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 Pentru început, menţionăm că cele mai multe do cu  mente privind fiscali
ta tea și prestaţiile, în ţinutul Iaşi, se referă la satele mănăstireşti**. Numărul 
documentelor privitoare la obligaţiunile locuitorilor din satele boiereşti este 
destul de redus.
 În continuare, punând la bază studiile autorilor consacraţi1, precum şi 

* Alexandru Furtună, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al 
AȘM

** A se vedea: A. Furtună, Imunități fiscale și judiciare acordate de domnie satelor mănăstirești din 
ținutul Iași, în Revista de Etnologie și Culturologie. Volumul XX, Chișinău, 2016, p. 56 – 63.

1 R. Rosetti, Pământul, sătenii și stăpânii în Moldova. Tomul I. De la origini până la 1834, București, 
1907; Vasile C. Nicolau, Priviri asupra vechii organizări administrative a Moldovei, Bârlad, 1913; 
Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmașe românești, Vol. III. Procesul de aservire 
feudală a satelor devălmașe, București, 1965; N. Grigoraș, Instituţii feudale din Moldova. I. 
Organizarea de stat până la mijlocul sec. al XVIII-lea, București, 1971; idem, Obligaţiile în muncă 
faţă de stat și turci ale populaţiei din Moldova (secolele XIV-XVIII), în Studii: Revista de Istorie, 
1965, nr. 4, p. 895912; idem, Principalele amenzi din Moldova în timpul orânduirii feudale 
(secolele al XV-lea – al XVIII-lea), în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol”, 
VI. 1969, p. 159175; idem, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Constantin 
Mavrocordat, în Cercetări istorice (Serie nouă), VII. Iași, 1976, p. 123158; idem, Dările personale 
ale populaţiei din Ţara Românească a Moldovei și dările în bani pentru turci de la întemeierea 
statului și până la reforma lui Constantin Mavrocordat (1359-1741) (I), în Cercetări istorice (Serie 
nouă), XI. Iași, 1980, p. 299323; idem, Dările în Moldova de la întemeierea statului și până la 
1741 (II), în Cercetări istorice (Serie nouă), XIIXIII. Iași, 19811982, p. 317341; idem, Dările în 
Moldova de la întemeierea statului și până la 1741 (III), în Cercetări istorice (Serie nouă), XIVXV. 
Iași, 19831984, p. 152171; A. Gonţa, Satul în Moldova medievală. Instituţiile, București, 1986, 
p. 291295; idem, Consideraţiuni asupra categoriilor de ţărani în Moldova veacului al XV-lea, în 
Alexandru I. Gonţa, Studii de istorie medievală, Texte selectate și pregătite pentru tipar de Maria 
Magdalena Székely și Ștefan Gorovei. Cu un cuvânt introductiv de Ioan Caproșu. Iași, 1998, 
p. 5572; V. Mihordea, Obligaţiile locuitorilor dependenţi, rumânii și vecinii, faţă de vistierie, în 
Studii. Revista de Istorie, 1972, nr. 1; M. Lazăr, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei, Iași, 2000; idem, 
Contribuţii la cunoașterea fiscalităţii în Moldova în secolul al XVIII-lea: văcăritul, cuniţa, alămul 
și cornăritul, în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, VIVII. 19791980, p. 149161; idem, 
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docu mente ce ţin de istoria unor localităţi din ţinutul Iaşi, vom zăbovi asupra 
următoarelor aspecte ale problemei luate în discuţie:   
 1. Caracteristica generală a fiscalităţii medievale româneşti;
 2. Vistieria şi cămara; 
 3. Aparatul fiscal; 
 4. Categoriile de contribuabili; 
 5. Sistemul de impunere şi percepere a dărilor; 
 6. Clasificarea dărilor;
 7. Scurtă caracteristică a unor dări;
 8. Categoriile de locuitori din  ţinutul Iaşi, eliberate de prestaţii (conform 
recensămintelor din anii 17721773, 1803). 
 Acestea fiind spuse, prezentăm, în ordinea respectivă, aspectele problemei 
enunţate mai sus. 

 1. Caracteristica generală a fiscalităţii medievale româneşti

 Încă înainte de formarea statelor feudale, Ţara Românească şi Moldova, 
în cadrul nucleelor statale ce leau precedat – cnezate şi voievo date – locuitorii 
dădeau conducătorilor acestora anumite dări în natură şi prestau în folosul lor 
anumite munci. De o organizare fiscală propriuzisă, cu un anumit sistem de 
obligaţii, nu se poate vorbi decât după înteme ierea statelor medievale româneşti, 
în secolul al XIVlea.
 Veniturile statului, la începuturile sale, au provenit, în general, din dome
niul domnesc (obligaţiile ţăranilor dependenţi din satele aflate pe moşia dom

Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII, în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, VIII, 
1981, p. 243255; idem, Gorștina (desetina) de porci în Moldova în secolele XV-XVIII, în Suceava. 
Anuarul Muzeului Judeţean, X. 1983, p.455470; idem, Contribuţii la cunoașterea politicii fiscale 
a domnilor moldoveni în secolele XVII-XVIII. Folăritul, în Codrul Cosminului, Seria nouă, nr. 1 
(11), 1995, p. 8795; idem, Aspecte ale fiscalităţii  din Ţara Moldovei. Prelevări fiscale din unele 
produse păstorești, în Codrul Cosminului, Seria nouă, nr. 67 (1617), 20002001, p. 111121; 
idem, Aspecte ale fiscalităţii în Ţara Moldovei în epoca ștefaniană, în Codrul Cosminului, Seria 
nouă, nr. 10 (20), 2004, p. 6368; idem, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei în vremea lui Ştefan cel 
Mare, în Glasul Bucovinei. Revistă trimestrială de istorie și cultură, nr. 1, 2006, p. 3744; idem, 
Aspecte privind relaţiile dintre stăpânii de moșii și ţărani în Moldova (secolul al XVIII-lea), în 
Codrul Cosminului, Seria nouă, nr. 12 (22), 2006, p. 4351; Șt. Ștefănescu, D. Mioc, Ţărănimea 
din Principatele Române în secolele XVI-XVI. Privire sintetică, în Studii și materiale de istorie 
medie, Volumul XI. București, 1992, p. 919; idem, Ţărănimea din Ţara Românească și Moldova 
în veacul al XVII-lea, în Revista de Istorie, 1979, nr. 12, p. 22852301; Fl. Constantiniu, Reformele 
lui Constantin Mavrocordat în Moldova și Ţara Românească, în Studii și articole de istorie, XX. 
București, 1972, p. 2835; D. Dragnev, Ţara Moldovei în epoca luminilor (Aspecte din istoria 
socio-economică, politicii interne și culturii în secolul al XVIII-lea), Chișinău, 1999; idem, Istorie 
și civilizaţie medievală și modernă timpurie în Ţările Române. Studii și materiale, Chișinău, 2012, 
p. 187213; A. Agachi, Ţara Moldovei și Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-
1812), Chișinău, 2008; T.G. Bulat, Starea ţărănimii moldovene supt ocupaţia rusească (1808), în 
Arhivele Basarabiei, nr. 4, 1929, p. 2425 etc.; Istoria dreptului românesc, Vol. I. Responsabil de 
volum, prof. univ. dr. docent V. Hanga, București, 1980 etc.    
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nească), din dări ocazionale ale supuşilor cu anumite prilejuri (ridicarea unor 
cetăţi, a unor lăcaşuri de cult), din plocoane la praznice, sărbători mari, nunţi 
în familia domnitoare ş. a., apoi din vămi şi din amenzi. Până spre sfârşitul 
secolului al XIVlea, domnia poate face faţă cheltuielilor statului, curţii dom
neşti, domnului şi familiei sale cu aceste venituri neregulate, denumite în acte cu 
termeni generici: mile, milostenii, munci, venituri domneşti. La sfârşitul secolu
lui al XIVlea, dar mai cu seamă la începutul secolului următor, aceste venituri, 
dări în natură, munci sau amenzi încep să devină regulate şi să capete denumiri 
proprii. Ele se vor numi în actele vremii: vama oilor, vama por cilor, găletărit, iliş, 
vinărici, dijmărit, cositul fânului, oaste, jold, cărături, podvoade, gloabe; iar în 
termeni generici, dăjdii şi slujbe. Primele constau în zeciuiala din vitele mici, din 
cereale, vin, miere, peşte, celelalte fiind diferite munci cerute de domnie.
 Necesităţile de apărare a teritoriului ţărilor române, a independenţei lor în 
faţa unor atacuri străine, au creat la începutul secolului al XVlea, o obligaţie nouă, 
în bani, a locuitorilor, numită bir în Ţara Românească şi dare în Moldova; curând 
ea sa generalizat şi a căpătat un caracter per manent. Ca şi în alte părţi, apariţia în 
ţările române a impozitului regulat şi permanent trebuie pusă în legătură cu înfi
inţarea armatei regulate, la rândul ei, legată de războaiele de la sfârşitul secolului 
al XIVlea şi prima jumătate a secolului al XVlea. Având în vedere necesităţile 
de apărare a ţării, domnia, atunci când acordă imunităţi, scutiri de dări şi slujbe, 
nu renunţă aproape niciodată, la bir şi la oaste în favoarea privilegiaţilor, cum o 
face cu  unele obligaţii în natură şi în muncă, ceea ce arată importanţa celor dintâi 
pentru stat. Se poate afirma astfel că impozitul în bani la români sa născut sub 
imperiul întreprinderilor militare, al cerinţelor războaie lor de apărare a ţării. 
 În ambele state române lucrurile stau la fel, cu un decalaj de douătrei 
decenii de întârziere în Moldova, pentru această epocă de început a fiscalităţii 
româneşti. Începând cu mijlocul secolului al XVlea, în cele două state, Ţara 
Românească şi Moldova, sistemul fiscal este aproape identic2. 
 În a doua jumătate a secolului al XVlea, întrucât nivelul producţiei şi 
schim burilor comerciale era restrâns, dările, taxele şi amenzile sau perceput 
cu deosebire în produse naturale, pe care impozabilii le realizau în gospodăriile 
proprii3.    
 După pierderea independenţei statului, domnii, pentru a face faţă numeroa
selor sume de bani pretinse de turci, au făcut eforturi ca să fie introduse un 
număr mare de impozite. Cei care au suportat în special şi uneori în mod exclusiv 
asemenea obligaţii au fost, după cum scria, în 1971, N. Grigoraş, membrii claselor 
exploatate, şi prea puţin, sau deloc, membrii celor privilegiate. Chiar Dimitrie 
Cantemir (citat de N. Grigoraş – A.F.) ne informează că din cauza numeroaselor 
impozite, pe care erau obligaţi să le plătească, ţăranii moldoveni ajunseră să fie 
consideraţi ca cei mai săraci din lume4.   

