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DOUĂ MONEDE DESCOPERITE ÎN NORDUL JUDEŢULUI GALAŢI 

 

TWO COINS DISCOVERED IN THE NORTH OF GALAȚI COUNTY 

 

- Abstract - 

 

 The authors describe two coins discovered in the surroundings of 
Tecuci town, Galaţi county. We presume that they are coins issued by Queen 
Christina of Sweden, but it is also possible that the two coins may be a 
Moldavian emission, the so called “Dabija forgeries”. 

 
 Keywords: numismatics; Moldavian coins; skilling; Christina of Sweden; 
Dabija Vodă. 

 

 

 

În contextul numismaticii româneşti, monedele emise în Moldova în secolul 

al XVII-lea reprezintă un capitol special. Situaţia politică internaţională, având ca 

punct culminant asediul Vienei, din 1683, duce la configurări şi reconfigurări de 

graniţe şi strategii, cu influenţe monetare. Au fost descoperite foarte multe tezaure 

datate în această perioadă, numărul mare de monede, originale şi imitaţii, fiind pus 

pe seama redeschiderii bănăriei moldoveneşti de către Eustratie Dabija (1661-

1665)
1
. Motivul redeschiderii acesteia a fost satisfacerea necesarului de monedă 

măruntă.
2
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Prima monedă a fost descoperită în zona aeroportului militar Tecuci iar a 

doua în arealul satului Poiana,  comuna Nicoreşti,  ambele în perioada anilor ’70. 

Sunt bătute necentrat,
3
 pe prima se văd urme de la următoarea ştanţă, iar a doua 

monedă este ciobită. În ambele situaţii, milesimul nu este vizibil, din cauza 

necentrării şi a stării avansate de uzură.  

Sunt printre puţinele monede izolate, de acest tip, din Moldova
4
, care au fost 

și publicate, atenţia concentrându-se, în general, pe tezaure.
5
 În judeţul Galaţi, aceste 

descoperiri nu sunt o raritate, în acelaşi areal fiind găsite tezaurele de la Tecuci
6
 şi 

Podoleni
7
, precum și altele.

8
 Tezaurele monetare din această perioadă sunt 

numeroase şi sunt atât de acumulare cât şi de circulaţie
9
. Este dificilă o departajare 

clară a emitenţilor, în lipsa publicării tuturor tezaurelor importante, cât și din cauza 

falsurilor datorate bănăriei sucevene şi a contrafacerilor polono-suedeze. 

Octavian Iliescu crede, bazându-se mai mult pe surse documentare, că este 

vorba de emisiuni moldoveneşti de la sfârşitul sec. XVII.
10

 Aceste emisiuni, 

începute de Eustratie Dabija şi continuate de Iliaş Alexandru şi Gheorghe Duca, se 

încadrează într-un fenomen general de imitaţii, şi în Ţara Românească existând, la 

                                                           
3
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Snagov, un atelier monetar.
11

 Opinia sa nu a fost contrazisă timp de 50 de ani, între 

timp publicându-se numeroase tezaure cu „şalăi de la Dabija Vodă”. În cunoscutul 

catalog Monede şi bancnote româneşti
12

 sunt prezentate mai multe monede ca 

„imitaţii moldoveneşti” ale pieselor Christinei, fără a se oferi alte detalii. Literatura 

străină merge pe aceeaşi idee, catalogul monedelor suedeze
13

 prezentând mai multe 

monede falsificate, emisiuni iniţiale ale Suediei, în Riga, ca provenind de la 

Suceava, idee reiterată de H.E. Skold (printre altele, fost ambasador al Suediei la 

Bucureşti).
14

 În ultimii ani, se produce o nuanţare a chestiunii: nu toate monedele 

sunt considerate „falsuri Dabija”. Astfel, Katiuşa Pârvan crede că e posibil ca unele 

falsuri atribuite lui Dabija să provină din alte ateliere, studierea marilor tezaure 

putând lămuri problema.
15

 L. Munteanu, analizând şilingii de la Christina, din 

marele tezaur de la Iaşi, conchide pe baza a numeroase surse, incluzând catalogul lui 

Fedorov,
16

 că monedele sunt originale şi nu falsuri.
17

 Mai mult, V. Butnariu 

avansează ideea că falsurile au fost aduse de trupele de ocupaţie poloneze şi chiar au 

fost fabricate cu prilejul campaniilor din 1686 şi 1691.
18

 

În aceste condiţii, gradul de uzură și inscripţiile de pe ele
19

 sugerează că 

monedele prezentate de noi sunt, cel mai probabil, originale, eventuala lor batere în 

alte ateliere decât cele clasice (ateliere mobile) neafectând legitimitatea lor. 
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AE. Skilling; 

Moldova?, 

Suedia?;  

0,49 g; 15 mm. 

Colecţie 

particulară. 

 

 

 
  

AE. Skilling; 

Moldova?, 

Suedia?;  

0,58 g; 14 mm; 

Colecţie 

particulară. 

 

  


