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Summary. This article deals with some Mol-
davian coin emissions issued after the division of 
the Moldavian principality on the Upper Land and 
Lower Land. Basing on the coin collection presen-
ted on this occasion (coins of a very specifi c type), 
and taking into consideration other monetary fi ndings 
discovered at Cetatea Albă and already published in 
the numismatic literature, we affi rm that issues of 
such type were minted during the reign of Stephen II 
and the construction works at the Cetatea Albă held 
on 1438-1442. 
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Rezumat. Articolul abordează problema emisiu-
nilor monetare moldoveneşţi bătute după împărţirea 
principatului în Ţara de Sus şi Ţara de Jos. Pe baza 
pieselor publicate cu această ocazie (de un tip foarte 
specifi c) şi ţinând cont de celelalte descoperiri mone-
tare atestate în incinta Cetăţii Albe şi deja semnalate 
în literatura de specialitate, putem afi rma că astfel de 
emisiuni au fost bătute în timpul domniei lui Ştefan 
II, în perioada lucrărilor de reconstrucţie a cetăţii în-
treprinse între anii 1438-1442.  

Cuvinte-cheie: jumătăţi de groşi moldoveneşti, 
Ştefan II, Cetatea Albă, Ţara de Jos.

După moartea lui Alexandru I, la 1 februarie 
1432, istoria Ţării Moldovei a fost deosebit de zbu-
ciumată şi plină de lupte pentru putere. O perioa-
dă destul de scurtă de timp, scaunul principatului a 
fost ocupat de Iliaş I, fi ul mai mare al lui Alexandru, 
însă acesta n-a apucat să domnească niciun an în-
treg, fi ind alungat de fratele său Ştefan II, în toamna 
anului 1433. Dar nici acesta din urmă nu a reuşit 
să domnească doi ani şi a fost învins de Iliaş I, în 
august 1435. În acest an, sub presiunea Poloniei, cei 
doi se împacă şi domnesc împreună. Formal ei sunt 
asociaţi la domnie, dar în realitate domnesc separat, 
Iliaş I în Ţara de Sus, iar Ştefan II în Ţara de Jos. 

Linia de despărţire trecea pe la nord de Vaslui [1]. 
Spre sfârşitul anului 1442, înţelegerea între fraţi este 
ruptă, în primăvara anului 1444 Ştefan II l-a prins şi 
l-a orbit pe Iliaş.

Despre emisiunile Ţării de Jos bătute în perioa-
da domniei lui Ştefan II au fost expuse mai multe 
ipoteze. Lui i se atribuie un anumit tip monetar ce 
se întâlneşte, preponderent, la Cetatea Albă. Acesta 
înfăţişează pe revers o poartă de cetate schematizată 
închizând o stea [2]. Сu ocazia săpăturilor arheolo-
gice sistematice, întreprinse în Cetatea Albă de către 
expediţia arheologică Belgorod-Tira al Institutului 
de Arheologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a 
Ucrainei şi publicării materialului numismatic des-
coperit în incinta cetăţii [3], [4], a mai fost atesta-
tă o serie de monede mai puţin cunoscute, care pot 
fi  atribuite unui tip anume. În Curtea Civilă şi în 
Curtea de Gardă a cetăţii, pe parcursul mai multor 
campanii arheologice, au fost descoperite cel puţin 
şase exemplare (patru monede au fost depistate în 
Curtea Civilă [5], iar două exemplare în Curtea de 
Gardă [6], restul pieselor fi ind inedite). Aici trebuie 
să subliniem faptul că piesele de acest tip nu au fost 
cunoscute autorilor catalogului numismatic de refe-
rinţă [7] şi nu au fost evidenţiate nici în alte lucrări 
de profi l [8].

Continuând investigaţiile în acest domeniu, am 
reuşit să obţinem informaţii despre mai multe piese 
de acest tip, afl ate atât în colecţii publice, cât şi în 
cele private.

O monedă se păstrează în colecţia Cabinetului 
Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Mol-
dovei (catalog, nr. 6), fi ind descoperită la Orheiul 
Vechi, r-nul Orhei, în 1958. Având prototipul necu-
noscut, aceasta fusese semnalată, probabil, în lucra-
rea generală dedicată acestui sit arheologic, ca fi ind 
neelucidată [9]. 

Cea de-a doua piesă, care provine din săpăturile 
arheologice de la Vaslui, jud. Vaslui, a fost, de ase-
menea, identifi cată greşit şi publicată fără fotografi e 
şi cu descriere incorectă (catalog, nr. 2) [10]. Ţinând 
cont de numărul foarte limitat de piese de acest gen 
din colecţii publice, am decis să includem în catalog 
şi cinci piese din colecţii private (nr. 1, 3-5, 7). Din 
păcate, nu dispunem de date tehnice pentru toate cele 
cinci exemplare cunoscute şi nici de informaţii refe-
ritoare la provenienţa lor. Cu excepţia faptului că au 
fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, catalogul nostru cuprinde şapte 
piese în valoare de jumătate de groş, toate prezen-
tând trăsături specifi ce. Monedele au pe avers capul 
de bour cu atributele heraldice, roza în dreapta şi 
semiluna în stânga, iar pe revers scutul despicat, cu 
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trei fascii în primul cartier şi şase fl ori de crin în 
cel de-al doilea. Deasupra scutului apare o cruce, 
în dreapta o cheie, iar în stânga litera P (catalog, 
nr. 1-4) sau H (catalog, nr. 5-6). După cum se ob-
servă, tipul monetar în discuţie are cel puţin două 
subtipuri, deosebite în funcţie de litera care apare 
în câmp, reprezentând emisiuni diferite. Un singur 
exemplar a fost bătut descentrat, ceea ce nu permi-
te atribuirea lui unui subtip anume (catalog, nr. 7). 
Trăsăturile stilistice ale ambelor feţe, executate cu o 
anumită prudenţă şi fi neţe, ne fac să presupunem că 
piesele de acest tip au fost executate de un meşter cu 
o pregătire foarte bună. 