2 Istoria dreptului românesc, Vol. I, p. 327328. 
3 M. Lazăr, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare, p. 41.    
4 N. Grigoraș, Instituţii feudale din Moldova, p. 105.   



55

Alexandru Furtună

CONSIDERAȚII PRIVIND FISCALITATEA ȘI PRESTAȚIILE ÎN ȚARA MOLDOVEI (CU REFERINȚE LA ȚINUTUL IAȘI)

 În general, domnii moldoveni din secolele al XVIIlea şi al XVIIIlea nu 
au ţinut seama de sărăcia populaţiei, atunci când se punea în discuţie încasarea 
dărilor. Din cauza aceasta ţăranii, mai ales, fugeau din sate, emigrau sau se 
răsculau5.  
 Începând mai ales cu secolul al XVIIIlea, pentru a opri emigrarea unei 
părţi a populaţiei, în special din cauza exploatării fiscale, sa căutat un nou sis
tem de impunere („rupta”, detalii vezi mai jos – A. F.), mai echitabil, cuantu
mul dărilor urmând a fi fixat către vistierie în înţelegere cu contribuabilii sau cu 
stăpânii acestora6 (este vorba de reforma fiscală a lui Antioh Cantemir aplicată în 
1700 – A. F.). 
 O altă reformă de simplificare a sistemului fiscal este cea efectuată de către 
domnul Constantin Mavrocordat. 
 Astfel, Constantin Mavrocordat ia o serie de măsuri fiscale în ambele ţări 
în cursul anilor 17391741. Ansamblul lor este socotit ca reforma sa fiscală. Mai 
întâi dă dispoziţii de executare a unor recensăminte a gospodăriilor birnice, 
apoi, după consultarea stărilor, ia măsurile fiscale socotite corespunzătoare. În 
esenţă, ele sunt aceleaşi pentru ambele ţări, aplicate în 1740 în Ţara Românească, 
şi, în toamna anului 1741, în Moldova, şi anume;
 1) Scutirea de dări a mănăstirilor, clerului şi a marilor boieri.
 2) Desfiinţarea dărilor socotite ca mai grele şi dereglatoare pentru econo
mia ţării: văcăritul (cuniţa) şi pogonăritul.
 3) Desfiinţarea privilegiilor fiscale ale unor bresle administrative ca armaşii, 
aprozii, vistierniceii, ceauşii etc., care vor fi trecute la dări cu ţara. Se menţin 
unele bresle de negustori străini. 
 4) Desfiinţarea merticelor şi conacelor pentru dregătorii fiscului care, pri
mind leafă de acum înainte, îşi vor plăti întreţinerea. 
 5) În locul multiplelor dări de repartiţie se instituie o singură dare anuală 
în bani, de 10 lei, cu o răsură de 60 de bani, plătită în patru sferturi, de fiecare 
sfert dânduse câte 100 de parale şi 5 parale răsura (adică 315 bani pe trimestru). 
Pe fiecare sat zlotaşii vor arunca un număr de  „hârtii” de câte 105 parale la fie
care sfert, după numărul gospodăriilor din sat. În interiorul satului însă, banii 
se cisluiau de către bătrâni după puterea fiecărui contribuabil, ţinânduse seama, 
cum spune şi hotărârea domnească, de puterea lor economică. La cisluire să nu 
se amestece nici zlotaşii, nici vornicii sau vătămanii, ci numai  locuitorii  satului, 
care îşi vor face cisla între dânşii.
 6) Se fixează un domiciliu fiscal fiecărui contribuabil, interzicânduse pără
sirea lui.
 7) Se desfiinţează principiul solidarităţii fiscale, interzicânduse zlotaşilor 
să ia banii birului de la un om pentru altul.
 8) Se contopeşte cămara cu vistieria.

5 Ibidem, p. 106. 
6 Ibidem, p. 128. 
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 Dările de cotitate se menţin toate, mărindulise cuantumul. Tot acum se 
măresc şi taxele vamale şi se ridică preţul la arendarea ocnelor de sare (…). 
 Din totalul veniturilor statului, în toată orânduirea feudală, o parte infimă 
mergea pentru satisfacerea intereselor publice. Cea mai mare parte a sumei se 
împărţea între domnie, boieri şi turci. Astfel, spre sfârşitul secolului al XVIlea, 
veniturile statului se repartizau astfel: domnia 45%, turcii 30% şi boierii 25%. Cu 
timpul, în secolele XVIIXVIII, partea cedată turcilor creşte, iar în Transilvania 
va fi preluată de autorităţile habsburgice care sau dovedit  a nu fi mai puţin ra
pace în materie fiscală7.  
 Recensământul fiscal ordonat de C. Mavrocordat urmărea, aşadar, conform 
lui Fl. Constantiniu, redobândirea de către vistierie a contribuabililor care se 
sustrăgeau, cu complicitatea marii boierimi, obligaţiilor fiscale; programul fiscal 
al domnului era darea în dajde a tuturor  posluşnicilor de drept sau de fapt. 
 Pentru a dezarma opoziţia boierilor, Constantin Mavrocordat a fost con
strâns să facă unele concesii, din care sa născut instituţia scutelnicilor (…). 
Boierimea va reuşi însă să eludeze măsurile domneşti şi să păstreze deopotrivă 
pe vechii posluşnici alături de noii scutelnici8.   
 Astfel, după cum scrie N. Grigoraş, încercările lui Constantin Mavrocordat 
de a uşura pe cât posibil sarcinile fiscale al populaţiei neprivilegiate, prin lichi
darea abuzurilor administrative, a corupţiei dregătorilor şi chiar a desfiinţării 
unor dări, nu au fost acceptate şi nici aplicate de domnitorii care iau urmat9.  
 Sarcinile fiscale, îndeosebi ale populaţiei neprivilegiate, se înmulţesc şi 
devin şi mai împovărătoare, odată cu începerea războaielor rusoturce. Politica 
de jaf, conform lui A. Agachi, promovată de ruşi faţă de Principatele Române, 
în timpul războiului din 18061812, nu era o noutate, populaţia autohtonă, 
începând cu războiul din anii 17361739, a cunoscuto în mai multe rânduri 
(…). Aceeaşi situaţie sa perpetuat şi în timpul războiului din 17681774, când 
armata rusă era comandată de generalul P. A. Rumeanţev şi baronul de Elmpt. 
La distanţă aproape de trei sferturi de veac este o diferenţă de cantitate: armata 
din 1739, de 20 000 de soldaţi, nu se compară cu cei 33 000 de soldaţi intraţi în 
Principate în 1806, nici cu cei 140 000 de soldaţi din noiembrie 1808 şi 180 000 
de la începutul anului 181010.   
 În anii de ocupaţie (18061812 – A.F.), locuitorii Principatelor au fost obli
gaţi să accepte rechiziţii gratuite de provizii, furaje, lemne, mijloace de transport, 
la dispoziţia trupelor fiind puse menzilurile, materiale de construcţie pentru con
struirea şi repararea cetăţilor, podurilor şi bacurilor peste râuri, clădi rilor pentru 

