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Recent au fost publicate 65 de monede din argint otomane emise în sec. 

XVIII-XIX, care alcătuiesc un tezaur descoperit la Frumuşani, jud. Călăraşi şi care 
se păstrează în colecŃia Muzeului JudeŃean IalomiŃa din Slobozia1. Aceste piese sunt 
cunoscute în registrul inventar al muzeului drept “tezaur Vidra” (inv. 720-784) fără 
a fi însoŃite de alte precizări. Detalii privind condiŃiile descoperirii au ieşit la lumină 
în urma cercetării arhivelor Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi, unde a fost adus 
tezaurul pentru prima dată în noiembrie 19602. În urma acestei investigaŃii s-a 
dovedit că aşa numitul “tezaur Vidra” a fost descoperit de fapt la Frumuşani, jud. 
Călăraşi, denumirea existentă în registrul inventar al muzeului referindu-se de fapt la 
raionul de care aparŃinea localitatea în anii ’60. De curând, ne-a atras atenŃia un 
fragment de tezaur păstrat în colecŃia Muzeului JudeŃean Teohari Antonescu din 
Giurgiu, şi care este alcătuit din 19 monede otomane emise în a doua parte a sec. 
XVIII şi începutul secolului următor. Singura informaŃie existentă în inventarul 
muzeului este în legătură cu locul în care au fost descoperite şi anume raionul Vidra. 
Într-un articol publicat în anii ‘70 de M. Ionescu, care avea drept subiect monede din 
diferite epoci păstrate la muzeul giurgiuvean, este menŃionat şi tezaurul nostru, 
despre care se spune că a fost descoperit “în 1962, în localitate sau în împrejurimile 
imediate”3. În continuare autorul precizează că “un număr de 24 monede turceşti de 
argint, toate emise sub Selim III, au fost recuperate pentru muzeul din Giurgiu, inv. 
159”4. În prezent la numărul de inventar indicat de M. Ionescu se mai află doar 19 
monede otomane emise în numele sultanilor Mustafa III (1 ex.), Abdülhamid I (1 
ex.) şi Selim III (17 ex.). Analizând lotul de piese păstrat în colecŃiile muzeului 
giurgiuvean observăm asemănări din punct de vedere cronologic şi al structurii cu 
tezaurul aflat la Muzeul JudeŃean IalomiŃa. Adăugând la observaŃiile asupra 
compoziŃiei celor două loturi şi informaŃiile existente până în prezent fie în arhivele 
muzeelor menŃionate fie în literatura de specialitate, ajungem la concluzia că este 
vorba de acelaşi tezaur care a fost descoperit, după cum am stabilit deja pe baza 
însemnărilor din arhiva Muzeului Dunării de Jos, la Frumuşani, jud. Călăraşi.  

În continuare ne vom ocupa de lotul păstrat în muzeul giurgiuvean şi care 
este alcătuit din emisiuni de 60 parale (altmışlık) de la Mustafa III (1 ex.) şi 



Abdülhamid I (1 ex.), la care se adaugă 15 piese de 100 parale (yüzlük) şi două piese 
de 80 de parale (ikilik) bătute în numele sultanului Selim III. Toate monedele au fost 
emise de către monetăria din Constantinopol (Islâmbol). Piesa de 60 de parale emisă 
în anul 1181 al Hegirei, adică în intervalul cuprins între 30 mai 1767 şi 17 mai 1768, 
se diferenŃiază de tipul cunoscut în catalogul întocmit de Nuri Pere5 prin grafia 
cuvântului han aflat pe rândul doi al legendei de avers, care este scris cu punct doar 
pe finală nu şi pe iniŃială. Cea de-a doua piesă de 60 parale a fost bătută în anul 14 al 
domniei sultanului Abdülhamid I, care corespunde în anii erei creştine intervalului 4 
noiembrie1785 şi 23 octombrie 1786. Pe aversul monedei se poate observa un 
ornament cordiform cu vârful în sus aflat sub duribe, iar pe rândul al doilea al 
legendei de revers se află o stea. Spre deosebire de tipul ilustrat în catalogul Nuri 
Pere6, grafia cuvântului han este următoarea: cu punct pe iniŃială şi pe finală, iar 
litera nun intersectează eliful. Într-un studiu recent, dedicat monedelor cu valoarea 
de 60 de parale din timpul sultanului Abdülhamid I, s-a arătat că în funcŃie de 
ornamentele aflate pe avers şi pe revers şi de grafia cuvântului han, piesele care intră 
în această categorie pot fi ordonate cronologic în trei grupe mari: grupa A ( anii 3-7 
), grupa B (anii 8-12) şi grupa C (anii 12-16)7. Moneda nr. 2 din catalogul nostru, 
emisă în anul 14, se încadrează în cea de-a treia grupă. Cele mai numeroase monede 
din lotul giurgiuvean sunt 15 piese de 100 parale emise în anii 2, 4, 8, 9, 15 şi 16 ai 
domniei lui Selim III, la care se adaugă două piese de 80 parale de la acelaşi sultan 
bătute în anii 5 şi 6. 
 

CATALOGUL MONEDELOR AFLATE LA GIURGIU 
 

IMPERIUL OTOMAN 
 

Mustafa III (1757-1774) 
Islâmbol 

Altmışlık (60 parale) 
 

1. AR � 27,52 g; 43 mm. 
Av. Essultan Mustafa bin Ahmed han dame 
mülkühu duribe fi Islâmbol 1171. Cuvântul han 
cu punct doar pe finală, nun în dreapta elifului.  
Rv. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni 
essultan bin (11)81 essultan.  
Pere 632, anul (11)81 = 30.V.1767 – 17.V.1768. 
Inv. 159. 

