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Stadiul cercet ărilor de numismatic ă otoman ă în România  

 
Aurel Vîlcu 

 
 În ultimele decenii studierea numismaticii otomane în România a 
înregistrat progrese importante datorită activităŃii profesorului Mihai Maxim, atât 
prin publicarea unor valoroase contribuŃii asupra problemei dar şi prin rolul 
însemnat pe care l-a avut în formarea unor generaŃii de cercetători. În ceea ce 
mă priveşte, am pornit pe drumul dificil al numismaticii islamice beneficiind de 
sprijinul şi încurajările profesorului Mihai Maxim şi profitând de climatul favorabil 
oferit de Centrul de Studii Turco-otomane al cărui întemeietor este. În semn de 
recunoştinŃă, îi ofer aici în omagiu un bilanŃ al cercetării numismaticii otomane în 
România. 

*       *      * 

 Începând cu anii ”60 ai secolului trecut, cercetarea numismaticii otomane a 
înregistrat progrese importante fiind tipărite cataloage de bază1, la care s-au 
adăugat numeroase studii şi articole. Sistematizarea şi publicarea materialului 
numismatic otoman din Turcia şi din principalele colecŃii din Europa a luat avânt 
îndeosebi în deceniile opt şi nouă prin activitatea lui Cüneyt Ölçer, preşedinte al 
SocietăŃii Numismatice Turce, membru de onoare al SocietăŃii Numismatice 
Române2. Astfel, au fost puse în circuitul ştiinŃific emisiuni monetare inedite sau 
puŃin cunoscute aflate în colecŃii importante precum cele de la Moscova, Sankt 
Petersburg, Viena, Berlin, München, Budapesta, Copenhaga şi Londra. Acelaşi 
neobosit cercetător a avut o contribuŃie majoră la înfiinŃarea în 1976 a unui 
buletin al societăŃii numismatice turce, în care au fost publicate importante studii 
legate în special de emisiunile statului otoman. Totodată, o serie de articole şi 
studii asupra domeniului au fost publicate în diferite reviste apărute în Europa, în 
special în anii '80, ilustrând o nouă direcŃie a cercetării emisiunilor monetare 
otomane.  
 În România primele descoperiri de monede otomane au fost semnalate 
încă din anul 1916 (tezaurul găsit la łifeşti care conŃine aspri de la Mehmed II şi 
Bayezid II)3, dar preocupările privind cercetarea acestora au sporit considerabil în 
ultimele decenii ale veacului trecut. Interesul pentru moneda otomană a crescut 
şi datorită faptului că România nu duce lipsă de material numismatic conservat în 
diferite muzee, însă cele mai bogate colecŃii rămân totuşi cele din Bucureşti 
aparŃinând Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", Cabinetului Numismatic al 
Bibliotecii Academiei Române, Muzeului Municipiului Bucureşti şi Muzeului 
NaŃional de Istorie a României4.  

                                            
1 N. Pere, Osmanlilarda madenî paralar, Istanbul, 1968; Jem Sultan, Coins of the Ottoman Empire 
and The Turkish Republik, a detailed catalogue of the Jem Sultan collection, Thousand Oaks, 
1977. 
2 O listă detaliată a studiilor, articolelor şi cataloagelor de colecŃie publicate de Cüneyt Ölçer poate 
fi găsită la E. Nicolae, în Buletinul SocietăŃii Numismatice Române (în continuare BSNR), 80-85 
(1986-1991), 1992, pp. 338-340. 
3 C. Moisil, Monede şi podoabe de la sfârşitul veacului al XV-lea (Tezaurul de la łifeşti, jud. 
Putna), în BSNR, 13, 1916, 27, pp. 3-16, pl. I. 
4 La colecŃiile deja menŃionate, care conŃin zeci de mii de piese începând cu primele emisiuni din 
secolul al XIV-lea şi sfârşind cu monedele ultimului sultan, se adaugă mai multe colecŃii, mai mari 
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În łara Românească principala monedă otomană, asprul, apare 
menŃionată în documente încă din timpul domniei voievodului Alexandru Aldea 
(1431-1436)5, pentru ca în a doua parte a veacului al XV-lea să se impună în faŃa 
celorlalte piese care se găseau în circulaŃie. Aceeaşi situaŃie o întâlnim şi în cazul 
Moldovei unde asprul otoman devine principala monedă de pe piaŃă în timpul 
domniei voievodului Ştefan cel Mare (1457-1504)6. Secolul al XVI-lea constituie 
perioada de maximă expansiune nu numai a imperiului otoman dar şi a monedei 
sale de argint, asprul, care domina piaŃa celor două voievodate extracarpatice 
pătrunzând şi în Transilvania prin intermediul negustorilor din Braşov şi BistriŃa7. 
Devalorizarea asprului de la sfârşitul secolului al XVI-lea a contribuit la scăderea 
încrederii în această monedă care pierde teren în favoarea nominalelor europene 
din categoria talerului8. În secolul al XVII-lea monedele otomane suferă 
devalorizări importante, fapt reflectat în scăderea producŃiei monetare şi apoi 
închiderea celor mai multe ateliere. În Transilvania, la începutul veacului al XVII-
lea mai pot fi întâlnite încă emisiuni otomane din aur emise în secolul precedent9, 
dar piaŃa monetară era deja saturată de taleri din Europa de Vest sau emisiuni 
mărunte central-europene. În łara Românească şi Moldova, asprii emişi înainte 
de devalorizarea din 1584-1586 şi dirhemii (padişahî sau şahini cum apar în 
documente), emişi în timpul sultanului Murad III, mai pot fi găsiŃi încă în 
compoziŃia unor tezaure care se încheie la mijlocul secolului al XVII-lea10.  
 La sfârşitul veacului al XVII-lea au avut loc reforme importante în sistemul 
monetar otoman, fiind emise piese mari de argint după modelul talerilor. Aceste 
schimbări se reflectă şi pe piaŃa monetară din łara Românească şi Moldova 
unde se constată prezenŃa masivă a numerarului otoman. În Transilvania, aflată 
sub stăpânire austriacă în urma păcii de la Carlowitz (1699), emisiunile otomane 
din veacul al XVIII-lea pătrund prin intermediul negustorilor braşoveni şi a celor 
din łara Românească. Eforturile austriecilor de a limita circulaŃia acestor 
nominale au avut drept scop prevenirea invadării pieŃei transilvane de către piese 
devalorizate şi, mai grav, de numeroasele falsuri realizate în ateliere clandestine 
din imperiul otoman sau łările Române11. În Moldova şi łara Românească, în 