7 Istoria dreptului românesc, Vol. I, p. 530351.   
8 Fl. Constantiniu, Reformele lui Constantin Mavrocordat în Moldova și Ţara Românească, în Stu-

dii și articole de istorie, XX. 1972, p. 31.   
9 N. Grigoraș, Reformele cu caracter administrativ din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat, în 

Cercetări istorice (Serie nouă), VII. Iași, 1976, p. 157.     
10 A. Agachi, Ţara Moldovei și Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812), Chișinău, 

2008, p. 357, 358.  
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spitale, magaziilor, şoproanelor, grajdurilor, cuptoarelor pentru coacerea pâinii, 
construirea fiolei fluviale de la Dunăre şi forti ficarea cetăţilor, instrumente de lu
cru, forţă de muncă (cărăuşi, cosaşi, meşteri, pahonţi, salahori ele). A fost asigu
rat transportul unor enorme cantităţi de provizii, furaje, lemne pentru încălzire 
şi pregătirea bucatelor, materiale de construcţie şi a altor poveri militare, a unui 
număr mare de bolnavi şi prizonieri. A fost impusă încartiruirea gratuită a mili
tarilor în casele locuitorilor în sezonul rece, încălzirea camerelor ocupate de ei şi 
asigurarea hranei calde de către proprietarii caselor in schimbul unei mici plăţi 
sau chiar în mod gratuit, ceea ce provoca pagube materiale şi sufe rinţe fizice şi 
morale locuitorilor, datorită, mai ales, comportamentului brutal şi abuzurilor 
militarilor.
 A fost anulat haraciul şi dările adunate în folosul Porţii, celelalte impo zite 
fiind, însă, păstrate şi majorate. Au fost introduse impozite noi, extra ordinare. 
Atitudinea autorităţilor ţariste faţă de categoriile sociale ale locu itorilor Prin
cipatelor era neunivocă. Iniţial, la rechiziţii, dări şi prestaţii erau impuşi doar 
birnicii, negustorii, meseriaşii şi preoţimea. Erau scutiţi boierii, supuşii străini 
şi locuitorii din categoria rufeturilor: scutelnicii, mazilii, ruptaşii, neamurile, 
posluşnicii „care aveau privilegii la prestarea impozitelor de stat”, unii dintre aceş
tia prestând diverse munci şi dări în folosul boierilor şi înaltului cler. 
 Creşterea efectivului armatei ruse şi majorarea cantităţilor de bunuri ma
teriale necesare aprovizionării acesteia, a determinat eliminarea multor scutiri. 
Au fost impuşi la rechiziţii, dări şi prestaţii şi locuitorii din categoria rufeturilor, 
iar după numirea lui M. I. Kutuzov comandantşef al armatei, şi supuşii străini. 
Odată cu numirea lui Gavriil BănulescuBodoni exarh al Principatelor şi mitro
polit al Moldovei, clerul a fost scutit de impozite şi dări. În ciuda promisiunilor 
din Manifest, ţarul Alexandru I a cerut să fie impuşi la rechiziţii şi boierii, dar 
care totuşi, cu unele excepţii, şiau păstrat privilegiile. Păstrând privilegiile 
boierimii şi clerului, autorităţile ţariste urmăreau consolidarea influenţei Rusiei 
în Principate11.
 În contextul celor enunţate mai sus, se înscriu pe deplin informaţiile ce 
se conţin întrun document de la 3 august 1808, intitulat „Arătare pentru stare 
lăcuitorilor şi a sămănăturilor dă la fiecare ţânut” (Tutova, Suceava, Soroca, 
Hotărniceni, Orhei, Putna, Greceni, Herţa, Bacău, Neamţ, Roman, Codrul, 
Cârligătura, Hârlău, Tecuci, Hotin, Fălciu, Vaslui, Botoşani, Dorohoi, Eşi, plus 
olaturile – A.F.). În documentul respectiv, cu referinţă la ţinutul Iaşi, se spune: 
„Stare lăcuitorilor ţănutului acestui esti foarte proastă din mulţăme havalelilor, 
din perire vitelor de iarnă şi altile, facire fânului împărătesc leau căzut pre cu 
multă greutate. Alijveriş nu au lăcuitorii: dare banilor nu le esti cu greutate 
sămţătoari. S’au ivit şi boala în vite la şasă sate. Sămănăturile sănt puţăni o samă 
din trănsele să află mai buni iar ce mai multă parti să află foarti proasti. Lăcu
itorii făn pentru viteli lor cei mai multă vor să rămăi a nu ave. De prin sate au 

11 A. Agachi, op.cit., p. 363364. 
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lăpsăt până acum la 48 oamini, strunchinate sănt toate satile şi mai vărtos cele 
din drumul trecerii oştilor cum şi acele din prejurul oraşiolui. Ceri trebuinţa a li 
să faci mângâieri şi uşurări sămţătoari căci nu vor pute lupta mai mult şi poate 
săs răsăpască”12.  
 Aşadar, odată cu declanşarea războaielor rusoturce, populaţia Ţării Mol
dovei a fost supusă unei fiscalităţi excesiv de împovărătoare. Nu în zadar, în unul 
din cântecele populare se afirmă: „Mai bune turc păgân, / Decât rus creştin”. 

 2. Vistieria şi cămara. 

 Rolul principal în materie fiscală, în tot timpul orânduirii feudale, după 
cum scria în 1971 N. Grigoraş, lau avut domnii sau locţiitorii lor. Astfel, doar 
cu aprobarea domnului se puteau introduce impozite noi, care împreună cu 
cele vechi se percepeau, la datele fixate, numai de la locuitorii indicaţi de el. În 
continuare, N. Grigoraş afirmă că puterea discreţionară a domnilor în materie de 
impunere şi percepere a dărilor se observă şi din faptul că în documentele interne 
vistieria este denumită ca fiind a „domniei”, nu a ţării (…). După 1 aprilie 1631 
din documentele interne dispare denumirea de „vistieria domniei”, rămânând 
doar acea de vistierie. Totuşi, deşi domnii aveau venituri personale, vistieria ţării 
era obligată să le plătească datoriile făcute la Constantinopol. Când plecau din 
ţară sau erau maziliţi, ca să nu se ştie ce venituri au realizat, câţi bani au putut 
pune deoparte, domnii luau sau distrugeau registrele vistieriei13.     
 În legătură cu cele enunţate mai sus, e necesar de subliniat că vistieria consti
tuie instituţia centrală şi cea mai importantă în organizarea fiscală şi financiară 
a statului medieval românesc. Aici se concentrează toate datele de constatare 
privitoare la contribuabili şi la materia impozabilă, de la vistierie pleacă toate 
dispoziţiile de repartiţie a dărilor, aici se strâng sumele impuse şi tot aici se ţine 
evidenţa cheltuielilor. Ea este inima finanţelor statului. Deşi născută din necesităţi 
interne, în procesul de organizare a statului, vistieria poartă un nume străin, cel 
bizantin de (…), care, la rândul lui, provine din latinescul vestis (haină); avea 
semnificaţia de loc de păstrare a veşmintelor de preţ ale conducătorilor. 
 Creată foarte probabil odată cu formarea statelor, sub o formă mai rudi men
tară, vistieria, având toate elementele unei instituţii bine organizate, este atestată 
documentar atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova la începutul veacului al 
XVlea. După apariţia dării în bani, a birului, şi a generalizării lui, vistieria capătă 
o însemnătate şi mai mare, creânduse un sistem fiscal bine orânduit. 
 La vistierie se strângeau veniturile statului, rezultate mai ales din dările de 
repartiţie, adică din dările ce vizau şi se aruncau pe întreaga avere a contribua

12 T. G. Bulat,  Starea ţărănimii moldovene supt ocupaţia rusească (1808), în Arhivele Basarabiei, 
1929, nr. 4, p. 33. Vezi și: Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţie militară rusă (1806-
1812). Selecţie și prefaţă de A. Agachi, I. Varta. Selecţie de V. Constantinov, L. Svetlicinîi, T. 
Varta, Chișinău, 2012, p. 98.    