 
Abdülhamid I (1774-1789) 

Kostantiniye 
Altmışlık (60 parale) 

2. AR � 26,44 g; 45 mm. 
Av. Essultan Abdülhamid bin Ahmed han dame 
mülkühu duribe fi Kostantiniye 1187. Ornament 
cordiform sub duribe, han cu punct pe iniŃială şi 
pe finală, nun intersectează eliful. 
Rv. Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni 
essultan bin (14) essultan. Stea pe rândul doi. 
Pere 674, anul 14 = 4.XI.1785 - 23.X.1786. 
Inv. 167. 

 
Selim III 
Islâmbol 

Yüzlük (100 parale) 
 

Av. Tuğra de tip II. Duribe fi Islâmbol 1203. 
Rv.  Sultanül berreyni ve hakanül bahreyni 
essultan bin (….) essultan. Locul anului de 
domnie este marcat cu (….). 

3-6. AR � 30,74 g; 45 mm. � 30,48 g; 45 mm. � 
30,46 g; 45,5 mm. � 31,11 g; 46 mm. 
Pere 705, anul 2 = 21.IX.1789 – 9.IX.1790. 
Inv. 161, 163, 173, 174. 

7-11. AR � 31,39 g; 45,5 mm. � 30,28 g; 44 mm. 
� 31,87 g; 45 mm. � 31,25 g; 45 mm. � 32,05 
g; 44 mm. 
Pere 705, anul 4 = 31.VIII.1791 – 18.VIII.1792. 
Inv. 169, 170, 171, 172, 175. 

12-13. AR � 31,43 g; 45,5 mm. � 31,84 g; 45 
mm. 
Pere 705, anul 8 = 18.VII.1795 – 6.VII.1796. 
Inv. 164, 176. 

14. AR � 31,47 g; 44 mm.  
Pere 705, anul 9 = 7.VII.1796 – 25.VI.1797. 
Inv. 162. 

 



 
 

Pl. I. Monede otomane din tezaurul de la Frumuşani. 



 
15. AR � 29,63 g; 44,5 mm.  

Pere 705, anul 13 = 25.V.1800 – 13.V.1801. 
Inv. 160. 

16. AR � 31,16 g; 45 mm.  
Pere 705, anul 15 = 4.V.1802 – 22.IV.1803. 
Inv. 177. 

17. AR � 31,47 g; 44 mm.  
Pere 705, anul 16 = 23.IV.1803 – 11.V.1804. 
Inv. 166. 

 
 
 
 

Ikilik (80 parale) 
 

Av. Tuğra de tip II, cu ornamente romboidale în 
stânga şi în dreapta.  
Rv. Duribe fi Islâmbol 1203; sus, anul de 
domnie. 

18. AR � 23,99 g; 42 mm.  
Pere 706, anul 5 = 19.VIII.1792 – 7.VIII.1793. 
Inv. 165. 

19. AR � 22,80 g; 43 mm.  
Pere 706, anul 6 = 8.VII.1793 – 28.VII.1794. 
Inv. 168. 

 

Comparând piesele publicate aici cu lotul mai mare păstrat în colecŃiile Muzeului 
JudeŃean IalomiŃa, observăm că nu sunt schimbări spectaculoase în structura tezaurului. 
Singura modificare semnificativă este data celei mai vechi monede din tezaur, care este 
acum un altmışlık din anul (11)81 al Hegirei = 30 V 1767 – 17 V 1768. În lumina noilor 
informaŃii pe care le deŃinem asupra descoperirii de la Frumuşani, prezentăm în continuare, 
sub formă de tabel, compoziŃia tezaurului, reunind astfel cele două loturi de monede 
conservate în muzee diferite. 
 

Nominal/sultan Mustafa III Abdülhamid I Selim III TOTAL 
Kuruş   2 2 
Altmışlık 1 9  10 
Ikilik  2 42 44 
Yüzlük   28 28 
TOTAL 1 11 72 84 
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INFORMATIONS NOUVELLES SUR LE TRÉSOR DE MONNAIES OTTOMANES DE 

FRUMUŞANI, DÉP. DE CĂLĂRAŞI 
 

RÉSUMÉ 
 

Les auteurs présentent 19 monnaies ottomanes découvertes à Frumuşani, dép. de 
Călăraşi. Ces monnaies ont été frappées à Islâmbol (Kostantiniye) sous les règnes des 
sultans Mustafa III (1 ex.), Abdülhamid Ier (1 ex.) et Selim III (17 ex.). À présent elles sont 



                                                                                                                                                                   
conservées dans les collections du Musée Départemental “Teohari Antonescu” de Giurgiu. 
Récemment on a publié autres 65 monnaies ottomanes découvertes à Frumuşani, qui sont 
conservées dans les collections du Musée Départemental IalomiŃa de Slobozia. Ainsi, la 
partie récupérée du trésor monétaire de Frumuşani est formée de 84 pièces (19 à Giurgiu et 
65 à Slobozia): Mustafa III (altmışlık 1 ex.), Abdülhamid Ier (altmışlık 9 ex., ikilik 2 ex.), 
Selim III (kuruş 2 ex., ikilik 42 ex., yüzlük 28 ex.). 

 
 

 
 

EXPLICATION DES FIGURES 
 

Pl. I. Monnaies ottomanes du trésor de Frumuşani. 
 

 


