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 „Te ia groaza când te gândeşti câte cercetări trebuie făcute pentru a 

afla adevărul asupra celui mai neînsemnat amănunt” Această butadă a lui 

Stendhal defineşte poate cel mai bine greutăţile pe care un cercetător le 

întâlneşte în timpul unei cercetări amănunţite, ample (cercetarea fiind prin ea 

însăşi un salt în necunoscut), concluzia cercetării fiind aceea că încă rămân 

aspecte neelucidate sau că ceea ce s-a descoperit impune ipso facto o nouă 

cercetare. Cercetarea istorică presupune studiul mai multor tipuri de izvoare ce 

diferă în funcţie de perioada istorică dar în genere ea poate fi sintetizată printr-o 

altă butadă consacrată: „teza narativă + antiteza arheologică = sinteza istorică”; 

în limbaj jurnalistic însemnând că informaţia trebuie verificată din minim trei 

surse distincte. 

 Unul din izvoarele dificile de studiat este Condica de venituri şi 

chieltuieli a vistieriei Ţării Româneşti1, date fiind tipul şi complexitatea acestuia. 

Este vorba de un registru în care au fost înregistrate sumele de bani colectate de 

la contribuabili pe bază de acte2 şi intrate în vistierie, precum şi operaţiile ce au 

fost făcute cu aceste sume de bani, toate acestea pe o perioadă de zece ani 

(decembrie 1693 – decembrie 1703). Caracteristica acestui izvor este că el 

conţine informaţii din multiple domenii (economic, social, politic, militar, 

cultural, diplomatic, comercial). Modul în care informaţiile Condicii sunt 

structurate: pe dată, tip de informaţie, perioadă de timp, zonă sau tip de 

contribuabil - structură dată şi de tipologia documentului, aceea de document 

fiscal, permite, matematic vorbind (desigur cu ajutorul computerului şi al unor 

                                                           
1 C. D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a Vistieriei de la leatul 7202 la leatul 7212 

(1694-1704) în „Revista Istorică a Arhivelor României”, Bucureşti, 1873, pp. 3-750; titlul real al 

documentului este Catastih de toat<e> rănduialele căte se vor pune pe ţară şi de chieltuialel<e> 

căte se vor chieltui den banii ce se vor strânge den ţară după ce s-au pus Şărban vistier mare 

anume cum vor scrie înainte ghen<arie> 1 dni leatu 7202, cf. Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice 

Centrale – Bucureşti, ms. 126 (în continuare se va cita Condica). 
2 Condica, p. 177 „[...] face si untul care s-a pus pre mănăstiri, după cumu arată anume foiţa cea 

pecetluită”. 
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programe de contabilitate şi evidenţă), efectuarea de combinaţii de n luate câte 

m, operaţii până acum imposibil de efectuat fără o tehnică de calcul adecvată, 

imposibilitate dată şi de mărimea documentului - înregistrarea tuturor 

informaţiilor fiscale, zi de zi, pe o perioadă de zece ani. Ceea ce ne propunem 

este expunerea unei metode de abordare a unei astfel de surse, până acum 

studiată doar segmentar (informaţii culese din diferite domenii luate individual 

fără a fi puse în relaţie, prin urmare, piese numai de o anumită culoare sau formă 

din acest puzzle extrem de complex care este Condica vistieriei), abordare pe 

care o dorim făcută la modul global, în care tipurile de informaţii să fie puse în 

relaţie: informaţii privitoare la politică, societate, comerţ şi economie, fiecare din 

acestea fiind la rândul lor structurate pe tipuri, zone şi perioade de timp. O astfel 

de abordare globală nu poate fi făcută decât cu ajutorul computerului şi al 

programelor de evidenţă şi contabilitate - este şi motivul pentru care până acum 

nu s-a făcut un studiu amănunţit al acestui izvor istoric3, metodele clasice, cu 

fişe sau chiar cu tabele, fiind inapte pentru a construi o imagine panoramică din 

cauza multitudinii de tipuri de informaţii şi a cantităţii acestora la fiecare tip.  

Mai mult, deşi pentru o lucrare ştiinţifică, faza finală este cea a 

publicării acesteia pe hârtie, în cazul Condicii vistieriei, este de preferat forma 

electronică de publicare (chiar dacă adepţii formei tradiţionale pe hârtie ar sări 

în sus) date fiind aceste combinaţii de n luate câte m (unde n ar fi criteriile de 

selecție - „căprăriile”: regiuni și perioade de timp, reprezentarea grafică clasică - 

și m ar fi numărul de domenii ale Condicii: militar, diplomatic, politic, 

economic, comercial, financiar, social șamd, fiecare din acestea putând fi 

structurate la rândul lor în sub-domenii) toate acestea foarte greu de reprezentat 

pe hârtie sau mai bine zis, foarte obositoare pentru un cercetător, obligat să 

confrunte informaţii dintr-un număr foarte mare de pagini - 750 de pagini are 

Condica publicată în Revista Arhivelor, în situaţia în care Condica foloseşte 

numai una din formele de înfăţişare a datelor, prin urmare doar combinaţia de 

bază: totul pe zile. La 750 pagini în total, considerând o rânduială ca ocupând în 

medie 2 pagini, cu alte 3 cheltuiala aferentă, numărul de pagini ar trebui să fie un 

rezultat al formulei: (150 x m) x n (nu mai pomenim costul publicării, în situația 

de publicare a paginii sursei la modul științific: text chirilic original și text în 

grafie latină - modelul DRH-ului, prin urmare dublu: 1500 condica + 

„combinațiile”). O reprezentare electronică a unei astfel de baze de date, cu o 

interfaţă adecvată, cu posibilităţi multiple de sortare şi selecţie permite 

utilizatorului să interogheze personal baza după criteriile pe care le crede de 

cuviinţă, rezultatul obţinut rapid, deosebit de spectaculos, tridimensional am 

putea spune, cu posibilităţi de raport scos în editor de text, cu imagini digitale 

ale paginilor manuscrisului, ar converti pe nesimţite la utilizarea computerului 

pe oricare cercetător nefamiliarizat cu aceste mijloace tehnice, oricât de 

                                                           
3 Vezi CC Giurescu... 
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„refractar” la nou ar fi. Adăugăm aici că o bază de date poate fi completată (up-

datată) cu noi informații din alte surse economice (Anatefter, acte de cancelarie, 

de vânzare-cumpărare șamd), ori, pe hârtie, odată publicat, este caz inchis. Noi 

publicări, revizuite și adăugite vor costa efort, bătăi de cap și mai ales bani. 

Operaţia cea mai dificilă, în situaţia folosirii unei baze de date este 

înregistrarea datelor - operaţie monotonă, extrem de plictisitoare şi obositoare 

mai ales în ceea ce priveşte înregistrarea sumelor de bani de la fiecare judeţ sau 

contribuabil în parte, introducere ce necesită atenţie deoarece o greşeală poate 

duce la un rezultat diferit de ceea ce este înregistrat în Condică. Desigur, se pot 

face verificări ale sumelor înregistrate însă chiar şi aşa multitudinea de sume ale 

tuturor birurilor îngreunează acest proces.  

 În urma unei munci destul de intense, am reuşit într-o perioadă de câţiva 

ani, să înregistrăm datele Condicii într-o bază de date. Pentru înregistrare am 

optat pentru o tabelă excel, ceea ce permite o introducere mai rapidă a 

informaţiilor repetitive, dublată o verificare exactă a operaţiilor de adunare, 

scădere, înmulţire, împărţire (transformarea sumelor dintr-o monedă în alta, 

exprimarea în monedă a valorii mărfurilor, scutirile, procentele cu care au fost 

majorate sau micşorate birurile şamd). Ulterior, pentru efectuarea interogărilor 

această tabelă excel a fost convertită într-o tabelă access, program ce permite 

selecţiile şi sortările pe diverse criterii precum şi relaţiile între diversele categorii 

de informaţii4. 

Condica vistieriei este structurată din punctul de vedere al informaţiei în 

două părţi: Rânduielile – sau colectarea banilor de la contribuabili (intrările) şi 

cheltuiala acestor bani (ieşirile); fiecare rânduială fiind urmată imediat de darea 

de seamă asupra cheltuielilor efectuate de vistierie până la ultimul ban, 

contabilizându-se inclusiv restul rămas sau eventualul împrumut pentru 

acoperirea diferenţei în cazul în care suma colectată nu acoperea necesarul. 

Termenul „rânduială” defineşte birul instituit pentru rezolvarea unei probleme și 

are înţeles de hotărâre a vistieriei asupra modului de colectare a taxelor, pentru 

care a fost emisă o poruncă de genul: Rânduiala boilor de Belgrad ce s-a pus pre 

judeţe ca să dea cu toţii, afară de boiarii mazili şi sutaşii şi preoţii şi logofeţeii 

za divan şi dărăbanţii şi scutelnicii călări şi pedeştrii şi afară din satele cele cu 

rumptoarea cea nouă, iar ăilalţi să dea toţi, fieşte care judeţ cum arată în jos: 

Martie 5, leat 7205. (toţi aceşti contribuabili, rânduiţi - vezi denumirile 

                                                           
4 Rapoartele din această bază de date s-au concretizat în câteva studii publicate în diverse volume 

de specialitate: Aspecte ale agriculturii din Ţara Românească în lumina Condicii de venituri şi 

chieltuieli a vistieriei (1694-1703), în “Argessis”, tom XIV/2005, pp. 369-397; Ţara Românească 

în sistemul militar otoman în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, în „Miscellanea 

historica et archaeologica in honorem professoris Ionel Cândea”, Brăila, pp. 449-475; Breasla 

jidovilor în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, în „Buletinul Centrului, Muzeului şi 

Arhivei Istorice a evreilor din România”, Bucureşti, 2008, pp. 35-42; Plătitorii de impozite în 

perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, în „Argessis”, tom XVI/2007, pp. 177-200. 
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rânduielilor din Anexă). Poruncile vistieriei se înregistrau şi însumarea acestora 

a dat istoricilor un alt document fiscal la fel de important: Anatefterul, Condica 

de porunci a Vistieriei lui Constantin Brâncoveanu5, document a cărui informaţii 

confirmă (şi pe alocuri completează prin celelalte prevederi fiscale şi 

comerciale) informaţiile din Condica de venituri şi chieltuieli. 

Condica vistieriei înregistrează o cifră anuală maximă de 41 biruri 

anuale6 în perioada de vârf a cererilor otomane, perioadă legată de evoluţia 

războiului otomano-habsburgic încheiat cu pacea de la Karlowitz (26 ianuarie 

1699) şi una minimă de 31 de biruri - anul 1699, perioadă de pace în care 

cererile otomane cu caracter extraordinar s-au diminuat. Importanţa birurilor şi 

efectul pe care acestea le avea asupra populaţiei ca şi greutăţile prin care treceau 

deopotrivă populaţia („pre această ticăloasă ţară”) şi conducerea ţării 

(principele şi membrii sfatului domnesc care „îşi pierdea mintea şi sfatul, 

mirându-se care poruncă va sa facă mai nainte, toate grelele fiind şi grabnice”) 

este reflectată în cronica lui Radu Greceanu, ale cărei titluri de capitole sunt 

sinonime cu poruncile vistieriei (fiind la capitolul „Baze de date” am putea 

afirma că Radu Greceanu a folosit avant la lettre comenzile File/Get external 

data/Import/My Documents… şamd7), birurile fiind preocuparea principală a 

domnului şi sfatului domnesc şi demne de a fi menţionate de cronică ca fiind 

principala temă de tratat în respectivii ani. Că aceasta era situaţia, o menţionează 

inclusiv adversarul lui Brâncoveanu, cronicarul Radu Popescu în comparaţia sa 

dintre Brâncoveanu şi cantacuzini: „să zic adevărul iar nu minciună, [...] că el 

(Brâncoveanu, n.a) avea grijile domniei...”8. 