13 N. Grigoraș, Instituţii feudale…, p. 105, 107, 108, 109.  
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bililor. Dregătorul aflat în fruntea vistieriei sa numit la începutul secolului al 
XVlea protovistier, iar apoi, pe toată durata societății medievale, mare vistier14. 
 În vremea lui Ştefan cel Mare sunt amintiţi cinci vistieri: Stanimir 
(14571458), Iuga (14591479), Chiracole (14791484), numit şi Chiracol sau 
Chiracolea, Boldur (14851491) şi Isac (14911503). Marele vistier era asistat de 
un anumit număr de subalterni şi slugi sau agenţi. Este vorba pentru perioada 
de la sfârşitul secolului al XVlea de vistierul de rangul al doilea şi de agenţi 
fiscali existenţi la nivelul unităţilor administrativfiscale (sate, târguri, ocoale şi 
ţinuturi), însărcinaţi cu perceperea dărilor de la impozabili. În câteva cazuri sunt 
pomeniţi concomitent câte doi vistieri: Iuga şi Chiracole, Boldur şi Isac, Isac şi 
Ieremia15.   
 Încă din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, locul, funcţia şi atribuţiile 
visti ernicului au fost definitiv stabilite. În sfatul domnesc vistiernicul este plasat 
de obicei după spătar, fiind urmat de postelnic, ceaşnic, stolnic şi comis (…). 
Marele vistiernic lucra sub controlul domnului şi al membrilor sfatului domn
esc. Domnul numai dacă voia ţinea seama de sugestiile marelui vistiernic şi ale 
membrilor sfatului în materie de creare a unor noi obligaţii fiscale”16.       
 De rând cu vistieria, a funcţionat şi cămara – instituţie particulară, proprie
tate a domnului ţării. Fără îndoială, este mai veche decât vistieria, ea avânduşi 
originea în veniturile de pe propriul domeniu al voievodului. Numele provine 
de la latinescul camera. În fruntea cămării domneşti se afla marele cămăraş. 
Documentar  ea este atestată în Ţara Românească cam odată cu vistieria, iar în 
Moldova, puţin mai târziu.   
 Cămara domnească era alimentată la început din veniturile de pe domeniu, 
din cele de la ocne, din vămi şi din amenzi; din secolul al XVIlea înainte – mai 
cu seamă în secolele al XVIIlea şi al XVIIIlea – acestora li se adaugă şi veni
turile provenite din dările de cotitate: oierit, dijmărit, goştină, vinărici ş.a. Ade
sea, unii dintre domni, în dorinţa de aşi mări avutul personal, mai treceau de la 
vistierie la cămară şi unele din dările de repartiţie ale anumitor sate sau anumitor 
categorii fiscale, de obicei dintre slujitori. 
 Veniturile vistieriei erau menite a servi necesităţi publice de apărare a ţării, 
de întreţinere a oastei şi cetăţilor, a curţii, de a achita obligaţiile băneşti către pu
terile suzerane, de a plăti, mai târziu, lefurile dregătorilor ş.a. Veniturile cămării 
erau destinate domnului şi familiei sale (…). 
 În realitate, domnii ţărilor române, şi mai cu deosebire cei fanarioţi, 
cheltuiau deopotrivă pentru ţară ca şi pentru ei banii vistieriei, dar prea arareori 
dădeau din banii cămării în treburile ţării, având de regulă grijă să şii recupereze. 
 Pe la mijlocul secolului al XVIIIlea, unii domni au unificat cele două 
instituţii, vistieria şi cămara erau găzduite în încăperi ale palatului domnesc. 

14 Istoria dreptului românesc, Vol. I, p. 329330.   
15 M. Lazăr, op. cit., p. 40.  
16 N. Grigoraș, op. cit, p. 214215.   
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Banii număraţi erau aşezaţi în pungi cu sume fixe, iar acestea, păstrate în lăzi 
bine ferecate17.     

 3. Aparatul fiscal 

 În fiscalitatea românească medievală se constată existenţa unui aparat 
fiscal dezvoltat şi bine organizat. În fruntea ierarhiei fiscale se afla marele vistier, 
dregător important în cadrul sfatului domnesc (detalii vezi mai sus – A. F.). În 
subordinea marelui vistier, dar făcând parte tot din aparatul central, apar vtori 
şi tretivistierul, ca şi mulţi logofeţi şi dieci de vistierie. 
 Dacă la început birarii erau cei care se ocupau de toate operaţiunile legate 
de dările de repartiţie, mai târziu apar organe anumite pentru fiecare dare şi 
chiar pentru fiecare operaţiune fiscală. Astfel, în secolul al XVIlea se pot dis
tinge ca organe de constatare crestătorii (rizateli), pererubnicii şi perepisnicii; 
ca organe de impunere există birarii de judeţ, samnicii, zlotaşii; ca organe de 
percepere, birarii (birceii), şi dăbilarii (în Moldova). Pentru importanţa funcţiei 
birarilor (dăbilarilor) ca şi pentru intensitatea activităţii depuse, numele lor de
vine termen generic pentru dregătorii fiscali. Celor de mai sus li se adaugă şi 
organele de constrângere, aprozii şi armaşii, cu sarcina de a sili pe contribuabili 
la plata dărilor prin orice mijloace. 
 Rosturi fiscale au şi anumiţi slujitori; ei au în paza lor pe birnici, pentru ca 
aceştia să nuşi părăsească domiciliul fiscal şi să fugă în ţară sau peste hotare. 
Sarcini în legătură cu veniturile statului au şi vistierniceii, iar cu cele particulare, 
ale domnului, cămărăşeii şi stolnicii. Dregătorii fiscali care se ocupau de alte dări, 
îndeosebi de cele de cotitate, ca şi de munci şi slujbe, poartă de obicei numele 
obligaţiei: găletari, ilişari, fumari, cincizeciari, tăleraşi, sulgeri, oieri, dij mari, 
deseatnici, goştinari, vinăriceni, gărdurari, olacari, răbotnici, podvodari etc.18.     
 Informaţii preţioase privind funcţionarea aparatului fiscal domnesc în Ţara 
Moldovei, găsim la H. H. Stahl. Conform acestui autor, în general, satele devăl
maşe, aşa cum am mai arătat, nu pot fi fiscalizate decât prin procedeul cislei, 
adică al responsabilităţii solidare a colectivităţii săteşti, organ răspunzător fiind 
în satele libere obştea însăşi, iar în satele aflate sub stăpânirea boierească boierul 
local (detalii vezi mai jos – A. F.). 
 Pentru executarea pe teren a fiscalităţii domneşti era însă necesar ca domnia 
săşi organizeze un aparat fiscal oarecare, menit să ţină contact direct cu satele şi, 
la nevoie, să pună în funcţie mijloace de constrângere manui militari (…).  
 În ce priveşte procesul de funcţionare şi specializare a slujbaşilor fiscali 
domneşti, documentele de scutire ne dau informaţii destul de multe, afirmă H. 
H. Stahl, deşi greu sistematizabile. 
 Cu toate rezervele impuse de neclaritatea documentelor, putem totuşi 
încerca, scrie în continuare H. H. Stahl, să grupăm diverşii slujbaşi în mai multe 
categorii, potrivit rostului lor. 

