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TEZAURUL 
MONETAR DE LA 
PITEŞTI - BASCOV

DESCRIERE PE SCURT

 Tezaurul monetar de la Pitești-Bascov cuprinde 798 
de monede emise în Țara Românească, Bulgaria (Țaratul de 
Vidin și Țaratul de Târnovo) și Imperiul Otoman, de-a lungul 
secolului al XIV-lea, acest ansamblu monetar fiind cel mai 
mare și cel mai vechi tezaur de monede din Țara 
Românească. 
 Din păcate, condițiile neclare ale acestei descoperiri 
au făcut aproape imposibilă cercetarea arheologică a 
contextului, piesele fiind recuperate în mai multe etape.
 În structura acestui complex monetar se regăsesc 
următoarele piese: 467 de monede emise de Vladislav I 
Vlaicu (1364-1377), 310 de monede emise de Ivan Stračimir 
(1352/1355-1396), 20 de monede emise de Ivan Alexandru 
și Mihail Asan al IV-lea (1332-1371) și o akce de la Murad I   
(1359-1389).
 Din punct de vedere științific, acest tezaur ne oferă 
informații importante atât despre circulația monetară, cât 
și despre începuturile activității monetare în spațiul Țării 
Românești, la mijlocul secolului al XIV-lea. Acest tezaur 
reprezintă un eșantion tipic pentru circulația monetară din 
Țara Românească din anii 1360-1370. 
 În ceea ce privește monedele emise de Vladislav I 
Vlaicu, tezaurul de la Pitești-Bascov este cel mai 
important izvor numismatic care ne poate permite să stabilim 
cu o mai mare precizie datarea emisiunilor acestui domnitor, 
precum și identificarea atelierelor monetare din spațiul Țării 
Românești.

Datare
Secolul al XIV - lea
Dimensiuni / Greutate
Monede Vladislav I Vlaicu (foto 1 și foto 2):
Diametru: 16,5 - 19 mm; greutate: 0,66 - 1,25 g
Monede Ivan Stračimir (foto 3):
Diametru: 18,5 - 19,5 mm; greutate: 0,99 - 1,35 g 
Monede Ivan Alexandru și Mihail Asan al IV-lea
(foto 4):
Diametru: 19 - 20,5 mm; greutate: 0,99 - 1,25 g
Data furtului 
Iunie 2008
Locul furtului 
Comuna Bascov, județul Argeș
Data recuperării
August 2008
Locul actual de păstrare
Muzeul Naţional de Istorie a României
Valoare estimativă 
200 Euro / bucata, conform evaluării din anul 2015
Menţiune
Susceptibil de clasare în categoria juridică TEZAUR a 
Patrimoniului Cultural Naţional 

THE COIN 
HOARD OF 
PITEŞTI - BASCOV 

SHORT DESCRIPTION

 The coin hoard of Pitești-Bascov comprises 798 coins 
minted in Wallachia, Bulgaria (Tsardom of Vidin and 
Tsardom of Târnovo) and the Ottoman Empire throughout the 
14th century. This is the largest and the oldest coin treasure in 
Wallachia. 
 Unfortunately, the unclear conditions of the discovery 
made it almost impossible to research the context from an 
archaeological perspective, as the items were recovered in 
several stages.
 The coin hoard includes the following items: 467 coins 
issued by Vladislav I of Wallachia (1364-1377), 310 coins 
issued by Ivan Stratsimir of Bulgaria (1352/1355-1396), 20 
coins issued by Ivan Alexander and Michael Asan IV 
(1332-1371) and an akçe, issued by Murad I (1359-1389).
 From a scientific standpoint, this hoard offers valuable 
information about the monetary circulation and the 
beginnings of the monetary activity in Wallachia in the
 mid-14th century. It is also a sample typical of the monetary 
circulation in Wallachia between 1360 and 1370. 
 Concerning the coins issued by Vladislav I of 
Wallachia, the hoard of Pitești-Bascov is the most important 
numismatic source that allows us to date the coins minted by 
him with greater precision, as well as to identify the monetary 
workshops in Wallachia.

Dating
14th century
Size / Weight
Vladislav I of Wallachia coins (photo 1 and photo 2, previous 
page):
Diameter: 16.5 - 19 mm; weight: 0.66 - 1.25 g
Ivan Stratsimir coins  (photo 3, previous page): 
Diameter: 18.5 - 19.5 mm; weight: 0.99 - 1.35 g 
Ivan Alexander and Michael Asan IV coins  (photo 4, previous 
page):
Diameter: 19 - 20.5 mm; weight: 0.99 - 1.25 g
Date of theft
June 2008
Place of theft 
Bascov commune, Argeș County
Date of recovery
August 2008
Current location
National Museum of Romanian History
Estimated value
EUR 200 / coin, according to the 2015 assessment
Note
Eligible for classification in the legal category THESAURUS of 
the National Cultural Heritage 

Foto 1 av. Foto 2 av.Foto 1 rv. Foto 2 rv.

Foto 3 av. Foto 3 rv. Foto 4 av. Foto 4 rv.
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