                                                           
5 Dinu C. Giurescu., Anatefterul, Condica de porunci a Vistieriei lui Constantin Brâncoveanu, în 

„Studii şi materiale de istorie medie”, V, 1962, pp. 353-504. 
6 Vezi Anexa. Tabelul este structurat pe rezultatul total al birurilor, prin urmare nu avem în cazul 

haraciului şi lipsei haraciului (sau adaosul haraciului) decât un singur bir: haraciul, aşa cum avem 

în cazul cheltuielii banilor de haraci şi de lipsa haraciului. 
7 Dăm ca exemplu consemnarea trecerii solului nemţesc prin ţară - Radu Greceanu, Istoria domniei 

lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod, în "Cronicile medievale ale României" ed. critică de 

Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 130: „Şăzând domniia în scaun, au venit poruncă împărătească 

ca să dea Măria Sa o sumă mare dă cară cu cai şi cai slobozi, ca să fie dă treaba solului nemţesc, 

carele mergea la împărăţie” şi Condica, p. 528: „Rânduiala unui bir ce s-a scos pentru carele 

solului nemţesc, pre judeţe la birnici, precum arată în jos. Ghenarie 1, leat 7208”. Exemplele pot 

continua; din acest punct de vedere cronica lui Radu Greceanu putând fi un alter ego al Condicii 

vistieriei, cronicarul fiind în mod cert influenţat de funcţia sa de logofăt. Prin urmare, chiar dacă 

Condica vistieriei nu menţionează prezenţa firmanului („porunca împărătească”), informaţia ei 

este completată de cea a logofătului Radu Greceanu. Ne permitem folosirea acestui limbaj 

informatic mai puțin ortodox (File/Get external data/Import...) în speranța stârnirii curiozității 

acelor cercetători care folosesc computerul doar pe post de mașină de scris. 
8 Radu Popescu, vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, în "Cronicile medievale ale 

României", ed. critică de C. Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 203. Comentarii asupra acestor afirmaţii 

ale lui Radu Popescu, vezi Nicolae Iorga, Istoria Românilor, Vol VII, Reformatorii, Bucureşti, 

1938, pp. 24-25. 
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Pentru studiul amănunţit al Condicii, ca izvor istoric, pentru a compara 

sumele de bani plătite de diferitele categorii ale societăţii româneşti şi a face o 

statistică exactă este necesar de a aduce informaţiile la un numitor comun: 

transformarea sumelor de bani sau a valorii materialelor - în cazul în care 

contribuabilii au avut de achitat în natură obligaţiile faţă de stat (boi, cai, oi, 

ocale cu unt, păpuşi de sfoară etc.) - în taleri lei. În felul acesta (aristotelic - 

„moneda devenind un substitut al nevoii”9), ies la iveală toate aspectele sociale şi 

economice, legate de intrările în vistierie: profilul economic al judeţelor - judeţe 

în care o anumită ramură a economiei este mai dezvoltată sau nu; judeţe în care 

satele sunt scutite de anumite obligaţii sau care plătesc prin sistemul ruptei, în 

care sunt sau nu pomenite satele de drum, plăieşeşti, slobozii, sate de bir, silişti, 

oraşe şamd. Adăugăm raportul dintre birnici şi bresle, putându-se stabili la ce 

biruri sunt înregistraţi birnicii şi la care sunt înregistraţi breslele; raportul dintre 

categoriile de bresle (negustorii luaţi din punctul de vedere al naţionalităţii sau al 

locului de origine: chiproviceni, brăileni, unguri, jidovi, turci, şamd). 

Operaţia de aducere la un numitor comun a tot ceea ce s-a colectat de la 

contribuibili şi înregistrat în condica vistieriei nu este o operaţie uşoară. Ea 

presupune operaţii aritmetice (adunare, scădere, înmulţire, împărţire) între mai 

multe coloane: baza sau temeiul, coeficientul de impozitare cu care se înmulţeşte 

temeiul10, cusurul banilor11, zeciuiala pe jumătate, valoarea în taleri a mărfii dacă 

contribuabilii au achitat direct în marfă, transformarea monedelor în care s-a 

calculat plata contribuabililor (costande, ughi, bani, zloţi venetici) în taleri lei 

(moneda de calcul a vistieriei şi, în acelaşi timp, moneda cu cea mai largă 

circulaţie în perioadă) totalul sumelor plătite de birnici adunat cu cel al breslelor 

- toate aceste coloane formate din 5036 de rânduri12. În ceea ce priveşte cusurul 

banilor şi zeciuiala pe jumătate, sumele de bani sunt date în total, fără să se 

menţioneze suma plătită de fiecare judeţ în parte sau de fiecare categorie de 

contribuabili, fiind vorba de un procent ce se adaugă la suma pe care 

contribuabilul (sau anumite categorii de contribuabili) era dator să o plătească. 

Menţionăm că aceste două elemente - zeciuiala pe jumătate şi cusurul banilor - 

nu apar niciodată împreună la aceleaşi biruri ci numai separat iar în cazul 

cusurului banilor, numai la haraci. De asemenea, înclinăm să credem că 

zeciuiala pe jumătate ce apare în Condică încă din data de 20 martie 1695 şi 

                                                           
9 „moneda este aşadar un etalon care, aducând lucrurile la o măsură comună, le egalizează; căci 

nu este posibil să existe nici comunitate de interese fără relaţii de schimb, nici relaţii de schimb 

fără egalitate şi nici egalitate fără unitate de măsură comună”, Aristotel, Etica Nicomahică, 

Bucureşti, 1988, cartea V, cap.V, 1133 b 20. 
10 Haralambie Chircă, Veniturile vistieriei lui Constantin Brâncoveanu, în „SMIM” 1, 1956, pp. 

217-224 
11 Condica, p. 463. Termenul desemnează suma atribuită strângătorilor unor biruri (cazul de faţă, 

haraciul) sau un rest de bani dintr-o datorie, rămăşiţă în general. Înclinăm să credem că zeciuiala 

pe jumătate avea aceeaşi destinaţie. 
12 Menţionăm că programul Excel nu adună 5000 de numere. 
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dijmăritul, adică acel bir care se încasa de către Cămara Domnească sunt două 

lucruri distincte deoarece ambele apar în anul 1702 la aceeaşi dată: 1 august, 

prima fiind arondată semei mari13 iar a doua ca bir distinct, în care cheltuiala 

banilor a fost specificată în detaliu. Sumele acestor două elemente trebuie 

împărţite pe judeţe sau bresle în funcţie de procentul plătit de acestea din totalul 

colectat. 

Sistemul de calcul al vistieriei în perioada menţionată se bazează pe trei 

nominaluri: bani, ughi şi taleri-lei, prin urmare bani (sau aspri turceşti dat fiind 

că moneda românească banul, emisă încă de pe vremea lui Mircea cel Bătrân nu 

se mai bătea de multă vreme, ea fiind înlocuită de echivalentul otoman) pentru 

calculul de amănunt; ughiul (sau ducatul unguresc, monedă de aur de mare 

valoare) pentru calculul sumelor mari şi talerul-leu (monedă olandeză de argint 

de valoare mare şi cu la fel de mare circulaţie) în care se efectuau plăţile 

vistieriei fie către turci (cazul haraciului sau a altor obligaţii) fie către alţi 

parteneri externi sau interni. Raportul dintre aceste trei monede era următorul: 1 

ughi = 1,5 taleri = 200 bani şi 1 taler-leu = 133 bani. 

 Aceste trei monede - ughiul sau ducatul maghiar care a continuat să fie 

bătut de principatul Transilvaniei după dispariţia Ungariei ca stat şi 

transformarea ei în paşalâc turcesc, talerul-leu şi banul sau asprul turcesc de 

acum – constituiau monedele de calcul ale vistieriei. Alături de acestea trei în 

Ţara Românească circulau şi populaţia le folosea la plata impozitelor un număr 

de circa 20 de alte tipuri monetare emise de statele vecine în principal statele ce 

compuneau Imperiul habsburgic, apoi Polonia, Rusia şi Imperiul otoman: 

polturacul (2 bani); creiţarul (sau kreuzerul - 1,33 bani); groşul (4 bani); paraua 

(3 bani - cu fluctuaţii); sustacul (8 bani); costanda (sau triplu groş - 10 bani); 

pitacul (10 bani); măriaşul (sau crivacul - 22 bani); talerii de diferite naţionalităţi 

- austrieci, olandezi, transilvăneni, renani, realii spanioli, guruşii turceşti, rubla 

rusească, (între 120 şi 180 de bani în funcţie de statul emitent şi de perioada de 

emitere); ortul (¼ taleri-lei vechi); florinii imperiali (90 bani); tultul (½ florin 

sau 45 bani); zloţii de diferite naţionalităţi (între 88 şi 90 bani); kopeika rusească 

(20 bani); rubla (200 bani) ducaţii de diferite tipuri: transilvăneni (ughii - 200 

bani), turceşti (altânii - 200 bani); veneţieni (zloţii venetici - 330 bani sau 2,5 

taleri lei) 14, ultimii cu mare căutare pe piaţa istanbuliotă - Brâncoveanu plătea 

                                                           
13 Condica, p. 677 
14 Datele privitoare la cursul de schimb al monedelor sunt extrase din izvoarele publicate în seria 

Călători străini despre Ţările Române, vol VII, VIII şi IX, îngrijite de Maria Holban şi P. 

Cernovodeanu, Bucureşti, 1980-1997; C. Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub austrieci, 

vol. I-III + indice, Bucureşti, 1913-1947; Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-

lea, volume îngrijite de V. Mihordea, Ş. Papacostea şi Fl. Constantiniu, Bucureşti, 1961; I. R. 

Mircea, Catastih de toate veniturile domniei…, în „Manuscriptum”, 1985, 4, pp. 5.33. V. Veliman, 

Relaţiile Ţărilor Romane cu Înalta Poartă în documente turceşti, 1601-1712, Bucureşti, 1984 şi nu 

în ultimul rând din Condica vistieriei. 
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sume de bani ca mită vizirilor şi altor demnitari în ducaţi veneţieni15. Condica nu 

pomeneşte aceste monede, vistieria contabiliza doar totalul, transformând ce se 

colecta în taleri-lei. O singură dată se pomeneşte costanda ca monedă - la 

rânduiala cailor din data de 25 ianuarie 1694 la care au participat boiarii veliţi, 

mazili şi mânăstirile, calculul făcându-se în această monedă de sorginte poloneză 

dar emisă şi de principatul Transilvaniei16. În acest caz al pomenirii costandei ca 

monedă de calcul, este posibil ca cei care redactau documentul să nu fi înţeles 

bine scopul pentru care Brâncoveanu a hotărât editarea acestuia - acela de a avea 

o imagine de ansamblu asupra economiei, de a putea face un bilanţ economic. 

Tragem această concluzie bazându-ne pe faptul că respectiva monedă este 

pomenită la începutul Condicii, lucrurile ulterior reglementându-se, diecii şi 

grămăticii folosind numai cele trei monede de calcul - bani, ughi şi taleri lei. 

O privire atentă trebuie alocată formulelor de calcul utilizate de vistierie, 

cu atât mai mult cu cât acestea stau la baza uniformizării informaţiilor şi a 

aducerii acestora la un numitor comun. Dăm ca exemplu Birurile de luna lui 

Fevruarie, pre judeţe ce s-au aşezat pre scădenie la Ghenarie cum scrie în jos, 

Fevruarie 1, leat 720217 (poate fi oricare alt bir în care este menţionat temeiul).  

 

Contribuabilul 

(judeţul) 

 

Moneda 

de calcul 

Temeiul 

 

Coeficientul 

de înmulţire În ughi 

 

Total în taleri-

lei 

 

A B C D E F 

Buzău 

 

 
 

 

Bani 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

400  

 

 
 

 

 
 

 

 
De 1 ban, 

bani 20 
 

40 60 

Saac 350 35 52,5 

Prahova 1200 120 180 

Ialomiţa 1000 100 150 

Ilfov 1250 125 187,5 

Dâmboviţa 250 25 37,5 

Vlaşca 430 43 64,5 

Teleorman 300 30 45 

Muscel 300 30 45 

Argeş 1000 100 150 

Olt 270 27 40,5 

Romanaţi 1000 100 150 

Vâlcea 200 20 30 

Dolj 800 80 120 

Gorj 1300 130 195 

Mehedinţi 800 80 120 

Total  10850 
 

1085 1627,5 

                                                           
15 Condica, p. 8: „2500 talere - S-au dat zloţi venetici 1000, Măriei Sale vizirului, bani gata” 
16 Condica, p. 15 
17 Condica, p. 16 (costanda era cunoscută și ca triplu gros argenteus sau potronic) 
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Formula de calcul a Condicii (reprezentată în tabel) este în conformitate 

cu politica lui Brâncoveanu faţă de populaţia plătitoare de impozit, definită 

foarte plastic de către florentinul dell Chiaro prin jumulitul găinii fără ţipete. 

Urmează înşiruirea sumelor pe judeţe ce reprezintă baza de impozitare - sumele 

din coloana C a tabelului apoi următoarea informaţie: Şi pre aceşti bani s-au 

scos 2 biruri de 1 ban, bani 20, care fac 1085 ughi sau 1627,5 taleri lei (fără alte 

date). Tot ce trebuie făcut este de a transforma sumele date din bani în taleri-lei 

şi asta se poate face aplicând formula [(C x 20) / 200] x 1,5 unde C (sumele din 

coloana C) reprezintă temeiul sau baza de impozitare, 20 este coeficientul, 

împărţirea la 200 reprezintă transformarea în ughi a banilor (1 ughi = 200 bani) 

şi în cele din urmă multiplicarea cu 1,5 reprezintă transformarea ughilor în taleri 

lei18 (1 ughi = 1,5 taleri), totalul de 1627,5 fiind rezultatul dat de Condică. 