17 Istoria dreptului românesc, Vol. I, p. 330.  
18  Ibidem, p. 341342. 



61

Alexandru Furtună

CONSIDERAȚII PRIVIND FISCALITATEA ȘI PRESTAȚIILE ÎN ȚARA MOLDOVEI (CU REFERINȚE LA ȚINUTUL IAȘI)

 Sunt mai întâi, aşa cum am văzut, slujbaşii domneşti cu sarcini generale 
de priveghere a drepturilor domneşti, denumiţi cu termeni generali de boieri, 
dregători, slugi domneşti. Faptul că ei sunt citaţi până târziu în documentele de 
scutire ca unii care se pot amesteca în viaţa satelor, pretinzând achitarea drep
turilor domneşti ne arată că orice boier putea primi din partea domniei man
date temporare sau atribuţii permanente, cu conţinut variat, printre care şi cele 
de executări fiscale, de asigurare a liniştei poliţieneşti, de judecată, şi aplicare a 
amenzilor. 
 Alături de aceştia apar însă şi dregători cu slujbe mai precizate, cu rosturi 
mai limitate şi cu o poziţie mai clară, întro ierarhie administrativă pe cale de 
formare.  
 Mai semnificativi însă pentru determinarea conţinutului drepturilor dom
neşti sunt cei din al căror titlu rezultă specializarea lor în urmărirea unui anumit 
drept domnesc. 
 Sunt astfel, în primul rând, slujbaşii având drept principală sarcină să asi
gure colectarea şi transportul bunurilor colectate pe care domnia le preia din 
producţia satelor, cum sunt „găletarii”, „vameşii”, „vameşii de oi”, „vameşii de 
porci”, „goştinarii de porci”’, „vameşii de albine”, „vinericerii”, „stolnicii de baltă”, 
„desetnicerii”, „ilişarii”,, „crestătorii desetinelor de vaci”, „sulgerii de oi şi vaci”, 
„stolnicii pentru găini” etc. Li se pot adăuga cei care, de la o anumită vreme 
încoace, au sarcina încasării sumelor de bani, cerute fie ca răscumpărare a altor 
obligaţii, fie direct  ca impozit bănesc propriuzis („birari”, „cei pentru 50 de 
aspri”, „crestătorii de în seamă” etc.). 
 Deopotrivă cu aceştia sunt slujbaşii care asigură executarea corvezilor şi a 
muncilor diverse pretinse de domnie, ca, de pildă, „cei ce trag la munci dom
neşti”, „osluharii”, „povodnicarii”, „fînarii”, „cei ce trag la sare” etc. Un loc special 
trebuie dat acelui funcţionar domnesc care are grija trimiterii la oaste a ţăranilor, 
îndatoraţi cu slujba militară („trăgătorii la oaste”). 
 O categorie deosebită o constituie aparatura de judecată şi de penalizare 
(duşegubinari, globnici etc.)19.      

 4. Categoriile de contribuabili  

 În feudalismul românesc, conform autorilor tratatului ”Istoria dreptului 
românesc” (1980),  categoriile fiscale sunt identice cu clasele şi categoriile sociale, 
cu stările. Se poate afirma că obligaţiile fiscale, raportate la categoria socială a 
contribuabililor, sunt invers proporţionale: cu cât cineva se afla mai sus în ierar
hia feudală, cu atât era supus la mai puţine obligaţii fiscale. Pe toată orânduirea 
feudală, baza fiscală a statului românesc o constituie masele populare.
 Marii boieri, mănăstirile şi clerul înalt, până în a doua jumătate a secolului 
al XVIlea, beneficiau de privilegii fiscale, de scutiri de dări totale sau parţiale. 
După această dată, sunt supuse la unele dări şi aceste categorii.

19 H. H. Stahl, op.cit., p. 72, 7576. 
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 Categoriile sociale de mijloc (curtenii, slujitorii, târgoveţii, preoţii de mir) 
beneficiau şi ei, dar în mai mică măsură, de unele scutiri de dări sau de un sistem 
fiscal mai avantajos.
 Ţărănimea este supusă tuturor dărilor.
 Spre sfârşitul secolului al XVIIlea, în ambele ţări, fiscul împarte populaţia 
în două mari categorii: a) breslele fiscale, categorie eterogenă, care reunea peste 30 
de grupuri socialeconomice şi b) birnicii, categorie care cuprindea ţărănimea. 
Deosebirea dintre ele consta în numărul şi greutatea sarcinilor fiscale pe care 
le suportau: mai puţine – între 3 şi 15 – şi mai  uşoare la bresle, mai multe – 
între 35 şi 40 – şi mai grele la birnici. Crite riile care au stat la baza împărţirii în 
grupuri fiscale sunt foarte diferite: economice, sociale, militare, administrative, 
teritoriale şi chiar după origine. Astfel, marii boieri, deşi au aceleaşi funcţii 
socialeconomice, sunt împărţiţi în două bresle, după criterii administrative: 
cei cu slujbe şi cei fără slujbe. Negustorii sunt divizaţi pe bresle după origine 
(români, evrei, armeni etc.).
 În Moldova, situaţia se prezintă asemănător (cu Ţara Românească – A. F.); 
astfel, repartiţia dării pe vitele mari, la 1741, arată următoarea situaţie: 1) marii 
feudali şi mănăstirile suportau 6%; 2) boierimea de ţară (mazilii) suportau 4%; 
3) preoţii de mir, 3%; 4) ţărănimea birnică 86%; ţiganii, 1%. 20 

 5. Sistemul de impunere şi percepere a dărilor

 În tot timpul orânduirii feudale, scria (în 1971) N. Grigoraş, operaţiile de 
impunere şi percepere a dărilor au fost dirijate şi controlate cu multă atenţie de 
către domnitor. Când se punea problema introducerii unui impozit nou sau să se 
grăbească încasarea celor obişnuite, domnitorii se consultau cu membrii sfatului 
domnesc, dar luau şi singuri orice măsuri în acest sens. 
 Ţinuturile, oraşele, împreună cu ocoalele şi satele, au format adevărate 
unităţi teritorialfiscale, fiind luate în evidenţa vistieriei cu numărul locuitorilor 
impuşi la dări. În vistierie fiecare unitate teritorială îşi avea registrul propriu 
– catastiful, din care se extrăgeau cópii, care se înmânau agenţilor fiscului. De 
aceea, aceşti slujitori sunt indicaţi căşi îndeplineau sarcina potrivit „scrisorilor” 
sau catastifelor vistieriei (…). 
 Pentru a se asigura încasarea dărilor, sa introdus în Moldova pe lângă 
răspunderea individuală şi cea colectivă a locuitorilor din cele mai mici unităţi 
teritoriale, adică a satelor. Astfel, înainte de începutul fiecărui an fiscal se depla
sau la faţa locului slujbaşi ai vistieriei, care comunicau dregătorului local totalul 
sumei dărilor şi termenele până la care trebuiau depuse. 
 După comunicare urma cisluirea, adică repartizarea cotei parte, cuvenită 
fiecărui locuitor, cotă care nu era egală, cuantumul ei fixânduse după starea ma
terială a fiecărui contribuabil. Deci, cisla, cu sensul de cotă parte, era în funcţie 
de totalitatea dărilor, a sumelor care reveneau unei unităţi administrative, sat 

20 Istoria dreptului românesc, Vol. I, p. 335336.  
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sau oraş. Evident că în timpul operaţiei de cisluire, cei însărcinaţi cu o asemenea 
operaţie se puteau deda la abuzuri, înscriind locuitorii mai bogaţi în categoria 
celor săraci şi invers (…). Cisla nu includea numai dările în bani, ci şi pe acelea 
care, în mod obişnuit, se dau în natură, ca: sulgiul, untul, ceara etc. (…). 
 Potrivit instrucţiunilor vistieriei, pentru locuitorii care nu puteau plăti, ca 
şi pentru cei fugiţi, plăteau cei rămaşi pe loc (…). Impunerea prin cislă nu sa 
aplicat mecanic, pe întreg cuprinsul ţării şi tuturor categoriilor de locuitori im
pozabili. Astfel, încă la începutul secolului al XVIIlea, unor ţărani aşezaţi în 
selişte sau în slobozii sa acceptat o impunere deosebită, după o înţelegere prea
labilă cu vistieria 21. 
 În cazul în care locuitorii unui sat nu erau în stare să plătească cisla (cota 
parte), proprietarul altei localităţi se obliga să achite acei bani. În schimb, după 
efectuarea acestei tranzacţii, locuitorii scăpaţi de datorie, dar intraţi în vecinie, 
erau transferaţi în satul „binefăcătorului” lor. 
 Astfel, la 25 septembrie 1631, o parte din locuitorii satului Glăvăneşti, 
ţin. Iaşi, au venit înaintea unor boieri „din curtea domnească a măriei sale” şi  
„sau jeluit noao cu mare jalobă pentru orânduiala cislei, zicând înainte noastră 
cum că ei sunt scrişi la vistieria domniei sale doi bani şi giumătate, şi le este 
lor mare greotate, şi nu pot să plătească; şi sau rugat ei prietenului nostru, 
spătarului Ciogolea, cu mare umilinţă, ca să plătească pentru dânşii acei doi bani 
şi giumătate, pentru toate dabilele, câte vor fi pe toată ţara întrun an, şi ei să se 
dee supuşi să-i fie vecini lui în toată viiaţa lor ( subl. n. – A. F.).        
 Iar prietenul nostru, Pătraşco Ciogolea, sau sculat şi sau pricupit înainte 
noastră, ca să plătească pentru dânşii, pentru toate dabilele, doi bani şi giumătate, 
ce se află scrişi în vistieria domniei mele, şi pentru iliş, şi pentru sulgi în toată 
viaţa lor. 
 Pătraşco Ciogolea spat(a)r, să dee în anul acesta pentru aceşti doi bani şi 
giumătate cu iliş şi sulgi, şi cu toate dabilele, adică 160 # (ughi – A.F.) ungu-
reşti, şi s-au priimit vecinii de mai sus-scrişi să se mute în satul spătarului 
Pătraşco Ciogolea, în Berevoieşti (ţin. Iaşi – A. F.) (subl. n. – A.F.).   
 Pentru care şi noi, dacă am văzut între dânşii tocmala lor cea de bună voie, 
şi de la noi încă am făcut prietenului nostru, spătariului Ciogolea, acest al nostru 
înscris săi fie lui drept mărturie până când îşi va face întărituri domneşti”22.   
 Ca urmare, la 8 octombrie 1631, domnul Moise Movilă face „Întăritură 
spătarului Petraşco Ciogolea pentru vecinii ce sau mutat din satul Glăvăneşti în 
satul lui, Berehoeştii”. În documentul respectiv se spune: „Deci, dar domnia mea, 
dacă am văzut pre aceşti oameni că dintr-a lor bunăvoie s-au plecat de a fi ve-
cini (subl. n. – A. F.), şi domnia mea încă am dat şi întărit boierului nostru, drept 
aceea, aceşti vecini, ce scriem mai sus, să fie şi de la domnia mea mai sus scrisului 