                                                                                                                                  
sau mai mici, ale unor muzee din Ńară unde se păstrează un numeros material numismatic 
otoman.  
5 DRH, B, łara Românească, 1, 1966, pp. 136-137, nr. 74. 
6 E. Nicolae, Moneda otomană în łările Române în perioada 1451-1512, Chişinău, 2003, p. 50.  
7 Vezi în acest sens E. Oberländer-Târnoveanu şi Gabriela Rădulescu, Al doilea tezaur de la Şieu 
(notă preliminară), în Revista  BistriŃei, 8, 1994, pp. 83-96. O analiză critică asupra izvoarelor 
numismatice şi a circulaŃiei monedelor statului otoman în secolul al XVI-lea în cele două 
voievodate extracarpatice şi în Transilvania a fost publicată relativ recent de B. Murgescu, 
CirculaŃia monetară în łările Române în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1996. 
8 Pentru circulaŃia talerilor în łările Române vezi ConstanŃa Ştirbu, Ana Maria Velter şi E. 
Păunescu, CirculaŃia talerilor în sec. XVI-XVII în łara Românească – problema falsurilor (tezaurul 
de la Urziceni, jud. IalomiŃa), în Cercetări Numismatice (în continuare CN), 6, 1990, pp. 162-188; 
Ana Maria Velter şi ConstanŃa Ştirbu, CirculaŃia monedelor de argint cu valoare ridicată emise de 
către Statele, oraşele şi autorităŃile ecleziastice germane în łările Române în secolele XVI-XVII, 
în CN, 8, 2002, pp. 273-308.  
9 Paraschiva Stancu şi M. Maxim, Notă preliminară asupra unui tezaur de monede de aur din 
secolul al XVI-lea descoperit la Oradea, în CN, 8, 2002, pp. 253-262.  
10 A. Vîlcu şi E. Păunescu, Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Viişoara, jud. 
Teleorman, în Simpozion de numismatică Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, 
Bucureşti, 2001, p. 176. 
11 Luana Popa şi Elisabeta Marin, Referiri la circulaŃia monetară din sud-estul Transilvaniei, 
conŃinute în documente din Arhivele Statului Braşov (secolele XVIII-XIX), în BSNR, 88-89 (1994-
1995), 1998, pp. 119-128. 
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veacul al XVIII-lea, are loc un aflux de monedă otomană care va domina piaŃa 
celor două principate până la tratatul de la Adrianopol din 182912. După 1829, 
când a fost stabilit un curs fix pentru principalele monede aflate în circulaŃie, 
moneda otomană începe să fie eliminată treptat de pe piaŃă datorită calităŃii 
slabe. DiferenŃele de curs existente între Bucureşti şi Constantinopol în cazul 
monedelor de aur în raport cu emisiunile devalorizate otomane au favorizat 
speculaŃiile din partea negustorilor şi a zarafilor, în dauna locuitorilor şi a 
autorităŃilor centrale13. În aceste condiŃii circulaŃia monedei otomane a fost strict 
supravegheată, în łara Românească şi Moldova fiind interzisă introducerea 
acesteia de către negustorii români sau turci implicaŃi în special în comerŃul cu 
sare14. După 1848, locul emisiunilor otomane în principatele extracarpatice este 
luat de emisiuni austriece, ruseşti şi vest- europene care vor asigura numerarul 
de pe piaŃă până la apariŃia sistemului monetar românesc modern15. 
 În ultimele două decenii cercetarea numismaticii otomane în România a 
înregistrat progrese semnificative materializate atât prin publicarea descoperirilor 
monetare cât şi prin analiza problemelor pe care le ridică16. Unele articole mai 
vechi, al căror subiect sunt tezaure formate din monede otomane, conŃin erori de 
identificare sau datare. Acestea au fost îndreptate pe măsură ce, în ultimii ani, a 
fost reluată discuŃia asupra unor descoperiri monetare17. În ultimul deceniu în 
revistele de numismatică din România au fost publicate importante loturi de 
monede otomane, fie tezaure, fie piese găsite în urma cercetărilor arheologice. 
Remarcăm publicarea unor tezaure compuse din sute de piese precum cel 
păstrat în colecŃiile Muzeului JudeŃean Braşov18 sau cel descoperit la Târgu 
Ocna19. Ambele tezaure conŃin aspri emişi în a doua parte a secolului al XV-lea şi 
începutul secolului următor, publicarea lor fiind însoŃită de comentarii asupra 
circulaŃiei şi a datării asprilor emişi în timpul sultanului Bayezid II (1481-1512). Pe 
baza grafiei cuvântului han20 aflat pe aversul pieselor s-a propus o clasificare şi o 
                                            