Această formulă permite generalizarea transformării sumelor de bani trecute în 

dreptul fiecărui judeţ în parte ca bază de impozitare în taleri lei (coloana F) 

pentru a putea face statistici comparate - pe ani, pe regiuni, pe categorii de biruri, 

pe categorii de contribuabili, inclusiv cu combinaţii între acestea (în limbajul 

computeristic românizat, relationship-uri19): categoriile de contribuabili, ce 

categorii de biruri au plătit şi în ce perioade, ce biruri s-au scos în anumite 

perioade, cine a participat la ele şi din care judeţe; în două cuvinte - interogare 

multiplă. 

Condica vistieriei nu este desigur un document lipsit de greşeli. Nu 

putem fi siguri de acurateţea şi exactitatea transcrierii făcute de către diecii, 

grămăticii, logofeţeii, şi ceilalti funcţionari ai vistieriei domneşti. Avem de-a 

face cu un registru în care au fost copiate şi însumate documentele fiscale ce au 

stat la baza colectării sumelor de bani de la contribuabili. Există situaţii când nu 

întâlnim toate datele ci numai totaluri ale judeţelor20, ceea ce duce la ipoteza că 

persoanele care s-au ocupat de completarea acestui registru nu au avut mereu 

toate datele la dispoziţie. În alte situaţii se merge până la nivel de cruce21 sau de 

mânăstire22 (mânăstirile cisluite tot pe sistemul crucii). Înclinăm să credem că 

greşelile ce apar în Condică se datorează logofeţeilor epocii şi mai puţin lui C.D. 

Aricescu, din două motive: unul este că Aricescu a fost un foarte bun 

paleografist şi al doilea este că în privinţa sumelor, Condica, republicată integral 

în Revista Istorică a Arhivelor României din 1873, oferă cifrele în grafie arabă 

                                                           
18 Pentru informaţii mai amănunţite asupra acestei formule vezi Haralambie Chircă, Veniturile 

vistieriei lui Constantin Brâncoveanu după Condica vistieriei, în „SMIM” I, Bucureşti, 1956, p. 

217-218. 
19 Pentru cine este pasionat de computere şi programe de evidenţă: într-o bază de date access se 

merge la Queries/Create query in Design view/selectat tabelele/tools/relationship, şamd. 
20 Condica, p. 346: totalul judeţelor Argeş şi Muscel; Ilfov şi Dâmboviţa şi p. 740: totalul judeţelor 

Vlaşca, Teleorman şi Olt, apoi cel al jud. Dolj, Gorj, Vâlcea, Romanaţi, Mehedinţi, fără să fie 

menţionat suma fiecărui judeţ în parte.  
21 Ibidem, p. 554 
22 Ibidem, p. 295, 373-374, 480-481, 489, 555 şi 571.  
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dar şi chirilică, prin urmare ele pot fi comparate. Există însă o metodă şi mai 

eficace de depistare a eventualelor greşeli, prin compararea simetrică a sumelor 

de bani plătite de aceleaşi categorii de contribuabili (cel mai uşor în cazul 

judeţelor dar poate fi folosită în orice caz) la aceleaşi biruri sau chiar la mai 

multe tipuri de biruri pe ani.  

Dăm ca exemplu cîteva biruri luate aleatoriu din decursul anului 1694  
 

Judeţe 

Bir de lună 

Haraci 

Rânduiala 

fânului 

Vel 

seama Procent Ian. Febr Mart Apr 

Slam 

Râmnic23 - - - - 1687,6 - 4200  

Buzău 60 60 48 72 759,4 216 1950 4% 

Saac 53 52,5 42 63 759,4 192 1350 3% 

Prahova 180 180 142,5 207,67 1771,9 608 3450 11% 

Ialomiţa 150 150 112,5 168,75 1350,1 484 2400 9% 

Ilfov 210 187,5 142,5 210,37 1940,7 612 4950 13% 

Dâmboviţa 38 37,5 30 45 506,27 80,4 1050 2% 

Vlaşca 65 64,5 52,5 78,75 843,78 288 2175 4% 

Teleorman 45 45 36 54 675,02 93 1725 3% 

Muscel 45 45 30 45 506,27 133 1875 3% 

Argeş 150 150 112,5 168,75 1350,1 221 2400 9% 

Olt 41 40,5 30 45 421,89 112 1125 2% 

Romanaţi 150 150 112,5 168,75 1603,2 564 2550 9% 

Vâlcea 30 30 22,5 33,75 590,64 64,8 2175 2% 

Dolj 120 120 90 135 1265,7 456 2325 7% 

Gorj 195 195 150 213,75 1687,6 488 3000 12% 

Mehedinţi 123 120 84 126 1012,5 432 4500 7% 

 

Observăm aceeaşi diferenţă procentuală între judeţe - orice creştere sau 

scădere făcându-se procentual, pe alocuri cu mici diferenţe în limitele 

normalului, ce pot fi interpretate ca scutiri, „scădenii cu pecetluiri”, motivate 

desigur de diferiţi factori, oricum, sesizabili - lucru firesc dat fiind că nu avem 

migrări de populaţie dintr-un judeţ în altul, care să ducă la schimbarea bazei de 

impozitare. O sumă care să nu fie în concordanţă cu celelalte sume şi care să nu 

se învârtă (chiar dacă nu este exactă) în jurul procentului, bate la ochi imediat 

însemnând că avem de-a face cu o greşeală de transcriere care duce binenţeles şi 

la o eroare de calcul. În această situaţie, confruntarea cu originalul se impune de 

la sine, cu toate că poate apărea surpriza ca şi originalul să conţină aceeaşi sumă. 

                                                           
23 Judeţul Slam Râmnic nu participă la birul mărunt de lună sau alte biruri legate de glie (nici sate 

de drum nu avem aici), acesta fiind impozat parţial după sistemul ruptei. În ceea ce priveşte birul 

de lună, am dat exemplu doar câteva luni din cauza lipsei de spaţiu (menţionarea tuturor birurilor 

ar depăşi cu câţiva metrii marginea paginii) şi nici nu este nevoie, întru-cât rezultatul este 

asemănător. Toate sumele sunt în taleri-lei. 
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Oricum, suma totală colectată dintr-un bir trebuie să se regăsească în partea de 

cheltuială a sumei birului cu darea de seamă asupra întregii cheltuieli făcute, ori 

acum nu mai putem vorbi chiar de o greşeală. 

Cealaltă parte a Condicii vistieriei are în vedere cheltuiala sumelor 

colectate de la contribuabili. Aici lucrurile sunt ceva mai simple din punctul de 

vedere al gestiunii informaţiilor, întru-cât avem de-a face cu informaţii strict la 

obiect. Nu întâlnim formule de calcul, nu trebuie transformate coloane întregi de 

sume de bani dintr-o monedă în alta; avem doar evidenţa, foarte exactă şi 

amănunţită de altfel, a ceea ce s-a dat, cui s-a dat, ce s-a achiziţionat, pentru cine 

s-a achiziţionat, în ce scop şi ce problemă s-a rezolvat cu acei bani. Din această 

cauză probabilitatea erorilor de calcul efectuate în perioada Condicii de către 

grămăticii sau oficialii care s-au ocupat de redactare este minimă. În ceea ce 

priveşte preţurile bunurilor întâlnite la cheltuieli - şi ne referim la acele bunuri 

impozabile ale căror preţuri sunt menţionate şi la capitolul rânduieli: în general 

şeptel - boi, vaci, cai sau oi - acestea sunt echivalente cu preţul de piaţă pentru că 

este vorba de preţ de achiziţie, vistieria având calitatea de cumpărător a 

bunurilor, în vreme ce în cazul preţului întâlnit la rânduială sunt mari şanse 

(desigur, nu este obligatoriu) să fie un preţ artificial. Dăm ca exemplu, preţul 

cailor, unde preţul stabilit de vistierie pentru calculul valorii bunului impozitat 

era de 25 de taleri24 (preţ fix), în vreme ce preţul de piaţă fluctua între 15 taleri 

(gloabele) şi 140 de taleri (caii de rasă). În concluzie, preţurile bunurilor din 

capitolul cheltuieli sunt puţin mai mari (mai exact, ≥) decât cele din capitolul 

rânduieli. 

Şi aici avem de-a face cu o largă paletă de informaţii; plata haraciului şi 

a altor obligaţi în bani sau în natură către Înalta Poartă, mită dată demnitarilor 

otomani (marele vizir, alţi demnitari sau chiar sultanului) pentru rezolvarea unor 

situaţii delicate (intrigi ale contestatarilor domniei lui Brâncoveanu, evitarea 

implicării Ţării Româneşti în conflicte contra statelor creştine cu care 

Brâncoveanu promovase colaborări, desigur peste capul sultanului, scutiri sau 

amânări de plăţi şamd) mărfuri şi obiecte achiziţionate din diverse pieţe 

comerciale, daruri făcute colaboratorilor lui Brâncoveanu sau împuterniciţilor 

străini aflaţi în tranzit prin Ţara Românească către alte curţi străine, achitări de 

împrumuturi, cheltuieli pentru renovarea unor biserici, salarii plătite 

colaboratorilor domniei etc. 

Pentru această parte a doua a Condicii vistieriei am optat pentru o bază 

de date distictă faţă de prima - o bază a cheltuielilor - acestea două trebuind 

binenţeles puse în relaţie (cel puţin un câmp comun - denumirea birului). Este 

necesar dat fiind că nu numai informaţiile sunt diferite dar şi structura acestora. 

                                                           
24 Condica, p. 102 „Rânduiala cailor ce s-au pe satele cu rumptoare însă de coni 1 po tal 25, cum 

arată în jos: martie 1 dni 1 leat 7203”. Desigur valoarea de 25 de taleri era tot o valoare de piaţă 

vezi Condica, p. 540: „25 tal. – s-au dat pe un cal ce s-a dat unui om străin”. 
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Punctul de plecare este suma de bani în vreme ce la baza rânduielilor punctul de 

plecare este birul, suma de bani fiind rezultatul. Prin urmare, alte coloane ale 

tabelei şi alte informaţii. Desigur, aşa cum afirmam, rezultatul interogărilor 

dintr-o bază poate şi trebuie să fie pus în relaţie cu rezultatul interogărilor 

celeilalte: de ex. dorim să aflăm din ce biruri s-au colectat sumele de bani 

necesare achitării împrumuturilor făcute de vistierie, de la care categorie de 

contribuabili s-au colectat şi cine erau desigur persoanele care au împrumutat pe 

domn şi cărora li s-au rambursat sumele, la ce dată, care era frecvenţa achitării 

sumelor şamd. Punerea în relaţie a celor două baze de date (veniturile şi 

cheltuielile) este cu atât mai importantă cu cât ştim că ceea ce s-a cheltuit din 

sumele colectate din anumite biruri nu are întotdeauna legătură cu motivul 

„scoaterii” birului respectiv – cazul rânduielii mierii din 4 iulie 170025, unde 

cheltuiala a avut ca scop rezolvarea unei situaţii delicate: un complot pus la cale 

de boierii Băleni şi Ştirbeşti; prin urmare nici o legătură între denumirea birului 

(la urma urmei, scopul cu care acesta a fost instituit şi pentru care populaţia a 

fost nevoită să contribuie) şi direcţia luată de banii colectaţi. Adăugăm aici că 

suma colecată din aşa zisul bir al mierii este de peste 8 ori mai mare decât a unui 

bir legat de apicultură (cam cât haraciul). Desigur, situaţia din vara lui 1700 a 

fost una cu caracter excepţional, dar ceea ce surprinde este modul în care au 

înţeles factorii de decizie de la Curtea Domnească să denumească un bir. La fel 

de surprinzător - cel puţin la o primă vedere - este faptul că deşi documentul are 

un caracter oficial şi deşi capii conspiraţiei au fost descoperiţi, judecaţi şi 

condamnaţi (printre ei inclusiv cronicarul Radu Popescu26), prin urmare caz 

închis, Condica vistieriei nu oferă nici o informaţie asupra numelor 

conspiratorilor, având un limbaj voit discret: „15.000 taleri s-au trimes la 

Ţarigrad cu Ghinea Ceauşul i Ivan căpitanu, pentru prihănile ce au scornit 

vrăşmaşii, că s-au închis boiarii aici şi a venit Aga să-i ia să-i ducă la 

împărăţie; apoi văzând cei mari că sunt minciuni au cerut bani şi pentru aceia 

s-au trimis bani, afară din tal. 15.000 care a dat Măria Sa Vodă de la Măria 

Sa”, apoi „15.000  taleri s-au trimes al doilea rând cu Toma căpitanul tot pentru 

această poveste, afară de alţi 20.000 care au dat Măria Sa Vodă de la Măria 

Sa” şi, în cele din urmă, „22.500 tal. S-au trimis iar la Ţarigrad cu Constantin 

clucerul, ce a mers să fie şi capuchehaie, tot pentru această poveste”27. 