21 N. Grigoraș, op. cit., p. 126, 127, 128.  
22 Documenta Romanie Historica. A. Moldova. Volumul XX (16291631). Volum întocmit de I. 

Caproșu, C. Burac. București, 2011, p. 665. 
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boierului nostru, spătarului Pătraşco Ciogolea, drepţi vecini şi uric, şi întăritură 
cu tot venitul nestrămutat niciodinioară, în veci. Şi altul să nu să amestece”23. 
 La 17 octombrie 1640, domnul Vasile Lupu dă şi întăreşte „boierului nostru 
mai sus scris Pătraşco Ciogolea fost logofăt, aceşti vecini mai sus scrişi, ca săi fie 
lui şi de la domnia mea, drepţi vecini, lui şi copiilor lui, şi uric de întărire, cu tot 
venitul neclintit niciodată în veci”24.      
 Astfel, după cum scrie Şt. Ştefănescu şi D. Mioc, căderea în dependenţă a 
multor sate se făcea pe două căi: fie că moşnenii se vindeau vecini, toată obştea, 
iar cu banii luaţi îşi achitau obligaţiile fiscale, fie că boierii înşişi achitau dările 
direct domniei şi, ca urmare, conform legii ţării, intrau în stăpânirea satelor pe 
care leau plătit de biruri25. 
 În anumite situaţii, locuitorii unui sat erau nevoiţi să suporte cisla în alt 
sat, unde nu locuiau. Doar intervenţia domnului putea redresa chestiunea în 
cauză. Spre exemplu, ca urmare a jăluirei locuitorilor satului Cărăpuşceni către 
domnul Vasile Lupu, este emisă următoarea hotărâre: „Adică cum au venit înna
intea domniei mele omeani din Cărăpuşceni, de ţinutul Hotinului, de sau jăluit 
domniei mele pre sat pre Dinjenii de ţinutul Iaşilor, dzicînd înnaintea domniei 
mele că le oprescu pîinea şi alte bucate ce au ei acole, pen<tru> nişte cislă ce 
au avut ei acole. Deci, domniia mea am lepădat acea cislă acelor omini din 
Cărăpuşceni ce au avut ei cislă în Dingeni şi le-m pus cislă la Cărăpuşceni 
(subl. n. – A. F.). Deci, Dinjenii să aibă a le da acelor omini din Cărăpuşceni tot 
ce le vor hi oprit şi să nu aibă treabă Dinjenii cu acei omini din Cărăpuşceni pre 
cît vor fi scriş(i) la catastiv în vistierul domniei mele. Mai multă jalobă să nu vie 
la domnia mea”26.   
 Începând mai ales cu secolul al XVIIIlea, conform lui N. Grigoraş, este 
introdus sistemul impunerii prin înţelegere. Această înţelegere, concretizată 
întro fişă de impunere personală („pecetluitură” – A. F.), întărită cu sigiliul 
domnesc, sa numit ruptă. Prin noul sistem, introdus pentru prima oară în 
întreaga ţară în anul 1700, generalizat, toţi contribuabilii urmau să plătească dări 
potrivit stării lor materiale. Suma totală a impozitelor urma să fie achitată în 
patru rate trimestriale (…). 
 Denumirea de „ruptă” apare la 31 ianuarie 1662, iar cea de „ruptaşi” dată 
locuitorilor, care formau o anumită categorie fiscală, fiind înscrişi în registre spe
ciale se generalizează deabia la 1 august 1732 (…). 
 Când vistieria sau domnii pretindeau că nu se putuse încasa toate sumele, se 
adăugau aşazisele năpăşti la „pecetluituri” (…). În afara „pecetluiturilor”, legate 

23 Ibidem, p. 676677. 
24 Ibidem, Vol. XXV (16391640). Volum întocmit de N. Ciocan, D. Agache, G. Ignat și M. Chelcu, 

București, 2003, p. 463.   
25 Șt. Ștefănescu, D. Mioc, Ţărănimea din Principatele Române în secolele XIV-XVI. Privire sintetică, 

în Studii și materiale de istorie medie, Vol. XI. B, 1992, p. 15.  
26 DRH. A. Moldova. Vol. XXIV (16371638). Volum întocmit de C. Cihodaru  și I. Caproșu, Bu

curești, 1998, p. 448449. 
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de recensământul fiscal ordonat de fiecare domnitor nou, din a doua jumătate a 
secolului al XVIIlea se constată că, odată cu verificarea periodică, poate că an
uală, pe teren a catastifelor, vistieriei, fiecare locuitor impozabil primea câte o 
„hârtie” pentru care trebuia să plătească o sumă fixă de bani (…). 
 Pentru ca locuitorii impozabili săşi poată plăti numeroasele dări, care li 
se pretindeau, sa luat măsura ca acestea să fie grupate, iar perceperea lor să se 
facă la date fixe. Fiecare grup de dări sa numit, începând cu a doua jumătate 
a secolului al XVIIlea, „orânduială”. Din informaţiile existente se înţelege că 
dările grupate se plăteau trimestrial. Totodată, orânduială se putea numi şi orice 
impozit care se încasa separat (…). 
 Constantin Mavrocordat a dispus, în anul 1741, fixând şi suma dărilor, ca 
locuitorii so plătească în patru sferturi. Însă, chiar în acelaşi an, după cum se 
exprimă Ion Neculce (citat de N. Grigoraş – A. F.), „înglotinduse cheltuielile”, a 
încasat şase sferturi. Ulterior, numărul sferturilor a crescut vertiginos, atingând 
chiar cifra de cincizeci, după care însă sa stabilizat la 12. 
 Deşi, intenţia domnitorului Antioh Cantemir de a se introduce plata eşalo
nată a dărilor locuitorilor, pentru a le putea suporta şi achita mai uşor, a fost 
transformată de urmaşii săi întrun nou mijloc de spoliere al contribuabililor27. 

 6. Clasificarea dărilor 

 Dările au avut totdeauna caracteristici comune, după care pot fi clasificate, 
ca de exemplu forma de plată (în bani sau natură), dar şi după destinaţie: 1) 
cele destinate visti eriei sau întreţinerii curţii domneşti, 2) cele din care se plătea 
tributul, alte sume cerute de Poartă sau destinate demnitarilor turci, precum şi 
costul obligaţiilor de aprovizionare al Constantinopolului, armatelor şi diferite
lor garnizoane turceşti.
 Sub formă de dări în natură se strângeau toate produsele necesare întreţi
nerii curţii domneşti, ca: cereale, carne, vin, miere, ceară, său etc. În cazuri grave 
sau de extremă ur genţă, în special în timp de război, se făceau rechiziţii de ali
mente, animale şi mijloace de transport. Criteriul de împărţire a dărilor în di
recte şi indirecte se poate aplica şi în evul me diu. Contribuabilii impuşi la plata 
dărilor directe se înscriau în registre speciale, cu specifi carea sumei de plată către 
vistierie, iar cele indirecte se încasau sub formă de taxe aplicate pe bunurile de 
consum, cu ocazia comercializării lor.
 Unul din principiile generale care a guvernat în organizarea fiscală a orân
duirii feudale a fost lipsa generalităţii, uniformităţii şi echităţii de impunere. 
Boierimea, clerul înalt şi alte categorii sociale sau bucurat de privilegii fiscale 
şi de numeroase scutiri. Organizarea fiscală a reprezentat clar raporturile dintre 
clasele sociale, adică împărţirea locuitorilor în privilegiaţi şi neprivilegiaţi.
 Un grup distinct de dări lau format cele care grevau proprietatea funciară, 
ca dijma, dajdea grădinilor, pogonăritul pe vii, prisăicăritul, tutunăritul etc. Din 

