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Rezumat: Autorul prezintă peste 600 de monede reprezentând descoperiri izolate sau
mici tezaure de la Ester-Târguşor, printre ele, un număr important de monede fiind descoperite
întâmplător în timpul unei periegheze.
Descoperirile monetare prezentate relevă următorul cadru al modului în care această
regiune a fost locuită:
- locuire antică din secolele II-IV descoperită în timpul unei cercetări din anii ’80;
- locuire medievală târzie- secolele XVII-XVIII- dovedită din punct de vedere
arheologic de două nivele răspândite pe o suprafaţă întinsă;
- un nivel de epocă Bizantină timpurie- secolele VI-VII şi unul de perioadă târziesecolele X-XII- nu au fost scoase la iveală dar există totuşi descoperiri monetare
aparţinând ambelor perioade;
Din analiza monedelor descoperite am ajuns la următoarele concluzii:
- moneda otomană, aceea cu valoare mică, ca şi aceea cu valoare mare, este o monedă
care se găseşte cel mai des pe piaţa secolelor XVII şi XVIII. Printre piesele otomane
se pot observa monedele din aramă “MANGIR”, unele dintre ele noi, sau unele
variante ale acelora cunoscute până acum- „DIRHEM”- piese de valoare mare,
falsificate masiv la sfârşitul secolului al XVI-lea şi piesele noi puse în circulaţie„PARA, MEDINI”, unele dintre ele emisiuni foarte rare, cum ar fi, de exemplu, cele
de la Osman II şi Mustafa I.
- alături de piesele otomane, un loc important este ocupat de cel al monedelor
polonezo-lituaniene care au circulat însă numai pentru o perioadă scurtă de timp
(ultimele două decade ale secolului al XVI-lea şi primele două decade ale secolului al
XVII-lea);
- găsim, de asemenea, monede veneţiene, spaniole, ungureşti şi franţuzeşti, un lucru
care dovedeşte legătura dintre aşezarea Ester şi circulaţia monetară în general în
interiorul Ţărilor Române (Valahia şi Moldova) sau în Peninsula Balcanică.
După studierea întregului lot de monede ajungem la concluzia că oraşul medieval
Ester a avut o economie monetară legată de mersul internaţional al monetăriei, mai ales în timpul
secolului al XVII-lea şi până la mijlocul secolului al XVIII-lea.

