesæ de 3 kreuzer bætutæ la Viena în anul 1800 øi o emisiune româneascæ în valoare de 1 ban pusæ în
circulaflie în anul 1867. Cea mai timpurie monedæ otomanæ este o para emisæ de atelierul cairot în primii
ani de domnie a sultanului Mustafa III (1757°1774). Din ultimele decenii ale secolului al XVIII°lea provine
un fals dupæ paralele emise la Constantinopol în vremea sultanului Abdülhamid I (1774°1789). Emisiunile
otomane din secolul al XIX°lea sunt reprezentate de douæ parale puse în circulaflie în numele sultanului
Mahmud II de atelierele din Cairo øi Constantinopol în anii de domnie 12 (1819/1820) øi 29 (1835/1836)
øi trei parale care poartæ tugra°ua sultanului Abdülmecid (1839°1861). Monedele puse în circulaflie în numele
sultanului Abdülmecid au fost bætute la Constantinopol în anii de domnie 11 (1849/1850), 16 (1854/1855)
øi într°un an din care s°a reuøit desluøirea doar a primei cifre, 2, care ar data piesa noastræ în anii 1857°1861.

În a doua jumætate a secolului al XVIII°lea, atât documentele scrise cât mai ales mærturiile numismatice
relevæ circulaflia intensæ a nominalurilor otomane care dominæ piafla monetaræ din fiara Româneascæ øi
Moldova. În aceste condiflii nu trebuie sæ ne surprindæ apariflia unor falsuri dupæ emisiunile otomane aøa
cum este cazul monedei descoperitæ la Lieøti. Cercetærile arheologice întreprinse în Bucureøti øi în împreju-
rimile capitalei în ultimele cinci decenii au scos la ivealæ un numær important de monede otomane sub
formæ de piese izolate sau tezaure monetare77. Verificând materialul numismatic se poate observa cæ falsurile
dupæ nominalurile otomane ocupæ un loc bine definit, oferindu°ne o imagine mai claræ a ceea ce a însemnat
circulaflia monetaræ în a doua parte a secolului al XVIII°lea. Haosul monetar aflat pe piafla fiærii Româneøti
øi incapacitatea autoritæflilor de a gestiona aceastæ situaflie de crizæ perpetuatæ de°a lungul întregului secol
al XVIII°lea øi la începutul veacului urmætor sunt relevate øi de sporirea numærului de falsuri. Astfel,
dintre cele 249 monede otomane emise în veacul al XVIII°lea øi la începutul secolului urmætor gæsite în
urma cercetærilor arheologice din Bucureøti, circa 3% sunt falsuri. În timpul domniei sultanului Mahmud II
numærul falsurilor sporeøte øi mai mult, aøa cum se poate observa din materialul numismatic descoperit
în Bucureøti øi împrejurimi. Astfel, din cele 92 de monede emise în numele sultanului Mahmud II, circa
9% s°au dovedit a fi falsuri de epocæ. Dosarul contrafacerilor dupæ emisiuni otomane este completat de
descoperirea la Curtea Veche a unui tezaur de falsuri dupæ piesele de 60 de parale din timpul lui
Mustafa III78, la care se adaugæ un depozit monetar pæstrat iniflial într°o pungæ, alcætuit din 32 piese din
bronz cu slabe urme de argintare gæsit în Calea Plevnei nr. 2079. Falsurile se realizau dupæ piese cu valoare
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77 A. Vîlcu, Monede otomane izolate descoperite în
Bucureøti, în vol. Gh. Mænucu°Adameøteanu, Ana°Maria
Velter, Katiuøa Pârvan, A. Vîlcu, Monede medievale øi mo-
derne . . ., p. 89°98.

78 Irina Isvoranu, A. Vîlcu, Un depozit de falsuri dupæ
monedele otomane din vremea lui Mustafa III descoperit la
Bucureøti, sectorul Curtea Veche, BSNR, 92°97 (1998°2003),
2003, p. 227°230, A. Vîlcu, Un trésor de contrefaçons d’après

les monnaies ottomanes du temps de Mustafa III découvert à
Bucarest (Roumanie), în Simposio Simone Assemani sulla
monetazione islamica. II Congresso Internazionale di
Numismatica e di Storia Monetale. Padova 17 maggio 2003,
Padova, 2005, p. 191°202.