27 N. Grigoraș, op. cit., p. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.  
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a dona jumătate a secolului al XVIIlea sau introdus „chilele” care, deşi se repar
tizau pe cap de locuitor, nu afectau pe boieri sau mănăstirile.
 Dările din timpul societății medievale purtau diferite denumiri, potrivit 
necesităţilor sau motivelor care leau creat, după materia impozabilă ca: vite, 
tere nuri cultivate, după monedele în care trebuiau să se plătească etc. Din cauza 
rarităţii monedei, adeseori, pentru dările în bani se luau produse şi mai ales vite, 
iar pentru cele în natură şi munci a existat ten dinţa permanentă de a fi trans
formate în bani. De asemenea, din dările cu destinaţie pre cisă, de exemplu, cele 
încasate pentru a se face faţă obligaţiilor impuse de turci, dacă se în casa mai 
mult, ceea ce se obişnuia frecvent, domnii îşi reţineau restul, iar uneori, din cele 
cuvenite vistieriei se putea plăti şi tributul28. 

 7. Scurtă caracteristică a unor dări 

 Darea. Din marele număr de dări introduse şi percepute în Moldova în 
evul mediu, cele mai vechi, adică primele indicate în documentele interne, au 
fost darea şi posada (…). Din a doua jumătate a secolului al XVIlea au fost două 
contribuţii directe cu numele de dare, adică darea şi darea împărătească (…). 
În documentele scrise în limba slavă este consemnată darea mare şi darea mică. 
Darea mare nu poate fi decât cea cunoscută sau amintită mai înainte sub numele 
de darea împărătească (era trimisă la Poartă – A. F.), iar darea mică, cea obiş
nuită („ţărănească”, „mănăstirească”, „curtenească”, „mazilească”, „călărăşească” 
etc.) (…). 
 Chiar contribuţiile percepute în bani, care purtau numele monedei în care 
se încasau, se numeau dăjdii, ca de exemplu „dăjdea de zloţi, de lei, de taleri, de 
galbeni” (…). Atât dajdea, cât şi birul a fost aceeaşi contribuţie, mai ales că sluji
torii care o percepeau sunt numiţi când zlotaşi, când dăjdieri. 
 Dabila, cu sensul de dare, se întâlneşte întrun mare număr de documente 
şi alte izvoare, având aceeaşi semnificaţie ca darea, dajdea sau birul (…). 
 Posada. Se poate admite, scrie N. Grigoraş, că la început posada a fost ob
ligaţia unei categorii de locuitori de a construi întărituri pentru centrele urbane 
sau pentru aglomeraţiile de negustori şi meseriaşi de pe lângă unele cetăţi, trans
formată apoi în îndatorirea de strajă, de pază, apoi ca o contribuţie pentru în
treţinerea garnizoanelor (…). 
 Joldul. Cu siguranţă că joldul a fost, conform aceluiaşi autor, încă de la înce
put, o contribuţie sau o obligaţie destinată armatei, fie că se presta personal, se 
plătea, sau se da în natură, întro perioadă de timp când nu se simţea nevoia unei 
oştiri numeroase, când exista sistemul cetelor înarmate, care trebuiau întreţinute 
şi plătite de domni şi de pretendenţii la tron. Reorganizarea armatei moldove
neşti făcută de Ştefan cel Mare, bazată pe obligaţia tuturor ţăranilor şi orăşenilor 
de a presta serviciul militar, de a merge la oaste, pentru aşi apăra ţara, a făcut 

28 N. Grigoraș, Dările personale ale populaţiei…, p. 299. Vezi și: Istoria dreptului românesc, Vol. I, 
p. 330333.  
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ca existenţa unei asemenea contribuţii să nu aibă justificare. Şi de aceea nu mai 
este amintită după 13 martie 1466. Documentele de la Ştefan cel Mare, de după 
această dată, care se referă la obligaţiile militare ale locuitorilor prevăd mersul la 
„strajă” şi la „oaste”. Reintroducerea joldului în timpul domniilor lui Aron Vodă, 
Ştefan Răzvan, Ieremia Movilă şi a celorlalţi domni amintiţi a fost o urmare a 
obligaţiilor militare pe care şi leau luat din cauza politicii şi războaielor pe care 
au fost nevoiţi să le ducă, caii şi carele de jold ca obligaţie a locuitorilor ţării din 
timpul domniei lui Antonie Ruset, indiscutabil că reprezentau contribuţia lor la 
întreţinerea a aprovizionarea armatelor turceşti, alături de altele. Mai adăugăm, 
scrie în continuare N. Grigoraş, că joldul a fost o contribuţie generală la care au 
fost obligaţi toţi cei ce plăteau dări29.        
 Camăna. În  secolele al XVlea şi al XVIlea camăna a fost o dare în ceară 
şi seu predată în natură de proprietarii de cârciumi şi măcelării din oraşe. Din 
secolul al XVIIlea a fost extinsă şi asupra cârciumilor şi măcelăriilor din sate, 
dar şi asupra unui grup de meseriaşi din sate şi oraşe, încasânduse obişnuit în 
bani. În secolul al XVIIIlea a existat tendinţa ca darea să fie extinsă, din care 
cauză a dus la proteste, astfel  că domnii au fost nevoiţi so desfiinţeze (…). 
 Bezmănul. Ca obligaţie fiscală, bezmănul apare în prima jumătate a secolu
lui al XVIIlea şi constatăm, scrie N. Grigoraş, că se plătea pentru pivniţele sau 
cârciumile în care se comercializau băuturi. Bezmănul ca şi camăna se plătea 
şi pentru cârciumile din sate. Domnii acordau scutiri de bezmăn pentru câr
ciumile mănăstirilor şi boierilor pe care le aveau în oraşe şi sate. În documente 
bezmănul apare grupat, împreună cu camăna, cepăritul, bourul, braniştea, „bani 
de loc agesc” şi alte „cheltuieli ce sunt pe crâşme” (…). 
 Bourul şi cepăritul. În legătură cu comercializarea vinului sau plătit şi alte 
dări denumite: bourul şi „cepăria”. Bourul indica măsura de capacitate numit cot, 
cu care vădrarii calculau capacitatea butoaielor de vin în podgorii (…). Bourul, ca 
dare, sa introdus spre sfârşitul secolului al XVIIlea şi este menţionat frecvent în 
timpul domniilor lui Gheroghe Duca, Constantin Duca şi Antioh Cantemir (…). 
 Desetina. Cea mai veche dare directă, în natură, cunoscută până astăzi este 
desetina din vin (1 septembrie 1429), după care urmează desetina din albine (31 
iulie 1431) sau zeciuiala din stupi (18 august 1438), care este totuna cu desetina 
„de la albine”, desetina din porci (1446, martie 11), desetina din albine şi din 
porci (1454, decembrie 8) (…). 
 Desetina vine din cuvântul slav десать, care înseamnă zece, a zecea, adică 
dijma cuvenită domnului sau proprietarului respectiv, din toate produsele, nu 
numai din miere de albine30.    
 Spre exemplu, la 8 septembrie 1708, Mihai Racoviţă vv. împuterniceşte pe 
Costanda, cupeţ din târgul Iaşi, să stăpânească a patra parte din satul Străoani, 
de pe Jijia, ţinutul Iaşi şi o parte de ocină din Luceni, după drese de la răposarul 