12 A. Vîlcu şi Ana Dicu, Aspecte ale circulaŃiei monetare în łara Românească între 1830-1848. 
Tezaurul descoperit la Mânzăleşti, jud. Buzău, în Mousaios, 8, 2003, pp. 446-459. 
13 Cătălina Opaschi, Aspecte ale circulaŃiei monetare în łara Românească la începutul secolului 
al XIX-lea, în volumul 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, pp. 333-
348. 
14 A. Vîlcu şi Ana Dicu, op.cit., pp. 446. 
15 Ibidem, pp. 451-452. 
16 Pentru problemele ridicate de numismatica otomană din secolele XIV-XVI şi cercetarea din 
România până în anul 1992, vezi E. Nicolae, Problemes actuels de la numismatique ottomane en 
Roumanie, în Caietele Laboratorului de Studii Otomane, 2, 1993, pp. 49-54. 
17 Remarcăm în această direcŃie contribuŃiile lui Eugen Nicolae de a cărui activitate sunt legate 
importante progrese în studierea numismaticii otomane din secolele XV-XVI, la care se adaugă 
corectarea unor erori existente în literatura de specialitate. Vezi în acest sens E. Nicolae, Moneda 
otomană în łările Române în perioada 1451-1512, Chişinău, 2003; E. Nicolae şi G. Custurea, 
Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Bercioiu, jud. Vâlcea, în BSNR, 77-79 
(1983-1985), 1986, pp. 309-327; Luana Popa şi E. Nicolae, Un tezaur de aspri otomani de la 
începutul secolului al XVI-lea în colecŃiile Muzeului JudeŃean Braşov, în BSNR, 80-84 (1986-
1991), 1992, pp. 139-154; E. Nicolae şi E. Păunescu, Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit 
la Radu Vodă, comuna Izvoarele, judeŃul Giurgiu, în Studii şi Cercetări de Numismatică (în 
continuare SCN), 10, 1993, pp. 109-135. 
18 Luana Popa şi E. Nicolae, Un tezaur de aspri otomani de la începutul secolului al XVI-lea în 
colecŃiile Muzeului JudeŃean Braşov, în BSNR, 80-85 (1986-1991), 1992, pp. 139-154.  
19 Mihaela Blasko şi Corneliu Matache, Tezaurul de aspri otomani de la Târgu-Ocna, jud. Bacău, 
în BSNR, 86-87, 1992-1993, 1996, nr. 140-141, p. 151-160. 
20 Amintim că la noi primele observaŃii asupra grafiei cuvântului han în cazul asprilor de la 
Bayezid II datează din anii ’60. Vezi în acest sens O. Iliescu, Un tezaur de aspri turceşti de la 
începutul secolului al XVI-lea, găsit în Bucureşti, în SCN, 3, 1960, pp. 287-309. În ultimele două 
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mai strânsă datare a asprilor de la Bayezid II. Noi informaŃii asupra datării şi a 
variantelor de grafie ale cuvântului han în cazul asprilor emişi de Bayezid II au 
apărut în urma publicării tezaurului descoperit la Şieu, jud. BistriŃa-Năsăud21. 
Tezaurele menŃionate mai sus au contribuit la adâncirea studiului asupra 
succesiunii grupelor de emisiuni evidenŃiate de numismatul sârb Slobodan 
Srećković22, care a tipărit recent primele trei volume ale unui un catalog, cel mai 
complet de până acum, al asprilor otomani (de la Osman şi până la sfârşitul 
domniei lui Süleyman I)23. Evident că lucrarea este perfectibilă pe măsură ce va fi 
pus în circuitul ştiinŃific materialul numismatic otoman păstrat în diverse colecŃii 
publice sau particulare. Acelaşi autor a tipărit un repertoriu al monetăriilor şi 
nominalelor otomane, care, deşi conŃine unele erori, constituie o lucrare foarte 
folositoare celor care se ocupă sau vor să se ocupe de numismatica otomană24.  
 În ultimii ani, cercetătorii din România au acordat o mai mare atenŃie şi 
monedelor găsite în context arheologic. Remarcăm publicarea emisiunilor 
otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala25 sau cele rezultate în 
urma cercetărilor arheologice de la Piua Petrii26. De altfel, oraşul medieval de la 
Piua Petrii reprezintă un izvor important de monede otomane, fiind găsite sute de 
piese ce acoperă un interval larg de timp, între secolele XIV-XIX. Dintre 
descoperirile de la Piua Petrii se remarcă două tezaure, unul alcătuit din emisiuni 
otomane din secolul al XV-lea27 şi un al doilea compus din monede ungureşti şi 
aspri de la Süleyman I28.  
 Printre succesele înregistrate de cercetarea numismaticii otomane în 
România se află şi localizarea singurului atelier otoman care a funcŃionat pe 
teritoriul Ńării noastre şi anume Mudava, azi Moldova Veche, jud. Caraş Severin, 
care a bătut aspri şi altâni către sfârşitul domniei sultanului Süleyman I29. Tot în 
România, la Radu Vodă, jud. Giurgiu au fost semnalaŃi, pentru prima dată în 
compoziŃia unui tezaur, aspri emişi la Mudava30. Cu acest prilej, autorii discută 
probleme legate de clasificarea asprilor de la Selim I şi Süleyman I propunând, 
prin comparaŃie cu opinia lui Slobodan Srećković, o succesiune diferită a grupelor 