79 Maria Grigoruflæ, Tezaure monetare din secolul al
XVIII°lea descoperite la Bucureøti, Bucureøti. Materiale de
istorie øi muzeografie, 7, 1969, p. 179°184 publicæ piesele din
tezaur færæ comentariu.



ridicatæ dar øi dupæ monedæ mæruntæ. Semnalæm în acest sens trei falsuri dupæ parale emise în timpul
sultanului Mahmud I (1 ex.) øi Mustafa III (2 ex.) gæsite la Cernica (mænæstirea Iezærul) la care se adaugæ
un fals dupæ parale emise de Abdülhamid I descoperit la Radu Vodæ80. Recent, un alt fals dupæ paraua
emisæ la Constantinopol în numele sultanului Abdülhamid I a fost descoperit într°un mormânt (M 381)
aflat în necropola medievalæ de la Tunari81. În contextul declinului sistemului monetar otoman la sfârøitul
secolului al XVIII°lea, falsurile dupæ moneda mæruntæ se înmulflesc. Un document relevant în acest sens
este marele tezaur descoperit la Bucureøti (Cæræmidarii de Jos)82 a cærui datæ de încheiere a fost plasatæ,
dupæ reverificarea materialului numismatic, în timpul ræzboiului din 1806°1812. Alcætuit din 1373 monede,
toate nominaluri mærunte, tezaurul confline øi trei falsuri dupæ paraua emisæ în timpul domniei sultanului
Selim III. Acestor trei falsuri aflate în depozitul de la Cæræmidarii de Jos li se adaugæ încæ douæ contrafaceri
care provin din tezaurele descoperite la Roøu, jud. Ilfov83 øi Cælæraøi84. Ultimul tezaur, format din 279
monede otomane emise în secolele XVIII°XIX85, confline øi un fals dupæ paralele emise în timpul domniei
sultanului Osman III (1754°1757), singurul semnalat pânæ în prezent pentru fiara Româneascæ86. 

Creøterea numærului de falsuri dupæ emisiunile otomane la începutul secolului al XIX°lea a obligat
autoritæflile din fiara Româneascæ sæ ia o serie de mæsuri menite sæ stævileascæ avalanøa de contrafaceri
care produceau pierderi importante locuitorilor. Astfel, în noiembrie 1828 se dispunea ca monedele false
turceøti sæ fie adunate øi scoase din uz iar zarafii care le mai schimbau sæ fie judecafli87.

Descoperirile rezultate în urma cercetærilor arheologice efectuate la Lieøti, Nicoreøti øi Adam aduc
noi informaflii referitoare la circulaflia monetaræ în sudul Moldovei. Publicarea materialului numismatic
este binevenitæ aruncând o nouæ luminæ asupra ansamblului circulafliei monetare, mai ales cæ pentru evul
mediu øi epoca modernæ descoperirile izolate nu s°au bucurat de atenflia cercetætorilor care, din diferite
motive, s°au axat pe editarea tezaurelor. 
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80 A. Vîlcu, Monede otomane izolate descoperite în
Bucureøti, în vol. Gh. Mænucu°Adameøteanu, Ana°Maria
Velter, Katiuøa Pârvan, A. Vîlcu, Monede medievale øi
moderne . . ., p. 89°98.

81 Idem, Monedele otomane descoperite la Tunari°Bisericæ,
în vol. Comuna Tunari, jud. Ilfov. Cercetæri istorice øi
arheologice. Secolele XVI°XIX, Bucureøti, 2009, p. 278, 
nr. 508.

82 Publicat sumar øi cu greøeli de Maria Grigoruflæ, Tezaurul
monetar de la Cæræmidarii de Jos (sec. XVIII–XIX), Izvoare
arheologice bucureøtene, 2, Bucureøti, 1985, p. 57°62.
Revizuirea materialului numismatic a fost fæcutæ de A. Vîlcu
în vol. Gh. Mænucu°Adameøteanu, Ana°Maria Velter, Katiuøa
Pârvan, A. Vîlcu, Monede medievale øi moderne . . .,
p. 558.

83 Idem, Douæ tezaure monetare din secolul al XVIII°lea
descoperite la Roøu, jud. Ilfov øi Bæiculeøti, jud. Argeø, CN,
8, 2002, p. 251°260. 

84 A. Vîlcu, M. Neagu, Un tezaur de monede din secolele
XVIII°XIX descoperit la Cælæraøi, Culturæ øi civilizaflie la
Dunærea de Jos, 18, 2001, p. 53°58.

85 Tezaurul este format din parale emise pentru sultanii:
Mahmud I (1 ex.), Abdülhamid I (5 ex.), Selim III (24 ex.),
Mustafa IV (5 ex.), Mahmud II (171 ex.), la care se adaugæ
71 parale pentru care nu s°a reuøit o identificare a sultanului
øi douæ falsuri dupæ Osman III øi respectiv Selim III.