                                                           
25 Condica, p. 569: „Rânduiala de dajdia mierii ce s-a scos pre judeţe pe silişti de au dat cu toţii 

cum arată în jos. Iulie 4, leat 7208” 
26 Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod, în "Cronicile 

medievale ale României" ed. critică de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 216: „Deci pă unii dentr-

aceştia, care li s-au dovedit faptele şi vrăjmăşiia împotriva domnii, i-au pedepsit puţină vreame cu 

închisoarea, pă Dumitraşcu Corbeanu paharnecul, pă Grigorie postelnecul Băleanu i pre Radu 

clucerul sin Hrizii” 
27 Condica, p. 569. Condica vistieriei fiind un document editat după un număr de ani de la 

evenimentul cu pricina, într-o perioadă în care chiar autorii complotului fuseseră puşi în libertate şi 

unii dintre ei chiar repuşi în funcţii de decizie („braţele caracatiţei” posibil să fi fost mult mai mari 
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Pentru a avea o imagine completă a izvorului, informaţiile acestuia 

trebuie coroborate cu informaţii din alte surse similare (Anatefterul sau Condica 

de porunci a vistieriei, Catastih de toate cheiltuielile domniei, zapise, urice, 

hrisoave – într-un cuvânt acte oficiale de cancelarie) sau din alte surse de unde 

se pot extrage informaţii cu privire la aspectele economice (acte de vânzare-

cumpărare, scrisori, însemări ale călătorilor străini, cronici şamd inclusiv din 

surse arheologice de unde putem dobândi o imagine palpabilă a vieții sociale, a 

nivelului de trai, a gradului de dezvoltare economic, oglindită în artefactele 

descoperite (mobile sau imobile, iarăși o ocazie de a folosi încă o bază de date 

ale cărei informații pot fi puse în relație) - toate aceste surse studiate la fel de 

critic şi atent28), toate acestea având rolul de a confirma, de a completa sau întări 

                                                                                                                                               
şi mai numeroase, ajungând poate chiar în palatul sultanului sau chiar în familia principelui, prin 

urmare au existat factori care l-au forţat pe Brâncoveanu la o judecată indulgentă - cei trei 

conspiratori menţionaţi de Radu Greceanu fiind în mod cert cei care au ieşit în faţă, în spatele lor 

aflându-se adevăraţii conspiratori), cei care au redactat documentul posibil să fi găsit de cuviinţă 

că este mai sănătoasă o astfel de justificare a cheltuielilor efectuate cu acel prilej, în care numele 

conspiratorilor ca şi fapta acestora - „această poveste” ce în realitate se numea hiclenie şi se 

pedepsea cu moartea - să fie omise. 
28 Cu referire la actele de cancelarie oficiale, dăm ca exemplu hrisovul emis de Ştefan Cantacuzino 

pentru „iertarea” văcăritului, (act de cancelarie, oficial, privitor la biruri) unde limbajul folosit este 

de un înalt nivel propagandistic, în textul acestuia menţionându-se că din cauza celui care la „scos” 

(instituit) (Brâncoveanu) lipsea „cu această nemilostivire şi laptele pruncilor celor mici cu care să 

hrăniia”, cf. Nicolae Iorga, Studii şi documente, III, pp. 94-6; Idem, Istoria Românilor, Vol VII, 

Reformatorii, Bucureşti, 1938, p. 27, nota 4 (referitor la dragostea noului domn faţă de copii, nu 

avem cum să nu ne gândim imediat la episodul decapitării unui copil în faţa părintelui său). Tot 

pentru propagandă, acest hrisov „s-a citit în vileag, făcându-se sobor mare la mitropolie”, Radu 

Popescu, Istoriile… p. 215. Imaginea ce se desprinde din textul documentului este apocaliptică – 

cu lume fugind să se ascundă „în munţi, alţii în peşteri, alţii în păduri, alţii în stufuri, alţii prin 

găurile pământului, împreună cu muierile şi cu copiii lor” şi mor acolo „neavând cu ce sătura 

nesăţioasa lăcomie a nemilostivului domn”. De aici, spune hrisovul-pamflet, „urgia lui Dumnezeu 

cea direaptă spre izbânda asupra nedireptului” pe care „l-a surpat de pe scaun şi fără de nădeajde 

l-au pogorât, ca pe un vrăjmaş al săracilor şi al patriei”. Data de 4 martie 7222 (1714 – dată 

găsită fără explicaţie de Nicolae Iorga) când Ştefan nu era încă domn, coroborată cu informaţia lui 

Radu Popescu cum că stolnicul ştia „toate tainele nepotu-său Costandin vodă (pentru că le ştiia 

toate avându-l nu ca pre un unchi ci ca pre un părinte), şi cărţile de la nemţi şi de la moscali, 

care-i făcuse acei înpăraţi hrisoave” şamd, şi că „nu era mulţumiţi cu ce-avea ci poftiia şi mai 

mult, adică domniia” dovedeşte că acest act emis încă dinainte de a deţine domnia (dat fiind 

funcţiile deţinute - mare spătar, mare stolnic - aveau toate mijloacele tehnice să emită asemenea 

acte - Radu Popescu menţionează peceţile false făcute la Braşov, cf Radu Popescu Istoriia… p. 

205) este rodul unei dorinţe, de-a dreptul excitante a „emitentului” de a fi domn, excitare dublată 

de prezenţa pericolului - un astfel de document descoperit i-ar fi pus capul direct pe butucul 

călăului - hiclenia fiind pedepsită prin lege cu moartea. Un astfel de comportament - „joaca de-a 

domnia” (la care se adaugă faptele ulterioare: „patima” menţionată de Radu Popescu „de a-l stinge 

pe Costandin vodă”, aşa de aprinsă „că limbă dă om nu poate povesti […] de strângea oameni du 

pân sate şi eşiiea oamenii înaintea hasichiului de să văeta de Costandin vodă că i-au sărăcit şi i-

au pustiit şi altele ce-i învăţase să zică” - exact ca-n documentul cu pricina - isteria principelui de 

după evenimentul de la mânăstirea Dintr-un Lemn, care s-a soldat cu condamnarea la moarte a trei 

femei complet nevinovate, încercarea stângace de a deveni popular prin acte de bunăvoinţă faţă 
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şi poate mai puţin de a verifica informaţiile Condicii dat fiind că un asemenea 

document fiscal are din start, prin însăşi natura sa, un atu foarte greu de bătut în 

raport cu alte surse. Imaginea economiei româneşti în perioada lui Brâncoveanu, 

obţinută printr-o astfel de metodă - în care piese foarte numeroase, aparent fără 

legătură una cu alta, diferite nu doar ca formă dar şi din punctul de vedere al 

conţinutului pot fi puse în relaţie - nu poate fi decât una tridimensională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
„dă popi” şi însuşi limbajul apocaliptic al documentului, care reflectă întocmai gândirea 

emitentului) nu poate fi diagnosticat decât exclusiv din punct de vedere psihic şi constituie un caz 

tipic pentru medicina patologică. În concluzie, un document este necesar să fie studiat inclusiv din 

acest unghi al naturii umane. 

www.cimec.ro



Dragoş  Ungureanu 

 

14 

Anexa 
 

Birurile înregistrate de vistierie  

în perioada decembrie 1693 – noiembrie 1703 structurate pe ani 
Id Denumirea birului 

 

Suma 

colectată 

1693 
1 Rânduiala de Vel Seama, care s-au socotit de au ieşit pe silişti, afară din popi şi 

sutaşi şi slujitori şi logofeţeii za divan, şi Chiproviceni, care au dat birul lor osebit 

cât scrie în jos anume care au ieşit la  ... Decembre dni 3 leat 7202 82169 

1694 

1 

Birul de luna lui Ghenarie ce s-au aşezat pe judeţe cu scădenie cum scriu în jos 

anume, Ghenarie 1, leat 7202 2253 

2 

Sumele judeţelor ce s-au aşezat; satele de bir, la birul Ali Paşei, precum scrie în jos 

anume: Ghenarie 20 leat 7202 15277,5 

3 

Rânduiala cailor ce s-au randuit pe vel boiari şi pe boiarii mazili şi pe monăstiri, 

cum semnează în jos anume, Ghenarie 25, leat 7202 21499,22 

4 

Birurile de luna lui Fevruarie, pre judeţe ce s-au aşezat pre scădenie la Ghenarie 

cum scrie în jos, Fevruarie 1, leat 7202 1627,5 

5 

Rânduiala de bresle ce s-au rânduit să dea la sursat, precum scrie în jos anume, 

Fevruarie 15, leat 7202 7396,5 

6 
Rânduiala de birul salahorilor ce s-au rânduit pre judeţe, şi pre alte bresle, cum scrie 
în jos anume, Fevruarie 21 leat 7202 13504,5 

7 

Rânduiala de birurile de luna lui Martie, ce sau aşezat pre judeţe, pre birnici, pre 

scădere de 1 ban, bani 20, precum scrie în jos anume, Martie 1, leat 7202 1237,5 

8 

Rânduiala de un bir ce s-au scos la luna lui Martie pentru cheltuiala vistieriei şi 
pentru lucrul viilor domneşti, totul pe seama banilor de birul lui Martie însă de 1 

ban, bani 20, Martie 10, leat 7202. 1314 

9 
Sumele tuturor breslelor cine precum au dat la Haraci, precum scrie în jos anume, 
Martie 20, leat 7202 86648,26 

10 

Birurile de luna lui Aprilie, pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici, de 1 ban po bani 

30, precum scrie în jos anume, Aprilie 1, leat 7202 1835,55 

11 
Rânduiala boilor pre judeţe ce s-au scos, care ne-au venit poruncă să trimitem la 
Belgrad, precum scrie în jos anume. Aprilie 18, leat 7202. 12168 

12 

Sumele breslelor ce s-au aşezat la Ploconul vizirului, precum scrie în jos anume. 

Aprilie 20, leat 7202 16493,25 

13 
Birurile de luna lui Mai pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban, bani 40, 
precum scrie în jos anume. Mai 1, leat 7202 1983 

14 

Sumele judeţelor precum s-au aşezat la Seama a II-a, care s-au pus pe birnici şi pre 

oraşe şi pre sate cu rumptoare şi sloboziile, precum scrie în jos anume. Mai 20, leat 

7202. 40320 

15 

Birurile de luna lui Iunie pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban, bani 40, 

precum scrie în jos anume. Iunie 1, leat 7202 1983 

16 
Sumele judeţelor precum s-au aşezat la birul împrumutării precum arată în jos 
anume. Iunie 1, leat 7202 43685 

17 

Foiţă de Rânduiala carelor ce s-au rânduit pe judeţe să fie pentru mergerea domniei 

la Bogazuri, precum scrie în jos anume. Iunie 8, leat 7202 16658,5 

18 

Rânduiala birului ce s-a scos pentru cheltuiala caselor domneşti de la Târgovişte şi 

pentru lucrul viilor domneşti cum scrie în jos anume. Iunie 20, leat 7202 3000 

19 
Birurile de luna lui Iulie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici pe 1 ban po bani 40, 
precum scrie în jos anume. Iulie 1, leat 7202 1983 

20 

Rînduiala de vacile şi oile ce s-au pus pre judeţe pentru conacele hanului, precum 

scrie în jos anume. Iulie 15, leat 7202 17173,8 
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21 

Rânduiala fânului pre judeţe, care s-au scos pre scădanie ce s-au dat de luna lui 

August, însă scoţându-se scădania satelor plăieşeşti şi a satelor de drum pre 
jumătate, care s-au scutiti să se ia de 1 ban fân cosit şi de unde se vor lua bani să se 

plătea 5043 

22 
Birurile de luna lui August pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 50, 
precum scrie în jos anume. August 1, leat 7202 1901,25 

23 

Rânduiala găleţii ce s-au pus pre judeţe pre satele de bir care s-au socotit să dea de 

1 ban grâu mal# obroace 4 iar care nu vor da grâu şi orz să plătească grâul, obrocul 

pe bani 50 şi orzul, obrocul po bani 30, care s-au făcut de 1 ban po bani 320, şi 
satele plăieşeşti şi satele de drum pe jumătate, ce au ieşit la August 1, leat 7202. 10050 