                                                                                                                                  
decenii cercetările întreprinse de E. Nicolae au condus la alcătuirea unor grupe de emisiuni şi la 
stabilirea unei cronologii relative a acestora. 
21 E. Oberländer-Târnoveanu şi Gabriela Rădulescu, op.cit., pp. 83-96. 
22 S. Srećković, Osmanlijski novac Kovan na tlu Jugoslavije, Belgrad, 1987. 
23 S. Srećković, Akches, vol I-III, Belgrad, 1999-2003. 
24 S. Srećković, Ottoman Mints &Coins, Belgrad, 2002. 
25 M. Maxim şi E. Nicolae, Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala, 
în Peuce, 10, 1991, 1, p. 559-573. 
26 Paraschiva Stancu, Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. IalomiŃa în campaniile 
arheologice din anii 1993 şi 1994, în CN, 7, 1996, pp. 169-172. 
27 Paraschiva Stancu, Un tezaur de aspri otomani descoperit la Piua Petrii, în CN, 1980, pp. 85-
95. 
28 L. ChiŃescu, T. Papasima, P. Vlădilă, Venera Rădulescu şi Anca Păunescu, Cercetările 
arheologice de la Piua Petrii (oraşul de Floci, jud. IalomiŃa), în CA, 5, 1982, p. 134. 
29 M. Maxim, K. MacKenzie şi E. Nicolae, Mudava–le seul atelier monétaire ottoman en 
Roumanie, în Histoire economique et sociale de l’Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960), 
Actes du sixieme congres international tenu a Aix-en Provence du 1er au 4 juillet 1992, editor 
Daniel Panzac, Turcica, VIII, Paris, 1995, p. 227-233. Noi informaŃii privind circulaŃia şi 
clasificarea asprilor emişi la Mudava au fost publicate recent de E. Nicolae, Aspres Ottomans de 
Mudava en Moldavie, în XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, Akten, II, 
editori Bernd Kluge şi Bernhard Weisser, Berlin, 2000, pp. 1279-1281.  
30 E. Nicolae şi E. Păunescu, Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Radu Vodă, comuna 
Izvoarele, judeŃul Giurgiu, SCN, 10 (1993), 1996, pp. 109-136. 
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de emisiuni în cazul primului sultan şi o altă cronologie relativă pentru primele 
două grupe de emisiuni în cazul celuilalt.  
 Începând cu anul 2000, desfăşurarea a trei simpozioane de numismatică 
la Chişinău, la care participă cercetători din România şi Rep. Moldova, s-a 
concretizat prin publicarea unor volume ce cuprind comunicările Ńinute dar şi alte 
studii şi note. Numismatica otomană din secolele XV-XVI este bine reprezentată 
în sumarul celor două volume apărute în anii 2001 şi 2002 la care se adaugă cel 
de-al treilea aflat sub tipar. Astfel, în primul volum au fost puse în circuitul ştiinŃific 
tezaure precum cele descoperite la Comrat şi Semeni, jud. Ungheni31 Rep. 
Moldova şi un mare tezaur (409 aspri) descoperit în fostul raion Rezina, Rep. 
Moldova32 şi care conŃin aspri de la Bayezid II, Selim I, Suleyman I, Selim II, 
Murad III şi Mehmed III. Publicarea tezaurului de la EchimăuŃi, jud. Orhei33 a 
adăugat noi informaŃii la dosarul atelierului de la Mudava a cărui producŃie 
monetară este încă puŃin cunoscută.  
 O problemă importantă abordată în ultimii ani de cercetătorii din România 
este legată de falsurile după emisiuni otomane de argint, în special aspri, care se 
pare că au circulat în cantităŃi ridicate în łările Române în secolele XV-XVI. Într-
un studiu apărut în 199334 sunt semnalaŃi dirhemi (şahii) falşi din timpul lui Murad 
III descoperiŃi în diferite puncte din łara Românească şi Moldova şi care 
confirmă motivele deciziei luate de autorităŃile otomane de a suspenda circulaŃia 
acestui nominal în preajma anului 1590. În documentele din łara Românească 
dirhemii erau cunoscuŃi sub numele de şahini (şahii), fiind consideraŃi în literatura 
de specialitate, până în anii ’80, drept monede de aur. Identificarea corectă a 
acestui nominal a fost făcută de profesorul Mihai Maxim prin corelarea 
informaŃiilor provenite din arhive şi realitatea din tezaurele monetare35. Tot în 
privinŃa falsurilor, dar de data aceasta după aspri, amintim un studiu recent 
dedicat unui lot de piese descoperite la Orheiul Vechi şi care s-au dovedit a fi 
contrafaceri timpurii după emisiunile sultanilor Murad II-Bayezid II, între care un 
mic depozit (primul de asemenea piese descoperite în łările Române) cu cinci 
falsuri după asprii lui Murad II36. După analiza monedelor coroborată cu 
descoperiri similare autorii au ajuns la concluzia, pe bună dreptate, că un 
                                            