86 O discuflie asupra falsurilor dupæ monedele otomane la
A. Vîlcu, Circulaflia falsurilor dupæ moneda otomanæ din
secolul al XVIII°lea în fiara Româneascæ, în Studia varia in
honorem professoris Øtefan Øtefænescu octogenarii, ed. C. Luca
øi I. Cândea, Bucureøti°Bræila, 2009, p. 631°641.

87 I. Cojocaru, Documente privitoare la economia fiærii
Româneøti 1800°1850, 1, Bucureøti, 1959, p. 411; A. Vîlcu,
Ana Dicu, Aspecte ale circulafliei monetare în perioada
1830°1848 în fiara Româneascæ (Tezaurul de la Mânzæleøti,
jud. Buzæu), Mousaios, 8, 2003, p. 446°455.



CATALOGUL MONEDELOR

LIEØTI, JUD. GALAfiI
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Imperiul otoman
Mustafa III (1757°1774)

Mısır
Para
Pere 643, tugra de tip I. 
Lachman, p. 203, sigla nr. 43. 

1. AR � 0,30 g; 16 mm. Perforatæ.
S 2, carou 1, M 4.

Fals dupæ para, Abdülhamid I (1774°1789)

2. AR 0,08 g; 12,5 mm.
S 2, carou 1, M 3.

Mahmud II (1808°1839)

Mısır
Para, anul 12=1819/1820.
Pere 844.

3. AR 0,12 g;12,5 mm. Unifacies (reversul). Perforatæ. 
Cs 1, sud.

Kostantiniye
Para, anul 29=1835/1836.
Pere 831.

4. AR 0,05 g; 12 mm.
Cs 1, nord.

Abdülmecid (1839°1861)

Kostantiniye
Para, anul 11=1849/1850.
Pere 890.

5. AR � 0,18 g; 12 mm. 
S2, carou 2.

Para, anul 2[.]=1857/1861.
Pere 890.

6. AE argintat 0,08 g; 12 mm. 
S1, carou 6.

Para, anul 16=1854/1855.
Pere 907.

7. AE 0,85 g; 14 mm.
Cs 1, nord.

Austria
Francisc I (1792°1835)

Viena
3 Kreuzer, anul 1800.

8. AE � 7,76 g; 30 mm.
Cs 1, nord.

România
Carol I (1866°1914)

1 ban, anul 1867.
MBR, p. 255, nr. 1a. 

9. AE � 1,01 g; 15 mm.
S 2, carou 2.

NICOREØTI, JUD. GALAfiI

Polonia
Alexandru (1501°1506)

1/2 gros
Gumowski 469.

10. AR � 0,43 g; 18 mm.
M 14, Cs 4.

Lituania
Sigismund III (1587°1632)

Solidus, anul 1614.
Gumowski 1288, monetar Hieronymus Wollowicz.

11. AR � 0,62 g; 18 mm.
M 5, Cs 4.

Riga
Christina (1632°1654)

Solidus, anul 1640.
Fedorov, p. 279, nr. 776.

12. AE argintat � 0,66 g; 16,5 mm.
M 14, Cs 4.

Rusia
Emitent neprecizat (prima jumætate a secolului 

al XVII°lea)

Copeica
13. AR � 0,26 g 10x7 mm.

M 10, Cs 4.
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Pl. I. Monede medievale øi moderne descoperite în judeflul Galafli.



Ungaria
Emitent neprecizat (secolele XVI°XVII)

Denar 
14. AR, 0,28 g; 16 mm.

M 24, Cs 4.

Imperiul otoman
Mahmud I (1730°1754)

Kostantiniye
Para
Pere 578.

15. AR � 0,33 g; 16 mm. Trei perforaflii. 
M 21, Cs 2.

Osman III (1754°1757)

Mısır
Para
Pere 604, Lachman, p. 203, sigla nr. 12.

16. AR � 0,40 g; 15 mm.
M 2, Cs 1.

Selim III (1789°1807)

Mısır
Para, anul ilizibil.
Pere 717.

17. AR � 0,15 g; 15 mm. Ruptæ.
M 3, Cs 4.

Mahmud II (1808°1839)

Mısır
Para, anul ilizibil.
Pere 844.

18. AR � 0,11 g; 13 mm.
M 4, Cs 4.

Emitent neprecizat (secolul XVIII)

Para
19. AR, 0,31 g; 16 mm.

M 6, Cs 4.