24 

Boii ce au venit poruncă de la îmărăţie să dăm la Belgrad, care s-au rânduit pre 

judeţe opre silişti şi s-au plătit boul po taleri 8 şi cheltuiala boului po taleri 1 cin 

taleri 9, fieşte care judeţ precum scrie în jos anume. August 20, leat 7202 18225 

25 

Sumele judeţelor precum s-au aşezat la ploconul hanului însă birnicii şi satele cu 

rumptoare şi oraşele şi sloboziile cum arată în jos anume. August 20, leat 7202. 21051,75 

26 
Birurile de luna lui Septemvrie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 
50, precum scrie în jos anume, septemvrie 1 leat 7203 1860 

27 

Rânduiala de birul mierii ce s-a pus pre judeţe pre satele de bir, care s-a socotit să 

dea de 1 ban po ughi 1, ce au ieşit la septemvrie 20, leat 7203 7515 

28 

Birurile de luna lui octomvrie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 

60, precum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7203 1710 

29 

Rânduiala de un bir ce s-au scos pre judeţe pre silişti pentru banii vozianilor precum 

scrie în jos anume. Octomvrie 13, leat 7203 48120 

30 

Birurile de luna lui Noemvrie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 

60, precum scrie în jos anume. Noemvrie 1 leat 7203 1696,5 

31 

Rânduiala lemnelor ce era să dea la Ali Paşa care s-a pus pre judeţe să i se dea bani 

de scândură po taleri 2 şi de crivaci po taleri 0,5 şi s-au plătit aceste lemne cu bani 
precum scrie în jos anume. Noiemvrie 20, leat 7203 7200 

32 

Rânduiala de vel seama ce s-au rânduit pre judeţe pre birnici şi satele cu rumptoare 

şi dorobanţi şi călăraşi, precum scrie în jos. Decemvrie 1, leat 7203 68124 

33 
Birurile de luna lui decemvrie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 
60, precum scrie în jos anume. Decemvrie 1, leat 7203 1607,4 

34 

Rânduiala mierii şi a cerii împărăteşti, ce s-a pus pre judeţe pre satele de bir care s-a 

socotit să dea de 1 ban po ughi 1 şi satele plăieşeşti şi satele de drumuri să dea pre 
jumătate, ce au ieşit la decemvrie 10, leat 7203 6213,75 

Total  508358,73 

1695 

1 

Birurile de luna lui Ghenarie pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 

100, precum scrie în jos anume. Ghenarie 1, leat 7203 1976,25 

2 

Rânduiala de birul Alii Paşei, ce s-au scos pre judeţe la birnici şi la bresle precum 

scrie în jos anume, Ghenarie 20, leat 7203 29918,25 

3 

Birurile de luna lui Fevruarie, pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 

100, precum scrie în jos anume, Fevruarie 1, leat 7203 1976,25 

4 

Rânduiala de birul sursatului, ce s-au pus pre mânăstiri şi pre boiarii aleşi, cum 

scrie în jos anume. Fevruarie 1, leat 7203 3562,5 

5 

Rânduiala de dajdia ce s-a pus pt cheltuiala hotarului Brăilei, cum scrie în jos. 

Fevruarie 20, leat 7203 8845 

6 

Birurile de luna lui Martie pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici, de 1 ban, po bani 

50, precum scrie în jos anume. Martie 1, leat 7203 1958,25 

7 

Rânduiala cailor, ce s-a pus la părintele Vlădica şi la Episcopi, şi la toate 

mânăstirile, şi la veliţii boiari, şi la boiarii mazili, şi la slujitori şi la satele de bir, 

precum scrie în jos anume, Martie 1, leat 7203 17237,5 

8 
Rânduiala haraciului pe bresle, precum s-a rânduit de s-a dat haraciul, cum arată în 
jos anume. Martie 1, leat 7203 108301,5 

9 

Rânduiala carelor de oaste, ce s-au rânduit pre judeţe precum scrie în jos anume. 

Martie 14, leat 7203 18501,5 
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10 

Rânduiala unui bir ce s-a socotit pentru cheltuiala viilor Domneşti de la Piteşti şi de 

la Târgovişte, care s-au socotit de au dat de 1 ban po bani 50, cum arată în jos 
anume. Martie 25, leat 7203 961,575 

11 

Rânduiala boilor ce a venit poruncă de la împărăţie, de s-au trimis la Belgrad, ce s-

au rânduit în toate judeţele, pre silişti şi la sutaşi, de cruce 1 bou, cum arată în jos 
anume. Martie 27, leat 7203 18837 

12 

Birurile de luna lui Aprilie, pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 

100, precum arată în jos anume. Aprilie 1, leat 7203 1455 

13 

Rânduiala carelor ce ne-au venit poruncă de la împărăţie de am trimis la Belgrad, ce 
s-au pus pre judeţe şi pre boiarii mazili şi pre mânăstiri, precum scrie în jos anume. 

Aprilie 10, leat 7203. 44705,5 

14 

Birul de luna lui Mai, pre judeţe, ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po bani 50, 

precum arată în jos anume. Mai 1, leat 7203 1447,5 

15 Judeţele de bir ce au dat la birul oştii, cum scrie în jos anume 13093,5 

16 

Rânduiala de un bir ce s-a pus pre satele de birnici pentru 5000 cântare de pesmet, 

ce au venit poruncă de la împărăţie să se facă de s-au trimis la Belgrad, fieşte care 

judeţ cum semnează în jos anume. Mai 15, leat 7203. 4650 

17 

Biruri de luna lui iunie pre judeţe ce s-au pus pre birnici ca să fie pentru cheltuiala 

vistieriei de această lună, însă de 1 ban po bani 50, precum arată în jos anume. Iunie 

1, leat 7203 2910 

18 

Rânduiala de seama a II-a ce s-a rânduit pre judeţe, care s-a socotit să dea cu toţii, 
afară de boiarii mazili, şi sutaşi şi slujitori şi neguţători şi cămărăşei şi dorobanţi şi 

popi şi scutelnicii călări şi pedeştrii şi martalogi, fieşte care judeţ cu su 35080,5 

19 

Rânduiala de dajdia ce s-a scos pentru 6000 de oi ce au venit poruncă de la îmărăţie 
ca să se trimită la Belgrad, la care s-au socotit de au dat cu toţii ca şi la Seama a II-

a, afară de călăraşi şi dorobanţi, anume cum semnează în jos. Iunie 26, leat 7203 7500 

20 
Biruri de luna lui Iulie, pre judeţe ce s-au pus pre birnici de 1 ban po bani 50, 
precum arată în jos anume,Iulie 1, leat 7203 1170 

21 

Vacile şi oile de conacele hanului ce s-au rânduit pre judeţe precum arată în jos 

anume. Iulie 5, leat 7203 22914 

22 

Rânduiala banilor de birul împrumutării, ce s-au pus pre mânăstiri şi pre boiarii 

mazili şi pre neguţători, cum semnează în jos anume. Iulie 7, leat 7203. 10025 

23 

Rânduiala de zahereaua Cameniţei, ce s-au pus pre judeţe, pre birnici şi pre satele 

cu rumptoare, fiecare judeţ cu suma lui, precum arată în jos anume. Iulie 10, leat 

7203 40559,25 

24 

Birurile de luna lui august pre judeţe ce s-au pus pre birnici ca să dea de 1 ban, po 

bani 50, precum scrie în jos anume. August 1, leat 7203 1169,25 

25 

Rânduiala fânului pre judeţe, care s-au scos pre scădanie ce s-au dat la luna lui iulie 

însă scoţându-se scădania satelor plăieşeşti şi a satelor de drum pre jumătate, care s-
au socotit să se ia de 1 ban po ughi 2 cum scrie în jos anume. August 1, leat 72 4974,375 

26 

Rânduiala găleţii ce s-a pus pre judeţe, pre satele de bir, care s-au socotit să dea 1 

ban po ughi 4 şi satele plăieşeşti şi satele de drum să dea pre jumătate, ce au ieşit la 
august 15, leat 7203 7857 

27 

Birurile de luna lui septemvrie pre judeţe ce s-au pus pre birnici ca să dea de 1 ban 

po bani 66, precum arată în jos anume. Septemvrie 1, leat 7204 1546,125 

28 
Rânduiala de ploconul hanului pre judeţe cum arată în jos anume. Septembrie 1, 
leat 7204 26523 

29 

Rânduiala de birul mierii ce s-a pus pre judeţe pre satele de bir, care s-a socotit să 

dea de 1 ban po ughi 3, fiecare judeţ, cum arată în jos, ce au ieşit la septemvrie 20, 

leat 7204 6948 

30 

Rânduiala mierii şi a cerii împărăteşti, ce s-au pus pre judeţe, pre satele de bir, care 

s-au socotit să dea de 1 ban, po ughi trei, iar plăieşii şi satele de drum să dea pre 

jumătate, fiecare judeţ cu suma lui cum scrie în jos anume, ce au ieşit la septemvrie 
20, leat 7204. 6468,75 

31 

Birurile de luna lui octombrie, pre judeţe ce s-au pus pre birnici ca să dea de 1 ban, 

po bani 66, cu scrie în jos anume. Octombrie 1, leat 7204 1532,16 
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32 

Birurile de luna lui noemvrie, pre judeţe după scădenia ce s-au pus pre birnici să 

dea de 1 ban, po bani 66, cu scrie în jos anume. Noiemvrie 1, leat 7204 1197 

33 

Rânduiala de ploconul împăratului, ce s-a pus pre judeţe, fiecare judeţ cu suma lui, 

cum scrie în jos anume. Noemvrie 1, leat 7204 47716,5 

34 

Rânduiala de birul salahorilor ce s-a scos pre judeţe cum scrie în jos anume. 

Noemvrie 20, leat 7204 10056 

35 

Birurile de luna lui decemvrie pre judeţe ce s-au pus pre birnici, cum scrie în jos 

anume. Decemvrie 1 leat 7204 2390,01 

36 

Rânduiala de un bir ce s-a pus pre judeţe pentru ploconul hanului, cel obişnuit, de 

au dat satele de bir de 1 ban po ughi 2, fiecare judeţ cu suma lui, cu arată în jos 
anume. Decemvrie 1, leat 7204 4050 

37 

Rânduiala semii celei mari, pre judeţe cum scrie în jos anume. Decemvrie 6, leat 

7204 60766,5 

38 
Rânduiala untului împărătesc ce s-a rânduit pre judeţe, precum arată în jos anume. 
Decemvrie 25, leat 7204 4442,27 

 Total 585222,76 

1696 

1 

Birurile de luna lui Ghenarie pre judeţe, ce s-au pus pre birnici, precum scrie în jos 

anume. Ghenarie 1, leat 7204 1895,25 

2 
Rânduiala semei a II-a ce s-au pus pre judeţe, precu scrie în jos anume. Ghenar 12, 
leat 7204 32574 

3 

Breslele ce s-au pus de au dat la birul şeicilor, cum arată în jos anume. Ghenar 15, 

leat 7204 14018,25 

4 
Birurile de luna lui fevruarie pre judeţe ce s-au pus pre birnici de 1 ban po taleri 2, 
cum arată în jos anume. Fevruarie 1, leat 7204 1895,25 

5 

Rânduiala boilor de Belgrad ce s-au rânduit pre judeţe, precum scrie în jos anume. 

Fevruarie 1, leat 7204 16020 

6 

Rânduiala de dajdia ce s-a pus pentru 400 de cai ce au venit poruncă să fie pentru 
treaba tunurilor împărăteşti, care s-au socotit de s-au pus pre silişti pre judeţe, cum 

semnează în jos anume. Fevruarie 10, leat 7204 - şi pentru 150 cai să se dea vezirul 15402,75 

7 

Rânduiala carelor împărăteşti ce s-au pus pre judeţe precum arată în jos anume. 