31 Ana NiculiŃă, Raisa Tabuica şi Ana Boldureanu, Asprii otomani din secolul al XVI-lea din 
tezaurele de la Comrat şi Semeni, jud. Ungheni, în Simpozion de numismatică Chişinău, 28-30 
mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, pp. 151-156. 
32 Ana Boldureanu, Raisa Tabuica şi E. Nicolae, Un tezaur din epoca lui Mihai Viteazul descoperit 
în fostul raion Rezina, în Simpozion de numismatică Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii 
şi note, Bucureşti, 2001, pp. 161-168. 
33 Ana Boldureanu şi Ana NiculiŃă, Tezaurul de aspri otomani de la EchimăuŃi, jud. Orhei (sec. 
XVI), în Simpozion de numismatică, Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, 
Bucureşti, 2002, pp. 195-202. 
34 Mihaela Blasko şi E. Nicolae, Dirhemi otomani falşi din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
în SCIVA, 44, 1993, 2, pp. 209-213. 
35 M. Maxim, O luptă monetară în sec. al XVI-lea: padişahî contra aspru, în CN, 5, 1983, pp. 129-
152. În ultimele trei decenii un rol important în cercetarea relaŃiilor dintre łările Române şi Înalta 
Poartă a revenit întemeietorului şcolii de osmanistică din România, profesorul Mihai Maxim, a 
cărui activitate binecunoscută s-a manifestat şi în planul studierii numismaticii otomane din 
secolele XVI-XVII. Remarcăm în această direcŃie contribuŃii precum:Considérations sur la 
circulation dans les Pays roumains et l’Empire ottoman dans la seconde moitié du XVIe siècle, în 
RÉSEE, 13, 1975, pp. 407-415; Le trésor d’aspres turcs des XVe-XVIe siècles découvert à 
Berteşti, departement de Brăila, în Studia et Acta Orientalia, 10, 1980, pp. 80-100; Un tezaur 
otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea, în CN, 7, 1996, pp. 199-208.  
36 E. Nicolae şi N. Răileanu, Aspri otomani falşi descoperiŃi la Orheiul Vechi, în Simpozion de 
numismatică, Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, pp. 189-194. 
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puternic atelier trebuie să fi funcŃionat la sfârşitul veacului al XV-lea în Moldova. 
Dosarul actual al falsurilor conduce la ideea că nu numai în Moldova, dar şi în 
łara Românească au funcŃionat ateliere cu o producŃie semnificativă, care au 
suplinit pe de o parte lipsa monedei proprii dar au însemnat şi importante 
câştiguri pentru emitenŃi.  
 Emisiunilor otomane din aur le-au fost dedicate puŃine studii în România 
deşi materialul numismatic nu lipseşte piedica principală fiind de fapt răspândirea 
pieselor în colecŃii diferite. Cel mai important studiu din ultimul deceniu care se 
ocupă de această problemă are drept subiect altânii din tezaurul descoperit la 
BălŃata, raionul Criuleni, Rep. Moldova37. Cu acest prilej, autorii abordează 
problemele ridicate de altânii emişi în timpul sultanilor Suleyman I, Selim II şi 
Murad III, îndreptând totodată unele erori de datare şi analizând descoperirile de 
monede de aur în łările Române. Recent, într-o notă preliminară, au fost 
publicaŃi altâni de la Süleyman I, Selim II şi Murad III descoperiŃi la Oradea 
împreună cu un lot consistent de aspri ascunşi, probabil, în contextul asediului 
cetăŃii în toamna anului 159838. Autorii analizează diferite aspecte ale sistemului 
monetar otoman, cu specială privire asupra emisiunilor din aur.  
 Publicarea materialului numismatic otoman s-a intensificat în ultimii ani, fie 
prin tipărirea unor studii dedicate tezaurelor monetare, fie prin apariŃia de volume 
dedicate unor colecŃii muzeale. Astfel, în anul 2001 a fost publicată întreaga 
colecŃie a Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi39. Pentru studiul numismaticii 
otomane acest volum vine cu două loturi mari de piese din secolele XVI-XIX 
găsite în urma cercetărilor arheologice de la mănăstirea DobrovăŃ, jud. Iaşi şi 
biserica Sf. Sava din Iaşi40. ImportanŃa acestora constă în faptul că anterior 
descoperirilor rezultate în urma cercetărilor arheologice nu li s-a acordat 
suficientă atenŃie, numărul pieselor izolate publicate în literatura de specialitate 
fiind foarte mic. Tot în anul 2001 a apărut un volum care cuprinde toate monedele 
de aur (antice, bizantine, medievale şi moderne) aflate în colecŃiile a patru 
muzee: Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul JudeŃean Teohari 
Antonescu din Giurgiu, Muzeul JudeŃean Buzău şi Muzeul Dunării de Jos41. În 
colecŃia muzeelor menŃionate se păstrează un număr important de emisiuni 
otomane din aur (peste 250 piese din secolele XVI-XIX), unele având şi loc de 
descoperire. Dintre acestea remarcăm tezaurul descoperit în oraşul Giurgiu, în a 
cărui compoziŃie intră diferite nominale din aur emise în timpul sultanilor Mahmud 
I, Mustafa III şi Abdülhamid I42.  