Austria
Francisc I (1792°1835)

Viena
Kreuzer, anul 1816.

20. AE � 7,76 g; 26 mm.
Passim.

ADAM, JUD. GALAfiI

Ungaria
Vladislav II (1490°1516)

Kremnitz (Kremnica)
Denar, anul 151(0?).
Huszàr 811; Pohl 253°4, monetar Georg Thurzó.

21. AR � 0,33 g; 15 mm.
Cs 7, M 8, –1 m.

Francisc Iosif (1848°1916)

Kremnitz (Kremnica)
Kreuzer, anul 1851.

22. AE � 5 g; 24 mm. 
Passim.

Kreuzer, anul 1851.
23. AE � 5 g; 24 mm. 

Passim.

Austria
Emitent neprecizat (secolul XVII)

Kreuzer
24. AR � 0,29 g; 16 mm. 

S 3, M 1.

Polonia
Emitent neprecizat (secolul XVII)

Solidus
25. AE 0,26 g; 16 mm.

S 4, M 2.

Riga
Sigismund III (1587°1632)

Solidus, anul 1619.
Gumowski 1439.

26. AR � 0,56 g; 16,5 mm.
Cs 7, M 9, –1 m.

Gustav Adolf (1611°1632)

Solidus, anul 1627.
Fedorov, p. 270, nr. 740.
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Monnaies médiévales et modernes découvertes dans le département de Galafli

RÉSUMÉ

Les auteurs présentent des monnaies découvertes au cours des fouilles archéologiques à l’église de la Nativité
de la Vierge (Naøterea Maicii Domnului) de Nicoreøti, dép. de Galafli (11 ex.), au monastère Adam situé à Adam,
comm. de Dræguøeni, dép. de Galafli (9 ex.) et au lieu°dit Biserica Veche (l’Ancienne Église) de Lieøti, dép. de
Galafli (9 ex.). Les monnaies découvertes à Nicoreøti sont: un demi°gros polonais frappé à Cracovie pour le roi
Alexandre (1501°1506), un solidus lithuanien de Sigismond III (1587°1632), un solidus émis en 1640 à Riga, une
pièce en argent (kopeck) russe frappée dans la première moitie du XVIIe siècle, un denier hongrois, un kreuzer
autrichien émis en 1816 et 5 paras ottomans. Les pièces ottomanes ont été frappées au nom des sultans Mahmud
Ier (1 ex.), Osman III (1 ex.), Selim III (1 ex.) et Mahmud II (1 ex.), auxquelles s’ajoute un para illisible du XVIIIe

siècle. On remarque le para d’Osman III, émission signalée rarement dans les trésors monétaires et les découvertes
isolées de Valachie et de Moldavie. Le kopeck en argent enrichit le dossier encore peu connu concernant la circulation
des monnaies russes dans les Pays Roumains au XVIIe siècle.

Les plus nombreuses monnaies découvertes à Lieøti sont des émissions ottomanes du temps de Mustafa III
(1 ex.), Mahmud II (2 ex.) et Abdülmecid (3 ex.), auxquelles s’ajoutent une contrefaçon d’après les paras
d’Abdülhamid Ier, une pièce autrichienne de 3 kreuzer frappée en 1800 et 1 ban roumain de 1867. On discute la
circulation des faux d’après les émissions ottomanes en Valachie et en Moldavie.

Au cours des recherches effectuées à Adam on a découvert 9 monnaies: un denier hongrois de Ladislas II
(1490°1516), deux solidus frappés en 1619 et 1627 à Riga pour Sigismond III et Gustave II Adolphe, deux paras
ottomans frappés au nom des sultans Mahmud Ier et Mustafa III, un solidus polonais et un kreuzer autrichien du
XVIIe siècle et deux pièces d’un kreuzer frappées à Kremnitz (Kremnica) en 1851.

On discute quelques aspects de la circulation des émissions polonaises et ottomanes dans les Pays Roumains.

EXPLICATION DES FIGURES

Pl. I. Monnaies médiévales et modernes découvertes dans le département de Galafli.
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27. AR  0,51 g; 16 mm.
Cs 7, M 11, –1,40m.

Imperiul otoman
Mahmud I (1730°1754)

Kostantiniye
Para
Pere 578.

28. AR � 0,27 g; 16 mm. 
Cs 7, M 12, –1m.

Mustafa III (1757°1774)

Islâmbol
Para, anul 3=1759/1760.
Pere 639, tugra de tip I. 

29. AR � 0,29 g; 16 mm. 
Cs 7, M 10, –1,30m.