Fevruarie 16, leat 7204 93863 

8 

Birurile de luna lui martie pre judeţe, ce s-au pus pre birnici, de 1 ban, po taleri 1, 

precum scrie în jos anume. Martie 1, leat 7204 1392,51 

9 

Rânduiala haraciului pe bresle, precum s-a rânduit de şi-au dat haraciul, cum arată 

în jos anume. Martie 1, leat 7204 101549,61 

10 

Rânduiala unui bir ce s-a pus pentru cheltuiala slugeriei, pre judeţe la birnici, de 1 

ban po ughi 3, cum arată în jos anume. Martie 1, leat 7204 3105 

11 

Rânduiala unui bir ce s-a scos în toate judeţele pe birnici pentru cheltuiala viilor 
domneşti de la Piteşti şi Târgovişte, care s-au socotit de au dat de 1 ban po bani 66, 

cum arată în jos anume. Martie 10, leat 7204 348 

12 Rânduiala oilor împărăteşti ce s-au pus pre judeţe. Martie 15, leat 7204 11287,5 

13 

Birurile de luna lui Aprilie pre judeţe ce s-au pus pre birnici, cum arată în jos 

anume. Aprilie, 1 leat 7204 1392,51 

14 

Birurile de luna lui Mai pre judeţe, ce s-au pus pre birnici de 1 ban, bani 300 

precum scrie în jos anume. Mai 1, leat 7204 1575 

15 

Rânduiala de birul lefilor ce s-a pus pre silişti la judeţe pentru o leafă ce s-a dat 

slujitorilor de luna lui Ghenarie, cum scrie în jos anume. Mai 14, leat 7204 7530 

16 

Rânduiala boilor ce s-au pus de s-au trimis din ţară ca să se împlinească boii Casap-

Başii, care nu au ajuns şi pentru 100 de care de treaba Domniei, cum arată mai jos 

anume: Mai 18, leat 7204 6760 

17 
Birurile de luna lui Iunie pre judeţe, ce s-au pus pre birnici de 1 ban, bani 300 
precum scrie în jos anume. Iunie 1, leat 7204 1566 

18 

Rânduiala de dajdia Casap Başii, ce s-a pus pre ţară pentru banii ce au avut 

rânduială de la împărăţie să ia, precum scrie în jos anume. Iunie 1, leat 7204 45039,75 
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19 
Rânduiala de bir ce s-a scos pentru cheltuiala vistieriei, la birnici, pe silişti, cum 
arată în jos anume. Iunie 16, leat 7204 4815 

20 

Birurile de luna lui Iulie pre judeţe ce s-au aşezat pre birnici de 1 ban po ughi 2, 

precum scrie în jos anume. Iulie 1, leat 7204 1500 

21 
Rânduiala banilor împrumutării, ce s-a pus pe mânăstiri şi pe veliţii boiari şi pe 
boiarii mazili şi aleşi, şi pre neguţători cum scrie în jos anume. Iulie 2, leat 7204 10042 

22 

Rânduiala de birul salahorilor ce s-a pus pre judeţe, pre silişti, cum scrie în jos 

anume 12644,25 

23 Judeţele ce s-au rânduit de au dat bani, care s-au dat plocoanelor sultanului şi la alţii 5239,75 

24 

Rînduiala vacilor şi oilor de conacele tătarilor, ce s-a dat în două rânduri, întâi la 

conacul lui Lala Agasi, şi al doilea la conacul lui Şahpaz Gherei Sultan, ce s-a 

rânduit la o seamă de judeţe, de au dat vaci şi oi cum arată în jos anume. Iulie 10, le 9733,5 

25 
Birurile de luna lui August pre judeţe ce s-au pus pre birnici de 1 ban, po ughi 2, 
precum scrie în jos anume. August 1, leat 7204 1491 

26 

Rânduiala fânului pre judeţe care s-au scos pre scădenia ce s-a dat la luna lui Iulie, 

însă scoţându-se scădenia satelor plăieşeşti şi a satelor de drum pre jumătate care s-
a socotit că ia de 1 ban po ughi 8 cum scrie în jos anume, August 1, leat 7204 4908 

27 

Rânduiala de dajdia ce s-a pus pentru banii datoriilor, care s-au pus pre judeţe cum 

scrie în jos anume. August 5, leat 7204 28942,5 

28 
Birurile de luna lui septemvrie pre judeţe ce s-au pus pre birnici cum scrie în jos 
anume. Septemvrie 1, leat 7205 1455 

29 

Rânduiala cânepii ce s-a rânduit  pre judeţe să fie pentru treaba sforii precum scrie 

în jos anume. Septembrie - leat 7205 1954,88 

30 

Rânduiala găleţii ce s-au pus pre judeţe pre satele de bir care s-au socotit să dea de 
1 ban po ughi 12 şi satele plăieşeşti şi satele de drum să dea pre jumătate, ce au ieşit 

la septembrie 1, leat 7205 7236 

31 
Rânduiala de vacile şi oile ce s-a pus pre judeţe pentru cheltuiala slugeriei cum 
scrie în jos anume. Septembrie 14, leat 7205 4935 

32 

Rânduiala mierii ce s-a pus pe judeţe, pre satele de bir care s-au socotit să dea de 

ban 1 po ughi 10, şi satele plăieşeşti şi satele de drum să dea pre jumătate, ce a ieşit 

la septemvre 25 leat 7205 5977,5 

33 

Rânduiala birului de luna lui octombrie s-a pus pe scădenie pe birnici cum scrie în 

jos anume. Octombrie 1, leat 7205 1488,27 

34 

Rânduiala de birul mierii ce s-a pus pre judeţe care s-a socotit să dea de ban 1 po 

ughi 10, după scădenia ce s-a făcut la luna lui octombrie, cum scrie în jos anume. 
Octombrie 5, leat 7205 4935 

35 Rânduiala de dajdia ce s-a pus pentru banii mirisi 42309,75 

36 

Birurile de luna lui noemvrie pre judeţe ce s-au pus pre birnici cum scrie în jos 

anume. Noemvrie 1 leat 7205 1464,33 

37 

Rânduiala pt ploconul hanului cel obişnuit, ce s-a pus pe silişti cum semnează în jos 

anume. Noemvrie 10, leat 7205 6337,5 

38 

Birul zaherelei care s-a pus pre judeţe, precum scrie în jos anume. Noemvrie 20, 

leat 7205 12127,5 

39 

Birurile de luna lui dechembrie pe judeţe ce s-a scos pentru cheltuiala vistieriei za 

dechemvre, precum scrie în jos anume. Dechemvrie 1, leat 7205 1456,35 

40 

Rânduiala de Vel seama, care s-au scos pre silişti, fieştecare judeţ cu suma lui 

precum semnează în jos anume. Dechemvrie 10, leat 7205 63601,5 

41 

Rânduiala de dajdia cherestelii, ce s-a scos pre silişti, pre judeţe, cum semnează în 

jos. Dechemvrie 24, leat 7205 5691 

  597499,96 

1697 

1 

Birul mărunt pre judeţe despre cum s-au aşezat acum la Ghenarie ca să se scoaţă 

numai 1 bir pre aceşti bani precum arată în jos anume. Ghenarie 1, leat 7205 2025 

2 
Rânduiala de birul şeicilor pre judeţe ce s-au pus pre birnici cum arată în jos anume. 
Ghenarie 20, leat 7205. 24344,25 
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3 

Rânduiala unui bir ce s-a scos pentru cheltuiala jicniţii, ce s-a pus pre judeţe, 

precum scrie în jos anume. Ghenarie 25, leat 7205. 2025 

4 

Rânduiala birului ce s-a pus pre judeţe pentru cheltuiala lunii lui Fevruarie precum 

scrie în jos anume. Fevruarie 1, leat 7205. 2025 

5 

Oile de sursat pre judeţe, care s-a socotit de s-a luat de oaie po bani (loc alb în 

Condică) precum scrie în jos anume. Fevruarie 4, leat 7205. 25889,5 

6 

Rânduiala haraciului ce s-a pus pe satele de bir, precum scrie în jos. Fevruarie 25, 

leat 7205 101407,9 

7 

Rânduiala birului de luna lui martie, pre judeţe ce s-a rânduit, cum scrie în jos 

anume. Martie 1, leat 7205. 1629 

8 

Rânduiala untului împărătesc ce s-a pus pre judeţe pe cum scrie în jos anume. 

Martie 1, leat 7205 22162,27 

9 

Rânduiala boilor de Belgrad ce s-a pus pre judeţe ca să dea cu toţii, afară de boiarii 

mazili şi sutaşii şi preoţii şi logofeţeii za divan şi dărăbanţii şi scutelnicii călări şi 
pedeştrii şi afară din satele cele cu rumptoarea cea nouă, iar ăilalţi să dea toţi fieşte-

care judeţ cum arată în jos. Martie 5, leat 7205. 14758 

10 
Rânduiala carelor de Belgrad, ce s-a pus pre judeţe cum arată în jos. Martie 16, leat 
7205. 61215 

11 

Rânduiala birului de luna lui Aprilie pre judeţe ce s-a rânduit, precum scrie în jos 

anume. Aprilie 1, leat 7205 1626 

12 
Birul cailor ce s-a pus pre judeţe pre birnici, precum arată în jos anume. Mai 1, leat 
7205. 21452 

13 

Rânduiala birului de luna lui Mai pre judeţe fiăşte-care judeţ cu suma lui, precum 

scrie în jos anume. Mai 1, leat 7205. 1620 

14 Rânduiala birului oştii ce s-a pus pre bresle pe cum semnează în jos anume 10083 

15 
Rânduiala de bir ce s-a scos pentru cheltuiala jicniţei ca să dea birnicii de ughi 1, 
ughi 2, fieşte-care judeţ cât le face, pe cum scrie în jos anume. Mai, 20, leat 7205 3178,5 

16 

Rânduiala Semii a II-a ce s-a pus pre judeţe cu suma lor de bani, precum arată în jos 

anume. Mai 20, leat 7205. 27890,1 

17 

Sumele judeţelor de satele cu rumptoarea cea nouă, precum li s-a scos rumptoarea 

lor de Sf. Gheorghe, cum arată în jos anume. Mai 26, leat 7205. 3070,5 

18 

Rânduiala birului de luna lui iunie pre judeţe, precum scrie în jos anume. Iunie 1, 

leat 7205. 1587 

19 

Rânduiala boilor ce s-a pus pre judeţe ca să se împlinească boii de Belgrad, 1500 de 

boi, pre cât scrie în firman, neputându-se ajunge din rânduiala ce s-a făcut astă 

primăvară, la care boi au dat toţi, afară din boiarii mazili şi sutaşii şi preoţii şi 
logofeţeii za divan şi slujitorii dajdici şi dărăbanţii şi scutelnicii călări şi pedeştrii şi 

satele cu rumptorile cele noi, iar afară dintr-aceştia ăilalţi să dea toţi pe cum scrie în 

jos anume. Iunie 20, leat 7205 6809 

20 
Rânduiala birului de luna lui Iulie pe judeţe cum scrie în jos anume. Iulie 1, leat 
7205 1219,5 

21 

Rânduiala de birul salahorilor ce s-a rânduit să dea cu toţii, afară din călăraşi şi 

dărăbanţi, cari au dat bani osebi de au făcut salahori, pe cum scrie în jos anume. 
Iulie 1, leat 7205 19732,73 

22 

Rânduiala vacilor şi oilor ce s-a pus pre judeţe să dea la conacele tătarilor când a 

trecut Şahpazgherei -Sultan, fieşte-care judeţ cum scrie în jos anume. Iulie 8, leat 

7205 13140 

23 

Rânduiala fânului ce s-a pus pe judeţe pe satele de bir, care s-au socotit să se ia de 

ughi 1 po ughi 5 iar plăiaşii şi satele de drum să dea pre jumătate şi Titeştii şi 

Boişoru şi Grăbleştii şi Câinenii şi Cobia-Căpşuna, iertate de tot fieştecare judeţ cu 

suma lui precum scrie în jos anume. Iulie 20, leat 7205 17986,13 

24 

Rânduiala de birul bumbaegiilor ce s-a pus pe judeţe pe silişti, cum arată în jos 

anume. August 20, leat 7205 30990 
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25 

Rânduiala găleţii ce s-a pus în toate judeţele, pre satele de bir, ca să fie pentru 
cheltuiala jicniţii, ce s-a socotit să se ia de ughi 1 po ughi 10, iară plăiaşii şi satele 

de drum să dea pe jumătate şi Titeştii şi Boişoara şi Grăbleştii şi Câinenii şi Cobia 

Căpşuna a Mânăstirii, iertaţi de tot, fieşte-care judeţ cu suma lui precum scrie în jos 
anume. August 22, leat 7205. 9810 

26 

Rânduiala birului de lua lui septemvrie pre judeţe, cum scrie în jos anume. 