                                            
37 Ana NiculiŃă şi E. Nicolae, Monedele de aur otomane din teazurul de la BălŃata, raionul Criuleni, 
Rep. Moldova, în BSNR, 86-87 (1992-1993), 1996, pp. 167-177. Tezaurul beneficiase de o 
publicare sumară în repertoriul întocmit de A.A. Nudelman, Topografija kladov i nahodok 
ediničnyh monet, Chişinău, 1976, pp. 122-123, nr. 49. 
38 Paraschiva Stancu şi M. Maxim, Notă preliminară asupra unui tezaur de monede de aur din 
secolul al XVI-lea descoperit la Oradea, în CN, 8, 2002, pp. 253-262. 
39 Monnaies et parures du Musée d’Histoire de la Moldavie de Iaşi, coordonator V.M. Butnariu, 
Iaşi, 2001. Materialul numismatic otoman a fost identificat de Ana Boldureanu şi E. Nicolae. 
40 Ibidem, pp. 113-116 şi 123-125. 
41 A. Vîlcu şi M. Dima, în colaborare cu Ana Dicu, M. Neagu, E. Păunescu şi Elisabeta Savu, 
ColecŃii din Muntenia. Muzeul JudeŃean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul JudeŃean 
Teohari Antonescu din Giurgiu, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, I, în seria Monede de 
aur din colecŃii româneşti, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, Bucureşti, 2001. 
42 Ibidem, p. 83-92. Tezaurul conŃine în afară de monedele de aur încă 108 monede de argint 
emise în Polonia, Ragusa, I. Romano-German, VeneŃia, Austria şi FranŃa, la care se adaugă un 
lot important de nominale otomane de argint care încep încă de la Mehmed IV şi se continuă cu 
emisiuni de la Ahmed III, Mahmud I, Mustafa III, Abdulhamid I, Selim III şi Mahmud II. Tezaurul se 
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 Studiile dedicate numismaticii otomane din secolul al XVII-lea sunt puŃine 
la număr nu numai în România dar şi în alte Ńări. În afara marilor cataloage de 
colecŃie amintite deja, recent a apărut o istorie a sistemului monetar otoman, 
lucrare de sinteză ce surprinde o serie de aspecte privind producŃia monetară şi 
circulaŃia emisiunilor otomane din secolul al XIV-lea până la începutul secolului 
XX43. Din păcate, capitolul dedicat secolului al XVII-lea suferă din cauza 
nepublicării izvoarelor numismatice, singurele surse fiind documentele din 
arhivele turceşti editate până în prezent sau mărturiile călătorilor străini. La noi, 
singurul studiu consistent care abordează problemele dificile ale numismaticii 
otomane din secolul al XVII-lea este cel publicat de profesorul Mihai Maxim în 
anul 1996. Studiul se concentrează asupra emisiunilor din tezaurul găsit la 
Nalbant, jud. Tulcea şi care este alcătuit din 350 de piese, marea majoritate 
provenind de la sultanii Mehmed III, Osman II, Murad IV şi Ibrahim I44. Publicarea 
acestui tezaur ridică o serie de întrebări asupra evoluŃiei sistemului monetar 
otoman la mijlocul veacului al XVII-lea, subliniind necesitatea confruntării datelor 
oferite de izvoarele numismatice şi documentele din arhive şi în acelaşi timp 
reconsiderarea unor opinii asupra prezenŃei pieselor turceşti pe teritoriul 
Dobrogei în această perioadă. Teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a 
cunoscut o intensă circulaŃie monetară în perioada medievală şi la începutul 
epocii moderne, dovadă fiind numeroasele tezaure şi descoperiri izolate dintre 
care un număr însemnat sunt emisiuni ale statului otoman45. De altfel, în ultimii 
ani a sporit interesul cercetătorilor de a valorifica ştiinŃific bogata colecŃie de 
numismatică a Muzeului de Istorie NaŃională şi Arheologie din ConstanŃa, 
eforturile fiind îndreptate în special în publicarea materialului numismatic inedit46.  