Monedele sunt bătute, preponderent, din 
cupru. Se cunoaşte însă şi un exemplar bătut dintr-un 
metal de culoare argintie (catalog, nr. 5). Greutatea 
pieselor, calculată doar pentru patru exemplare, este 
cuprinsă între 0,39 şi 0,20 grame, cu media de 0,29 
grame, iar diametrul este cuprins între 15 şi 13 mm.

Astfel, în total, sunt cunoscute cel puţin 13 ju-
mătăţi de groşi de acest tip. Pentru că n-avem de-a 
face cu monede epigrafe, cu inscripţiile clare, con-
siderăm că piesele de acest tip au fost emise în tim-
pul domniei lui Ştefan II, datorită faptului că pe ele 
apare un simbol important, caracteristic emisiunilor 
acestui domnitor, şi anume cheia [11]. Aria de răs-
pândire a acestor monede, limitată de pământurile 
Ţării de Jos, cu o concentrare în straturile culturale 
din incinta Cetăţii Albe, pe de o parte, şi lipsa com-
pletă a acestor emisiuni în alte situri arheologice 
din Moldova istorică (ne referim la centrele urbane 
din Ţara de Sus), pe de altă parte, susţine ipoteza că 
acest tip monetar a fost produs în perioada recon-
strucţiei şi întăririi Cetăţii Albe, sub Ştefan II [12], 
în anii 1438-1442. 

Deşi concentrarea maximă a pieselor respecti-
ve este atestată la Cetatea Albă, nu putem afi rma cu 
certitudine că monedele de acest tip au fost emise 
aici. Nu are cum fi  exclusă ipoteza (având în vedere 
calitatea foarte bună a imaginilor de pe exemplare-
le în discuţie) că monedele au fost bătute la Vaslui, 
ceea ce pare a fi  logic anume pentru că în această 
perioadă oraşul devine reşedinţa domnească a Ţă-
rii de Jos. Odată cu începutul lucrărilor de recon-
strucţie de la cetate, monedele au putut fi  aduse aici 
centralizat pentru efectuarea diferitor plăţi mărunte 
către meşteri şi diverşi funcţionari.

Catalog
Moldova
Ştefan II (1433-1447, cu întreruperi)
jumătăţi de groşi
Avers. Cap de bour cu stea între coarnele con-

vergente, roza în dreapta şi semiluna în stânga.

Revers. Scutul despicat, I trei fascii, II şase fl ori 
de crin; crucea deasupra scutului; cheia în dreapta 
scutului, P în stânga scutului [7], [8].

1. AE 0,39 g; 13,8 mm, perforată, crăpată, toci-
tă, sigla P ( ?). Colecţie privată, Republica Moldova 
(inedită).

2. AE 0,30 g; 13 mm, crăpată, tocită, se văd 
doar cinci fl ori de crin. Complexul Muzeal Jude-
ţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui, Inv. 2680. Vaslui, 
2003, S.III, passim [13].

3. AE ? g; cca 14 mm, crăpată, tocită, sigla P 
( ?). Colecţie privată, Republica Moldova [14]. 

4. AE ?g; 14 mm, perforată, tocită. Colecţie pri-
vată, Republica Moldova [15].

Avers. Ca mai sus. 
Revers. Scutul despicat, I trei fascii, II şase fl ori 

de crin; crucea deasupra scutului; cheia în dreapta 
scutului, H în stânga scutului [7], [8].

5. AR-Bi 0,27 g; 14,8 mm, tocită. Colecţie pri-
vată, Republica Moldova [16], [17].

6. AE 0,20 g; 14x12 mm, crăpată, se văd doar 
cinci fl ori de crin. Muzeul Naţional de Istorie a Mol-
dovei, Inv. FB-27656-6. Orheiul Vechi, r-nul Orhei, 
Republica Moldova, 1958, şanţul 2, caroul 1, -0,60 
m [9]. 

Avers. Ca mai sus. 
Revers. Scutul despicat, I trei fascii, II şase fl ori 

de crin; crucea deasupra scutului; cheia în dreapta 
scutului, sigla în stânga scutului nu se vede.

7. AE ? g; cca 15 mm, ruptă pe margine, tocită, 
se văd doar patru fl ori de crin. Colecţie privată, Re-
publica Moldova [18].
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