Septemvrie 1, leat 7206. 940,5 

27 
Rânduiala cânepii pentru sfoara împărătească ce s-a pus pre judeţe, fieşte-care judeţ 
cu suma lui, cum scrie în jos anume. Septemvrie 5, leat 7206. 4987,5 

28 

Rânduiala mierii ce s-a pus pre judeţe, pre satele de bir care s-au socotit să dea de 

ban 1 po ughi 6, iară satele plăieşeşti şi satele de drum să dea pre jumătate şi Titeştii 

şi Boişoara şi Grebleştii şi Câinenii şi Cobia-Căpşuna iertaţi de tot, fieştecare judeţ 

cu suma lui cum scrie în jos anume. Septemvre 20 leat 7206 4644 

29 

Rânduiala birului de luna lui octomvrie pre judeţe ce s-a socotit să dea de ughi 1 po 

ughi 1,5, fieştecare judeţ cum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7206. 1401,75 

30 

Rânduiala ce s-a făcut pentru ploconul vizirului la bresle, care cum au dat precum 

scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7206 24624,75 

31 

Rânduiala de birul mierii ce s-a scos în toate judeţele pe satele de bir, care s-a 

socotit să dea de ughi 1 po ughi 5 fieştecare judeţ cu suma lui precum scrie în jos 
anume. Octomvrie 6, leat 7206 4672,5 

32 

Rânduiala de birul datoriilor ce s-a pus pre judeţe pe silişti, precu scrie în jos 

anume. Octomvrie 20, leat 7206. 22050 

33 
Satele cu rumptoare ce sunt legate la vistierie, care au dat la Sf. Dimitrie, fieştecare 
judeţ cu suma lui precum scrie în jos anume. Octomvrie 20, leat 7206 3538,5 

34 

Rânduiala birului de luna lui noemvrie, pre judeţe ce s-a socotit să dea de ughi 1 po 

ughi 1,5, fieşte-care judeţ precum scrie în jos anume. Noemvrie 1 leat 7206 1381,5 

35 

Rânduiala ce s-a făcut pentru ploconul hanului cel obişnuit ce s-a pus pe silişti, în 

toate judeţele, cum scrie în jos anume. Noemvrie 6, leat 7206. 4230,75 

36 

Rânduiala de vaci şi de oi ce s-a scos pre judeţe şi s-au dat lui Vel Sluger să fie 

pentru cheltuiala Slugeriei cum scrie în jos anume. Noemvrie 20, leat 7206 4191 

37 

Rânduiala birului de luna lui Dechemvrie pre judeţe de ughi 1 po ughi 1,5, precum 

scrie în jos anume. Dechemvrie 1, leat 7206 1368 

38 

Sumele judeţelor de Vel Seamă, care s-a pus pre birnici, cum arată în jos anume. 

Dechemvrie 1, leat 7206. 59612,25 

39 

Rânduiala de birul de zahereaua Cameniţii ce s-a pus pre judeţe, pe silişti, cum 

arată în jos anume. Dechemvrie 25, leat 7206 7673,4 

Total 572991,8 

1698 

1 

Rânduiala birului de luna lui Ghenarie pre judeţe, de ughi 1 po ughi 1,5, precum 

scrie în jos anume. Ghenarie 1, leat 7206 1127,25 

2 
Rânduiala untului împărătesc ce s-a pus pre judeţe cum arată în jos. Ghenarie 12, 
leat 7206. 1123 

3 

Rânduiala de birul şeicilor împărăteşti ce s-a pus pe judeţe pre birnici, fieşte-care 

judeţ precum scrie în jos anume. Ghenarie 15, leat 7206 22514,25 

4 

Rânduiala sursatului ce s-a scos în toate judeţele ca să dea câţi au oi din 40 de oi 1 
oaie şi să se plătească cu bani oaia po ughi 1, semnându-se fieştecare judeţ cu suma 

lui, precum scrie în jos anume. Ghenarie 20, leat 7206. 19092,75 

5 

Rânduiala birului de luna lui Fevruarie ce s-a scos în toate judeţele pe birnici, de 

ughi 1 po ughi 2, fieşte-care judeţ cu suma lui, precum scrie în jos anume. Fevruarie 

1, leat 7206 1503 

6 

Rânduiala carelor împărăteşti care ne-au venit poruncă să se dea să trimitem la 

Belgrad, care au rânduit de s-a pus pre judeţe şi pe slujitori, precum scrie în jos 
anume. Fevruarie, 4, leat 7206. 20580 

7 

Rânduiala birului de luna lui martie, pre judeţe ce s-a scos cum scrie în jos anume. 

Martie 1, leat 7206. 1518 
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8 

Rânduiala haraciului ce s-a pus pre judeţe la birnici pre silişti, precum scrie în jos. 

Martie 8, leat 7206. 95695,81 

9 

Rânduiala birului de luna lui Aprilie ce s-a scos în toate judeţele pentru cheltuiala 

vistieriei za aprilie, care s-a pus de ughi 1 ughi 2, cum scrie în jos. Aprilie 1, leat 

7206. 1492,5 

10 
Satele cu rumptoare care sunt legate la vistierie, rumptoarea lor de Sti. Gheorghe pe 
judeţe, precum scrie în jos anume. Aprilie 1, leat 7206. 2943 

11 

Rânduiala unui bir ce s-a scos pentru lucrul viilor domneşti, însă un bir drept ca să 

se lucreze viile domneşti, cum scrie în jos. Aprilie 3, leat 7206. 746,25 

12 

Rânduiala de dajdia ce s-a pus pe judeţe pe silişti pentru caii ce a venit poruncă de 
la împărăţie să dăm pentru treaba  tunurilor cum semnează în jos anume. Aprilie 10, 

leat 7206. 20158,23 

13 
Rânduiala birului de luna lui mai ce s-a scos pe judeţe pentru cheltuiala vistieriei za 
Mai, precum scrie în jos anume. Mai 1, leat 7206. 1479 

14 Rânduiala boilor de Belgrad cum arată în jos anume. Mai 2, leat 7206 9249 

15 

Rânduiala unui bir ce s-a scos pre judeţe pe birnici pentru cheltuiala 

capuchehaialelor de oaste, care s-a socotit de au dat de ughi 1 po ughi 2, fieşte-care 
judeţ precum arată în jos. Mai 7, leat 7206. 1845,75 

16 

Rânduiala birului de luna lui iunie ce s-a scos la birnici pe judeţe cum arată în jos 

anume. Iunie 1, leat 7206. 1399,5 

17 
Rânduiala semii a doua pe judeţe la birnici, cum arată în jos anume. Iunie 1 leat 
7206. 39671 

18 

Rânduiala banilor de birul salahorilor ce s-a pus pre judeţe precum arată în jos 

anume. Iunie 26, leat 7206. 16314,25 

19 
Rânduiala birului de luna lui iulie ce a ieşit pre scădenie pre judeţe cum scrie în jos 
anume. Iulie 1, leat 7206. 1071 

20 

Rânduiala vacilor şi oilor de conacele tãtarilor ce s-a scos pre judeţe să dea cu toţii 

afară numai din boiarii mazili cum semnează în jos. Iulie 4, leat 7206. 20930 

21 
Rânduiala banilor de birul lefilor slujitorilor care s-a pus pentru slujitorii cari au 
mers la Cameniţa, pe judeţe, pe silişti, cum arată în jos anume. Iulie 20, leat 7206. 16500 

22 

Rânduiala birului de luna lui august ce a cheltuit Calotă logofătul, cum scrie în jos. 

August 1, leat 7206 1071 

23 
Rânduiala de birul datoriilor ce s-a scos pre judeţe pe birnici, cum scrie în jos. 
August 3, leat 7206 27609,75 

24 

Boii ce s-a scos pre judeţe care s-au trimis la Belgrad de s-a împlinit suma boilor 

care nu se împlinise cu cei ce s-au trimis mai înainte, cum scrie în jos. 4 august, leat 
7206. 8440 

25 

Rânduiala birului de luna lui septemvrie ce a cheltuit Luca vtori vistier, cum scrie 

în jos anume. Septemvrie 1, leat 7207 1071 

26 
Rânduiala găleţii ce s-a pus pe silişti pentru cheltuiala jicniţii, cum scrie în jos 
anume. Septemvrie 1, leat 7207 11229,75 

27 

Rânduiala de birul sforii ce s-a pus pe judeţe ca să dea cu toţii, afară din boiarii 

mazili şi sutaşii şi popii, fieşte-care judeţ cum arată în jos anume. Septemvrie 25, 

leat 7207 8550 

28 

Banii de rumptorile satelor cu rumptorile cele noi care au dat la S-ti Dimitrie pe 

judeţe, cum scrie în jos. Septemvrie 30, leat 7207 6634,5 

29 

Rânduiala birului de luna lui octomvrie pre judeţe, precum scrie în jos anume. 

Octomvrie 1, leat 7207. 1060,5 

30 

Rânduiala mierii ce s-a pus pre birnici să dea de ughi 1 po ughi 8, scoţându-se 

plăieşii şi satele de drum care dau pre jumătate, fieşte-care jjudeţ cu suma lui cum 

scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7207. 3492 

31 
Birul mierii ce s-a scos în toate judeţele pe birnici să dea de ughi 1 po ughi 8, fieşte-
care judeţ, cum scrie în jos anume. Octomvrie 10, leat 7207. 4272 

32 Judeţele pre silişti, precum au dat la seama a treea 37418,25 

33 
Rânduiala birului de luna lui Noemvrie pre judeţe precum scrie în jos anume. 
Noemvrie 1, leat 7207 1054,5 
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34 

Rânduiala de o dajdie ce s-a scos pentru chieltuiala slugeriei, cum scrie în jos 

anume. Noemvrie 15, leat 7207. 5169 

35 

Rânduiala birului de luna lui Dechemvrie precum scrie în jos anume. Dechemvrie 

1, leat 7207 1050 

36 

Rânduiala semei celei mari care s-a pus pre judeţe pre birnici, cum arată în jos. 

Dechemvrie 5, leat 7207 64465,5 

Total 479541,29 

1699 

1 
Rânduiala birului de luna lui Ghenarie pe judeţe precum scrie în jos anume. 
Ghenarie 1, leat 7207. 1480,5 

2 

Rânduiala un bir de lefi ce s-a scos pentru lefile slujitorilor pre judeţe, cum scrie în 

jos. Ghenarie 15, leat 7207. 7282,5 

3 
Rânduiala birului de luna lui fevruarie ce s-a scos pre judeţe, cum scrie în jos. 
Fevruarie 1, leat 7207. 1415,25 

4 

Rânduiala haraciului ce s-a pus pre judeţe la birnici pre silişti, cum arată în jos 

anume. 91767,72 

5 
Rânduiala birului de luna lui martie ce s-a scos pre judeţe cum scrie în jos anume, 
însă puindu-se de ughi 1 po ughi 3. Martie 1, leat 7207 1415,25 

6 

Rânduiala de bir ce s-a scos pentru lucrul viilor domneşti, care s-a pus pe birnici să 

dea de ughi 1 po ughi 1,5, cum scrie în jos anume. Martie 15, leat 7207. 705 

7 
Rânduiala de un bir de lefi ce s-a scos pre judeţe cum scrie în jos anume. Martie 22, 
leat 7207. 5850 

8 

Rânduiala birului de luna lui aprilie ce s-a scos pre judeţe cum scrie în jos. Aprilie 

1, leat 7207 1375,87 

9 

Rânduiala de birul carelor şi al salahorilor ce s-au trimis la Cameniţa, care s-a pus 
pe judeţe, pe birnici şi oraşe şi satele cu rumptoarea nouă şi pe satele călărăşeşti ca 

să se cisluiască împreună să dea cu toţi, fieşte-care judeţ cu suma lui, cum arată în 

jos anume. Aprilie 1, leat 7207 32751 

10 Rânduiala birului de luna lui Mai pre judeţe cum scrie în jos anume. Mai 1, leat 720 1282,5 

11 

Rânduiala untului împărătesc ce s-a pus pre judeţe cum arată în jos anume. Mai 3, 

leat 7207 3950,45 

12 

Rânduiala salahorilor ce s-a rânduit pe dărăbanţi ca să dea bani să se facă salahori 
cu bani la Dimircapi, de lude 1 po taleri 12 cum scrie în jos anume. Mai 10, leat 

7207 7556 

13 

Rânduiala unui bir ce s-a pus pentru cheltuiala jicniţei pe judeţe cum scrie în jos 

anume. Mai 20, leat 7207 3135 

14 

Rânduiala cailor ce s-a pus pe veliţii boiari şi pe boiarii mazili cum scrie în jos 

anume. Mai 25, leat 7207 2330,5 

15 
Rânduiala birului de luna lui iunie pe judeţe pe birnici fieşte-care judeţ cu suma lui, 
cum scrie în jos anume. Iunie 1, leat 7207. 1251 

16 

Rânduiala de seama a doua ce s-a scos la toate judeţele pe birnici pe silişti, cum 

arată în jos. Iunie 3, leat 7207 49644 

17 
Rânduiala de dajdia ce s-a scos pentru cheltuiala slugeriei, cum scrie în jos anume. 
Iunie 15, leat 7207. 6030 

18 

Rânduiala birului de luna lui iulie ce s-a socotit de s-a aşezat pre bani, precum scrie 

în jos anume. Iulie, 1, leat 7207. 1500 

19 
Rânduiala de birul lefilor ce s-a pus pre silişti, fieştecare judeţ cu suma lui precum 
scrie în jos anume.  Iulie 1, leat 7207 6270 

20 

Rânduiala carelor ce au venit poruncă să dăm al doilea rând la Cameniţa, 

neajungându-se cele dintâi care s-au pus pe birnici şi pe oraşe, pe satele cu 

rumptoarea nouă şi pe satele călărăşeşti, fieşte-care judeţ cu suma lui, cum arată în 
jos anume. Iulie 2 20542,5 

21 

Rânduiala birului de luna lui August pre judeţe, cum scrie în jos anume. August 1, 

leat 7207 1500 

22 
Rânduiala de dajdia ce s-a scos pentru banii miriei pre judeţe şi pre o seamă de 
bresle cum arată în jos. August 20, leat 7207. 29352,75 
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23 

Rânduiala birului de luna lui septemvrie pe judeţe cum scrie în jos anume. 