                                                                                                                                  
întinde pe o perioadă de aproape trei veacuri, cea mai veche monedă datând din 1519 (o 
jumătate de groş lituanian) iar cea mai recentă, care furnizează şi anul de încheiere a depozitului 
monetar, este din 1814 (o para turcească)42. CompoziŃia eterogenă a tezaurului pare a arăta că a 
aparŃinut mai degrabă unui zaraf deoarece descoperirea făcută la Giurgiu nu se încadrează în 
tiparul obişnuit al tezaurelor din łara Românească încheiate între anii 1700 – 1821; A. Vîlcu şi E. 
Păunescu, Un tezaur monetar din secolele XVI-XIX descoperit la Giurgiu, lucrare în manuscris. 
43 Ş. Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge, 1999. Vezi şi Ş. Pamuk, 
Money in the Ottoman Empire, 1326-1914, în H. Inalcik, D. Quataert (coord.), An Economic and 
Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge, 1994, p. 958. 
44 M. Maxim, Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea, în CN, 
7, 1996, pp. 199-208. 
45 Pentru circulaŃia monetară din Dobrogea către sfârşitul evului mediu şi începutul perioadei 
moderne vezi G. Custurea, Date noi privind circulaŃia monetară în Dobrogea medievală, în 
Pontica, 20, 1987, pp. 237-254; Ioana Custurea şi G. Custurea, Aspecte ale circulaŃiei monetare 
în Dobrogea în secolele XV-XVIII, în BSNR, 80-85(1986-1991), 1992, p. 161-174. Pentru 
prezenŃa monedelor otomane în Dobrogea în secolele XV-XVIII vezi G. Custurea, Monede 
otomane descoperite la ConstanŃa (sec.XV-XVI), Pontica, 13, 1980, pp. 341-343; G. Custurea, 
Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII), în Pontica, 11, 1978, pp. 253-261; precum şi 
mai vechiul studiu întocmit de G. Simion, ObservaŃii asupra unor probleme numismatice şi 
economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi începutul secolului al XIX-lea, Peuce, 2, 1971, pp. 293-333. 
46 În ultimele două decenii au fost publicate cu detalii loturi importante de piese izolate: Antoaneta 
Vertan şi G. Custurea, Descoperiri monetare în Dobrogea (VI), în Pontica, 17, 1984, pp. 245-256; 
idem, Descoperiri monetare în Dobrogea (VII), în Pontica, 19, 1986, pp. 297-310; idem, 
Descoperiri monetare în Dobrogea (X), în Pontica, 28-29, 1995-1996, pp. 309-321; G. Custurea, 
Antoaneta Vertan şi G. TalmaŃchi, Descoperiri monetare în Dobrogea (XI), în Pontica, 30, 1997, 
pp. 371-387; idem, Descoperiri monetare în Dobrogea (XII), în Pontica, 31, 1998, pp. 309-327; 
idem, Descoperiri monetare în Dobrogea (XIII), în Pontica, 32, 1999, pp. 347-368; G. Custurea, 
Descoperirile monetare de la Ester, în Istro-Pontica, Bucureşti, 2000, pp. 581-588.  
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 Reformele monetare din anii 90 ai veacului al XVII-lea au avut drept 
consecinŃă revenirea în forŃă a emisiunilor otomane de argint şi aur pe piaŃa 
łărilor Române. În această perioadă moneda otomană este dominantă, 
ajungându-se la situaŃia în care, la sfârşitul veacului al XVIII-lea, sunt depozite 
monetare alcătuite exclusiv din nominale bătute în ateliere turceşti. La sud de 
Dunăre sau în Dobrogea circulaŃia monetară cunoaşte diferenŃe semnificative, 
descoperirile dezvăluind o piaŃă balcanică cu multă monedă central şi vest 
europeană emisă în veacurile XVII – XVIII, spre deosebire de łara Românească 
unde, după cum spun călătorii străini, locuitorii cer să li se plătească numai în 
monedă turcească pe care o cunosc şi refuză emisiunile altor state47.  

O particularitate a numismaticii otomane de la sfârşitul secolului al XVII-lea 
şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea o constituie succesiunea unor sigle-litere 
(ori combinaŃii de litere) şi ornamente pe aversul şi reversul emisiunilor monetare. 
Siglele-litere vor fi înlocuite treptat începând cu domnia lui Mustafa III (1757-
1774) de anii de batere, însă ornamentele de diferite tipuri vor continua să apară 
pe monedele otomane şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Până în 
prezent nu s-a reuşit desluşirea rostului acestor sigle, un impediment fiind 
materialul numismatic insuficient cercetat şi totodată nepublicarea unor 
documente legate de activitatea monetăriilor în această perioadă, în 
eventualitatea că s-au păstrat totuşi în arhivele din Turcia. Între 1690 şi 1757 
monedele otomane nu pot fi datate mai strâns decât anii de domnie a sultanului. 
O cheie ar putea fi siglele amintite, a căror succesiune ar putea oferi o datare mai 
exactă. Încă din 1974, Samuel Lachman a publicat un tabel cu siglele cunoscute 
până atunci, tabel care este preluat şi de alte lucrări generale, dar fără să se 
reuşească o înşiruire cronologică a acestora48. Până de curând la noi nu au fost 
abordate problemele ridicate de numismatica otomană din secolul al XVIII-lea, 
deşi materialul numismatic este deosebit de bogat pentru această perioadă. Au 
fost publicate câteva tezaure, unele conŃinând erori de identificare a nominalului 
sau a sultanului49, la care se adaugă scurte referiri sau note privind descoperiri 
de monede otomane. Cu puŃine excepŃii50, materialul numismatic a fost publicat 
fără detalii, reducându-se drastic posibilitatea de a se face comparaŃii şi o analiză 
riguroasă. Principalul obiectiv îl constituie în prezent introducerea în circuitul 
ştiinŃific a cât mai multe descoperiri monetare, cu detaliile aferente. De curând au 
văzut lumina tiparului o serie de articole dedicate numismaticii otomane din 
veacul al XVIII-lea, care valorifică ştiinŃific tezaure monetare inedite precum cele 
de la Ciochina, jud. IalomiŃa51, Frumuşani, jud. Călăraşi52, Maxenu, jud. Buzău53 