29 N. Grigoraș, Dările personale ale populaţiei…, p. 302, 303. 304, 305, 306, 311, 314. 
30 N. Grigoraș, Dările în Moldova… (I), p. 320, 321, 325, 326. 
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Vasilie vv, pe unde a ţinut Pasacal neguţătorul, luând zeciuala din: pîine, fîn, 
grădini cu legume, cînepă, grădini cu tutun şi prisăci cu stupi (subl.n. – A. 
F.)31.   
 Ceara. Producţia de ceară, ca şi cea de miere, a fost impusă de către domnii 
în goană permanentă după noi surse de venituri. Dimitrie Cantemir (citat de N. 
Grigoraş – A. F.) sa ocupat şi de dijmele de ceară, care se datorau domnului şi 
care se adunau de vameşi şi cămănari. „Darea de ceară şi seu (numită bezmăn)” 
se preda cămăraşului de lumini care se îngrijea „să ia din ea ce trebuie pentru 
lumînările şi lămpile curţii” (…). Turcii, scrie N. Grigoraş, cunoscând producţia 
abundentă de ceară din Moldova, au pretins un tribut special pentru „cămara” 
sultanului, iar domnii noştri nu sau dat în lături săşi creeze o nouă sursă de 
venituri şi din această obligaţie fiscală (…). 
 Bezmănul de ceară. Curtea domnească avea un dregător numit cămăraşul 
de lumini, care primea darea de ceară şi seu, numită bezmăn, din care se făceau 
lumânări destinate iluminatului curţii. Darea de ceară avea o destinaţie spe
cială, adică pentru turci, iar din bezmănul de ceară se acopereau nevoile curţii 
domneşti. Domnii moldoveni, ca şi alţi monarhi feudali, au impus ţării întreaga 
între ţinere a curţii, fixând deci şi pentru iluminatul curţii o contribuţie specială 
numită bezmăn de ceară (…). 
 Untul. O inovaţie  fiscală a secolului al XVIIlea a fost introducerea unei 
dări în unt, amintită pentru prima oară în izvoadele de bani şi alimente de la 
Ştefan Tomşa şi Alexandru Movilă (…). În sarcina marelui clucer intra obligaţia 
de a colecta cantităţile de unt care trebuiau trimise turcilor. Pentru îndeplinirea 
acestei obligaţii, marele clucer avea la dispoziţie un corp special de agenţi care se 
numeau untaşi. Deşi informaţiile documentare arată, după cum afirmă N. Gri 
goraş, că darea în unt se plătea în bani, sigur însă că sa perceput şi în natură32.     
 De rând cu dările enunţate mai sus, au existat un şir de dări pe animale, 
cum ar fi: gorştina de oi şi mascuri, sulgiul, ialoviţa etc. 

 8. Categoriile de locuitori din ţinutul Iaşi, eliberate de prestaţii (con-
form recensămintelor din anii 1772-1773, 1803) 

 Locuitorii respectivi au fost incluşi, după cum scrie P. Dmitriev, în rubrica 
sub numărul 14 întitulată „Din ei ce sate şi oameni, de ce şi când au fost elibe
raţi de toate prestaţiile şi conform căror hotărâri”. Aşadar, este vorba de: locui
tori care întreţineau poşta; babe văduve, scutelnici, marchitani, panţâri isprăv
niceşti, volentiri, pescari hătmăneşti, călăraşi hătmăneşti, vânători domneşti, 
slijitori agieşti, grădinari, posluşnici mănăstireşti, ciocli, lipcani, podari, croitori, 
ciobeni, armăşei, aprozi, fustaşi, copii din casă, bulubaşi, agieşti, comişei, dara
bani etc. 

31 Catalogul documentelor moldovenești din Direcţia Arhivelor Centrale, Vol. V, 17011720, Bucu
rești, 1974, p. 190. Vezi și p. 465. 

32 N. Grigoraș, Dările în Moldova… (I), p. 333, 334, 335, 336.
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 La data respectivă, ţinutul Iaşi era împărţit în şase ocoale. Locuitorii eli
beraţi de prestaţii erau repartizaţi, după ocoale, astfel: Ciuhurului – 465, Peste 
Prut – 362, Branişte – 364, Codru – 442, Copou – 232, Turii – 489. În total: 2354 
de persoane.33      
 Breslele ce nu plăteau bir,  din ţin. Iaşi, conform recensământului din 1803, 
erau: slujitori isprăvniceşti – 234, podari – 126, lemnari ai curţii gospod – 192, 
cărbunari ai curţii gospod – 65, comișăi a comişiii i a pităriii – 85, slujitori ai 
vornicului de obştie – 61, ţimiraşi – 121, simeni hătmăneşti – 11, călăraşi hăt
măneşti – 76, lefecii hătmăneşti – 18, simeni ageşti – 23, dărăbani ageşti – 8, 
lipcani – 5, aprozi – 3, călăraş de Ţarigrad 4, fustaşi de vartă a armăşiii – 22, 
armăşăl a armaşiii – 1, darabani a armăşiii – 16, copii din casă – 6, fustaş de di
van i de harem – 21, portărei – 11, teslari – 2, simeni a curţii gospod – 12, tăietori 
de lemne a curţii gospod – 18, joldonari – 51, dârvari a comişiii i a pitării – 100, 
postelnicei şi alţii cu cărţi sa iertare – 35, preoţi – 276, diaconi – 51. Fac – 1687 
[persoane]34.  Aşadar, cele mai numeroase bresle care nu plăteau bir erau: preoţii 
– 276, slujitorii isprăvniceşti – 234, lemnarii curţii gospod – 192 etc.   

 Concluzii

 1. Dările și prestaţiile au avut, în general, trăsături comune pe întreg terito
riul Ţării Moldovei. Acest lucru se explică prin faptul că a existat un sistem cen
tralizat de impunere şi percepere a dărilor tradiţionale și  de aplicare a prestaţiilor. 
E posibil, însă, să fi existat şi anumite dări specifice, dictate de factorul geografic 
(zona montană şi premontană, zona salinelor şi băilor de minereu etc.) şi social 
(zona raialelor turceşti, zona contactelor cu turanicii etc.). 
 2. Încă înainte de formarea statelor, Ţara Românească şi Moldova, în cadrul 
nucleelor statale ce leau precedat – cnezate şi voievodate – locuitorii dădeau 
conducătorilor acestora anumite dări în natură şi prestau în folosul lor anumite 
munci. De o organizare fiscală propriuzisă, cu un anumit sistem de obligaţii, nu 
se poate vorbi decât după întemeierea statelor române, în secolul al XIVlea. 
 La sfârşitul secolului al XIVlea, dar mai cu seamă la începutul secolului 
următor, veniturile neregulate (domneşti), dările în natură, muncile încep să 
devină regulate şi să capete denumiri proprii. Ele se vor numi în actele vremii: 
vama oilor, vama porcilor, găletărit, iliş, vinărici, cositul fânului, oaste, jold, cără
turi, podvoade, gloabe (atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească – A. F.); iar 
în termeni generici, dăjdii şi slujbe. Primele constau în zeciueli din vite mici, din 
cereale, vin, miere, celelalte fiind diferite munci cerute de domnie. 
 3. Pe parcursul secolelor, au fost efectuate anumite reforme de simplificare 
a sistemului fiscal. Este vorba de reforma fiscală a lui Antioh Cantemir (1700) şi 
a lui Constantin Mavrocordat (1741). Prin aplicarea acestor reforme, domnitorii 

33 MEF, Vol. VII. Partea I. Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 și 1774. Alcătui
rea, cuvântul introductiv și comentariile de P.G. Dmitriev, Chișinău, 1975, p. 12, 193203. 

34 Condica Vistieriei Moldovei la 1803, Editor C. Istrati. Iași, 2010, p. 301302. 
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nominalizaţi, au încercat să uşureze pe cât posibil sarcinile fiscale ale populaţiei 
neprivilegiate. 
 Sarcinile fiscale, îndeosebi ale populaţiei neprivilegiate, sau înmulţit şi au 
devenit şi mai împovărătoare, odată cu declanşarea războaielor rusoturce. 
 4. În fiscalitatea românească medievală se constată existenţa unui aparat 
fiscal dezvoltat şi bine organizat. În fruntea ierarhiei fiscale se afla marele vistier 
căruia i se subordona al doilea şi al treilea vistier, logofeţii şi diecii de vistierie. 
În acelaşi timp, funcţionau organe pentru fiecare dare şi chiar pentru fiecare 
operaţiune fiscală. 
 5. În evul mediu, categoriile fiscale au fost identice cu clasele şi categoriile 
sociale, cu stările. Ţărănimea era supusă tuturor dărilor. Dările erau percepute 
prin intermediul cislei şi al ruptei. Ele (dările – A. F.) au avut totdeauna caracte
ristici comune, după care pot fi clasificate, ca de exemplu forma de plată (în bani 
sau natură), dar şi după destinaţie. 
 Sub formă de dări în natură se strângeau toate produsele necesare întreţi
neri curţii domneşti. Contribuabilii impuşi la plata dărilor directe se înscriau în 
registre speciale. 
 6. O parte însemnată a locuitorilor ținutului Iași nu erau datori să îndepli
nească prestații. Cele mai numeroase bresle care nu plăteau bir erau preoții, sluji
torii isprăvnicești, lemnarii curții gospod etc. 