Septemvrie 1, leat 7208 1500 

24 

Rânduiala de boii curuţilor care ne-au venit poruncă de la împărăţie să dăm cruţilor, 

să ni se ţină în seamă la haraci, cum s-a rânduit pre judeţe. Septemvrie 5, leat 7208. 8120 

25 

Birul de luna lui octomvrie pe judeţe cum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 

7208 1458,75 

26 

Rânduiala de Seama a treia ce s-a scos la judeţe şi pe bresle cum scrie în jos 

anume.Octomvrie 1, leat 7208 35783 

27 

Rânduiala birului de luna lui noemvrie pre judeţe pe birnici cum scrie în jos anume. 

Noemvrie 1, leat 7208 1486,875 

28 

Rânduiala unui bir ce s-a pus pe silişti pentru mierea şi ceara împărătească care s-a 

numit ploconul hanului, pe judeţe cum scrie în jos anume. Noemvrie 1, leat 7208 7350 

29 

Rânduiala unui bir ce s-a scos pentru banii de ploconul hanului care s-a numit birul 

de ploconul chehaialei vizirului, ce s-a pus pe birnici de 1 ban po bani 10, pe judeţe 
cum scrie în jos anume. Noemvrie 10, leat 7208 2952 

30 

Rânduiala birului de luna lui dechemvrie pre judeţe pe birnici cum scrie în jos 

anume. Dechemvrie 1, leat 7208 1473,75 

31 
Rânduiala Semii celei mari cum s-a pus pe birnici şi pe oraşe şi satele cu 
rumptoarea cea nouă pre judeţe cum scrie în jos anume. Dechemvrie 1, leat 7208. 67690,5 

Total 406202,66 

1700 
1 Breslele precum au dat la ploconul hanului de oaste 6570,75 

2 

Rânduiala birului de luna lui Ghenarie pe judeţe la birnici cum scrie în jos anume. 

Ghenarie 1, leat 7208. 1773 

3 
Rânduiala unui bir ce s-a scos pentru carele solului nemţesc, pre judeţe la birnici, 
precum arată în jos. Ghenarie 1, leat 7208 15545,25 

4 Haraciul 94016,22 

5 

Rânduiala birului de luna lui Fevruarie pe judeţe la birnici cum scrie în jos anume. 

Fevruarie 1, leat 7208. 1768,8 

6 

Rânduiala birului de luna lui martie pre judeţe la birnici, cum scrie în jos anume. 

Martie 1, leat 7208 1770 

7 

Rânduiala de birul lefilor ce s-a scos pe judeţe la birnici precum scrie în jos anume. 

Martie 20, leat 7208 6250,5 

8 

Căpităniile de călăraşi care s-au pus de au dat la birul salahorilor ce s-au făcut la 

Dimircapi pentru zahereaua împărătească ce au poruncit să se trimită la Belgrad ce 

s-a pus de cruce po taleri 4,5. Aprilie 1, leat 7208 5077 

9 
Rânduiala de birul lui aprilie pre judeţe la birnici, cum scrie în jos anume. Aprilie 1, 
leat 7208 1752,6 

10 

Rânduiala de dajdia ce s-a socotit de s-a scos pe silişti pentru banilor Timişvarului 

pe birnici cum arată în jos anume. Aprilie 15, leat 7208 23774,25 

11 

Rânduiala birului de luna lui Mai pe judeţe cum scrie în jos anume. Mai 1, leat 

7208 1729,8 

12 

Rânduiala cailor ce s-a pus pe veliţii boiari şi pe boiarii mazili cum scrie în jos 

anume. Mai 10, leat 7208 3512,875 

13 

Rânduiala de birul ce s-a pus pentru cheltuiala jicniţii pre satele de bir să dea de 1 

ban po bani 10 pe judeţe, precum scrie în jos anume. Mai 20, leat 7208. 2147,25 

14 

Rânduiala semii a doua ce s-a pus pe judeţe la birnici, cum scrie în jos anume. Mai 

20 leat 7208. 43894,8 

15 

Rânduiala birului de luna lui iunie pe judeţe pre birnici cum arată în jos anume. 

Iunie 1, leat 7208. 1681,8 

16 

Rânduiala de birul tainurilor ce s-a pus pre judeţe pre birnici, cum arată în jos 

anume. Iunie 15, leat 7208 21223,25 

17 

Rânduiala birului de luna lui iulie pre judeţe, pre birnici cum scrie în jos anume. 

Iulie 1, leat 7208 1482 

18 

Rânduiala de dajdia mierii ce s-a scos pre judeţe pe silişti de au dat cu toţii cum 

arată în jos. Iulie 4, leat 7208 63315 
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19 

Rânduiala birului de luna lui august pre judeţe pe birnici, cum scrie în jos anume. 

August 1, leat 7208 1850,25 

20 

Rânduiala de birul lefilor ce s-a scos pe judeţe pe silişti, pre birnici, cum scrie în 

jos. August 10, leat 7208. 6750 

21 

Rânduiala untului ce s-a pus pe mânăstiri cum arată în jos anume. August 28, leat 

7208. 2670 

22 

Rânduiala birului de luna lui Septemvrie pe judeţe cum semnează în jos anume. 

Septemvrie 1, leat 7209 1850,25 

23 

Rânduiala de seama a treia ce s-a pus pre judeţe pe silişte, cum arată în jos anume. 

Septemvrie 1, leat 7209 39153,75 

24 Breslele care au dat la caii ce au venit poruncă de la împărăţie să dăm 5651,25 

25 

Rânduiala birului de luna lui octomvrie pe judeţe la birnici cum arată în jos anume. 

Octomvrie 1 leat 7209 1819,5 

26 
Rânduiala de birul untului împărătesc ce s-a pus pre satele birniceşti şi călărăşeşti 
pe judeţe cum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7209 12823,65 

27 Birul mierii ce s-a scos de 1 ban po bani 20 pre judeţe cum scrie în jos. 3225 

28 

Rânduiala mierii ce s-a scos pe birnici pentru mierea şi ceara împărătească, ca să se 

dea de 1 ban pe bani 30, iar plăiaşii li satele de drum să dea pe jumătate, judeţele cu 
suma lor cum scrie în jos anume. Octomvrie 15, leat 7209 3920,06 

29 Birul de luna lui noemvrie pe judeţe, cum scrie în jos anume. 1612,5 

30 Oieritul de estimp, care s-a scos de au dat cu toţii, dintru care au ieşit oi 55000 57700 

31 

Rânduiala de Vel Seama ce s-a scos pe birnici, fieşte-care judeţ cu suma lui, 

precum scrie în jos anume. Noemvrie 20, leat 7209. 76425,75 

32 

Rânduiala birului de luna lui Dechemvrie pre judeţe la birnici, cum scrie în jos 

anume. Dechemvrie 10, leat 7209. 1606,5 

  514343,60 

1701 
1 Haraciul 119659 

2 

Rânduiala birului de luna lui Ghenarie pre judeţe la birnici, precum scrie în jos 

anume. Ghenarie 10, leat 7209. 1601,25 

3 

Rânduiala de oile ce s-au rânduit pentru tainurile împărăteşti şi s-au luat bani de 

oaie po taleri 1, cum semnează în jos anume. Ghenarie 30, leat 7209 16339,5 

4 

Rânduiala birului de luna lui Fevruarie pe judeţe la birnici cum arată în jos anume. 

Fevruarie 1, leat 7209. 1601,25 

5 

Rânduiala de birul lefilor ce s-a scos pe judeţe pre silişti cum arată în jos. Fevruarie 

20, leat 7209 7303,5 

6 

Rânduiala birului de luna lui martie pre judeţe la birnici, cum scrie în jos anume. 

Martie 1, leat 7209 1587 

7 

Rânduiala de dajdia ce s-a scos pentru ploconul hanului pre judeţe pe silişti, precum 

scrie în jos anume. Martie 1, leat 7209. 29868 

8 
Rânduiala de dajdia semei a doua ce au ieşit după rumptorile ce s-au făcut cum 
semnează în jos anume. Aprilie 25, leat 7209. 89116,412 

9 Rânduiala untului ce s-a pus pe mânăstiri 1540 

10 

Rânduiala de dajdia semei a treia ce a ieşit după rumptorile ce s-au făcut, cum 

semnează în jos anume. Iulie 10, leat 7209 106872,4 

11 
Rânduiala semei celei mari pre judeţe cum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 
7210 105568,31 

12 Sumele judeţelor de haraci, cum scrie în jos anume. Dechemvrie 12, leat 7210 104895,26 

13 Oieritul 59377,5 

Total 645329,39 

1702 

1 

Sumele judeţelor de sfert de seama a doua, cum scrie în jos anume. Fevruarie 20, 

leat 7210 82266 

2 

Rânduiala cailor ce s-a pus pe veliţii boiari şi pe boiarii mazili şi pe mânăstiri cum 

arată în jos anume. Aprilie 1, leat 7210 6435 
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3 
Rânduiala untului ce s-a pus pe mânăstiri, cantară 166 po taleri 10. Aprilie 1, leat 
7210 1660 

4 

Sumele judeţelor de sfertul de seama a treia, cum scrie în jos anume.Mai 10, leat 

7210 106620,26 

5 Dijmăritul 40420 

6 Sumele judeţelor de sfertul lor de vel seamă, cum scrie în jos anume. 86971,98 

7 

Sumele judeţelor de sfertul lor de haraci, cum scrie în jos anume. Octomvrie 28, 

leat 7211 97927,78 

8 

Rânduiala oieritului ce s-a vândut estimp după obicei, cum scrie în jos anume. 

Noiemvrie 17, leat 7211 38955 

9 Sumele judeţelor de sfertul lor de seama a doua. Dechemvrie 20, leat 7211 82809,41 

Total 544065,44 

1703 

1 

Rânduiala dăjdii ce s-a scos la bresle şi la ţară, pentru ploconul vezirului şi al 

hanului celui nou şi pentru banii ce s-au dat lui Calga Sultan şi alte cheltuieli ce s-
au făcut cu serascherul şi cu oştile, cum scrie în jos anume. Fevruarie 1, leat 7211 31549,25 

2 

Sumele judeţelor de sfertul lor de seama a treea cum scrie în jos anume. Martie 15, 

leat 7211 84393,78 

 
Rânduiala cailor ce s-a pus pe boiarii mazili şi pe mânăstiri cum arată în jos anume. 
Mai 5, leat 7211. 2335,5 

3 Sumele judeţelor de vel seamă, cum scrie în jos anume. Mai 25, leat 7211 84158,88 

4 

Sumele judeţelor ce este să se îmbrace în fieşte-care judeţ la dajdia ce s-a pus 

pentru ploconul împăratului de înoirea domniei, cum scrie în jos anume. Iulie 29, 
leat 7211 167069,25 

5 Sumele judeţelor de haraci cum scrie în jos anume. Octomvrie 1, leat 7212 155410,58 

6 

Sumele judeţelor de vânzarea oieritului dupe cum s-a vândut la Divan, cum scrie în 

jos anume. Noiemvrie 15, leat 7212 81375 

Total 606292,26 
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Sumele colectate din birurile instituite de vistierie

în perioada decembrie 1693 - noiembrie 1703

606292.26

544065.44

645329.39

514343.61

406202.66

479541.29

572991.8

597499.96

585222.76

508358.73

82169

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

Sumele sunt calculate în taleri-lei; 
 Pentru anul 1693, Condica nu înregistrează decât Rânduiala semei mari, 

suma fiind astfel foarte mică în raport cu ceilalţi ani. 
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Formul access cu cheltuielile înregistrate de Condica vistieriei 
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Tabela cu informațiile privind cheltuielile înregistrate de vistierie 
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Structura bazei de date cu informațiile condicii 

www.cimec.ro



Dragoş  Ungureanu 

 

4 

 
Tabela excel cu sumele colectate de la contribuabili 
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