                                            
47 A. Vîlcu, Ana Dicu, Un trésor monétaire des XVIIIe – XIXe siècles découvert à Buzău, Romano-
Turcica, 1, sub tipar. 
48 S. Lachman, The initial letters on Ottoman coins of the eighteenth century, în The American 
Numismatic Society, Museum notes, 19, New York, 1974, pp. 199-224. 
49 Maria GrigoruŃă, Tezaurul monetar de la Cărămidarii de Jos (sec. XVIII – XIX), în Izvoare 
arheologice bucureştene, 2, Bucureşti, 1985, pp. 57 - 62. Publicat sumar şi cu greşeli privind 
emitenŃii şi nominalele.  
50 A. Smaranda şi Şt. Trâmbaciu, Un tezaur din secolul al XVIII–lea descoperit la Câmpulung, jud. 
Argeş, BSNR, 77–79 (1983–1985), 1986, pp. 309 – 329. 
51 Corneliu Matache, Un tezaur din vremea sultanului Abdülhamid I descoperit la Ciochina, jud. 
IalomiŃa, în SCN, 12, 1998, pp. 185 – 189. 
52 A. Vîlcu, Tezaurul de monede otomane de la Frumuşani, jud. Călăraşi, în Simpozion de 
numismatică, Chişinău 13-15 mai 2001. Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, pp. 225-230. 
53 A. Vîlcu şi Ana Dicu, Un tezaur monetar descoperit la Maxenu, com.łinteşti jud. Buzău, în 
Mousaios, 6, 2001, pp. 473-476. 
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şi Călăraşi, jud. Călăraşi54 sau descoperiri izolate precum cele de la Dridu, jud. 
IalomiŃa55. Acestora li se adaugă un studiu asupra ornamentelor existente pe 
aversul şi reversul pieselor de 60 de parale (altmışlık) emise la Constantinopol 
(Kostantiniye) în numele sultanului Abdülhamid I (1774-1789)56. CombinaŃiile de 
ornamente dublate de variante ale legendelor conduc la definirea unor tipuri de 
avers şi revers delimitate cu precizie din punct de vedere cronologic. Astfel, pe 
emisiunile de 60 de parale sunt stea şi ornament cordiform amplasate în diferite 
poziŃii, la ale căror combinaŃii se adaugă variante de grafie pentru cuvântul “han” 
la fel ca în cazul emisiunilor timpurii . 
 În ultimii ani au sporit preocupările pentru cercetarea falsurilor după 
emisiuni otomane din veacul al XVIII-lea57. Semnalăm existenŃa unui depozit de 
falsuri după emisiunile de 60 parale (altmışlık), din anul 9 al domniei sultanului 
Mustafa III găsit în urma cercetărilor arheologice efectuate în anul 1959 la Curtea 
Veche din Bucureşti58. Piesele sunt din metal comun şi au fost bătute cu aceeaşi 
ştanŃă, având iniŃial o peliculă de argint care nu s-a mai păstrat. PrezenŃa unui 
tezaur alcătuit dintr-un grup compact de falsuri, relativ bine executate, după 
emisiuni oficiale otomane care circulau în mod frecvent în łara Românească 
ridică întrebări legate de provenienŃa acestora. Ateliere producătoare de falsuri 
sau imitaŃii au funcŃionat nu numai în imperiu dar şi în afara sa. Cercetările din 
ultimele două decenii au adus la iveală existenŃa unor ştanŃe folosite la St. 
Petersburg, la Modena şi Parma în Italia şi la Durlach în Germania la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor, în scopul imitării unor 
monede otomane de argint şi aur ce erau destinate comerŃului cu regiunile aflate 
sub autoritatea sultanului59. Este posibil ca tezaurul descoperit la Curtea Veche 
să fie rezultatul unui atelier producător de falsuri plasat chiar în Bucureşti.  
 Din păcate, emisiunile otomane târzii nu s-au bucurat de atenŃia 
specialiştilor până în prezent şi un număr mare de descoperiri zac în depozite 
fără a fi publicate cu detaliile de rigoare. Antrenarea în circuitul ştiinŃific a 
materialului numismatic otoman, existent din belşug în Ńara noastră, va aduce noi 
informaŃii legate de circulaŃia monetară şi de dinamica schimburilor economice în 
secolele XV-XIX. 
 
 
 

                                            
54 A. Vîlcu şi M. Neagu, Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Călăraşi, 
în Cultură şi civilizaŃie la Dunărea de Jos, 18, 2001, pp. 53-58. 
55 E. Nicolae şi A. Popescu, Descoperiri monetare de la Dridu, jud. IalomiŃa, în BSNR, 88-89 
(1994-1995), 1998, pp. 291-296. 
56 A. Vîlcu, ObservaŃii asupra emisiunilor otomane de 60 parale (altmişlik) din timpul sultanului 
Abdülhamid I, în Simpozion de numismatică, Chişinău, 13-15 mai 2001. Comunicări, studii şi 
note, Bucureşti, 2002, pp. 221-224. 
57  A. Vîlcu şi M. Neagu, op.cit., pp. 53-58.Tezaurul este compus din 279 parale emise în timpul 
sultanilor Mahmud I, Abdülhamid I, Selim III, Mustafa IV şi Mahmud II, la care se adaugă două 
falsuri după parale de la Osman III şi respectiv Selim III. Elementul de noutate îl constituie 
prezenŃa unor emisiuni de la Mustafa al IV-lea mai puŃin întâlnite în descoperiri şi a falsurilor după 
parale bătute în vremea lui Osman III şi Selim III. 
58 Irina Isvoranu şi A. Vîlcu, Un depozit de falsuri după monedele otomane din vremea lui Mustafa 
III descoperit la Bucureşti, sectorul Curtea Veche, în BSNR, 92-96 (1998-2003), sub tipar. 
59 R. Ehlert, E. Yenisey, Münih Darbhanesinde taklıt edilen Osmanlı madenî paralari, în Türk 
Nümismatik Derneği Yayınları Bülten, 31, 1992, p. 44-50. Pentru ştanŃele folosite la St. 
Petersburg vezi şi J.B. Plumb, Turkish Coins struck at the Petersburg Mint, în Journal of the 
Russian Numismatic Society, 19, 1985, p. 4-11. 
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Le stade des recherches de numismatique ottomane en Roumanie 
 

Résumé 
 

 L’auteur présente la situation des recherches de numismatique ottomane 
en Roumanie. On analyse la littérature numismatique dédiée aux monnaies 
ottomanes, en soulignant les principales contributions récentes. 


