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Activitatea1lui Dinicu R. Golescu în domeniul
tehnic a fost prezentată în lucrări anterioare [1] –
[5] şi susţinută public la diferite manifestări ştiinţifice [6], [7] etc. Cercetările noastre au dus la
descoperirea unui document cu caracter tehnic,
semnat de marele nostru patriot şi elaborate sub
directa lui supraveghere, prin care ni se dezvăluie
noi coordonate de exprimare ale puternicei sale
personalităţi.
Acest document este cu atât mai importante cu
cât ele este datat din anul în care semnatarul lor a
intrat în imperiul umbrelor, la 5 octombrie 1830. În
Anexa 1 la studiul de faţă, el va fi reprodus integral
pentru informare şi analiză comparativă.
Documentul [8], a mai fost semnalat lumii
ştiinţifice [1] – [4]. Prin el, Dinicu Golescu ni se
dezvăluie ca o personalitate reprezentativă a
metrologiei româneşti, fiind la curent cu cele mai
fine detalii din domeniul unităţilor de măsură şi al
etaloanelor folosite în Ţara Românească pe timpul
său.
La 12 februarie 1830, Consulatul General al
Rusiei a cerut „a să trimite formalnice probe (etalon)
îndeosebi a măsurilor lungimii şi greutăţii, de care
sunt în Prinţipaturi” spre a se „alcătui pe lângă
Curtea de Monede din Sanct Peterburg adunarea
probelor de măsurile şi cantarele streine, după care
să să poată face asemenea măsuri spre a să
întrebuinţa în Rosiia”.
Dinicu Golescu a primit însărcinarea de a onora
comanda şi de a da explicaţiile de rigoare. Întreaga
succesiune a delicatelor operaţii pe care le presupunea comanda ocupanţilor ruşi a fost prezentată
în lucrări publicate [2] – [4].
În final, Logofeţia Mare a Ţării de Sus expediază, la 2 august 1830, către Divanul Săvârşitor al
Ţării Româneşti, un raport detaliat cu nr. 835
semnat de marele logofăt Constandin Golescu.
Acest document a ajuns la destinaţie în ziua de
13 august 1830 şi are o valoare deosebită pentru
metrologia românească.
1*
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Profesor universitar, doctor inginer.

Pentru prima dată în istoria tehnicii româneşti
s-a realizat o sinteză de mari proporţii a stadiului
metrologiei de la noi. Data de 2 august 1830
trebuie reţinută ca dată memorabilă în calendarul
evenimenţial al metrologiei româneşti, simultan cu
sublinierea activităţii de pionierat în acest domeniu
a lui Dinicu Golescu.
În raport se definesc unităţile de măsură folosite
la noi în 1830 şi anume: stânjenul lui Şerban Vodă;
stânjenul lui Constantin Vodă; prăjina; pogonul
„paralilograf” şi cel „tetragonicon”; coţii halebiu
şi endezea; cotul folosit de „lăcuitorii … du prin
sate, la măsurătorile ce fac între ei la ori ce”;
cotul pentru „cotitul vaselor” cu băuturi alcoolice
(inclusiv „îndrumarul” pentru folosirea lui); ocaua;
tiriziile şi dramurile; cantarul; baniţa; chila şi
diversitatea variantelor ei; obrocul etc.
Analiza şi comentariile făcute de noi [2] – [4] la
multe din unităţile de măsură de mai sus nu le repetăm aici. Subliniem, doar, definiţiile şi precizările
din finalul acestui valoros document şi anume:
„Cantarul, ce să trimite, este care să trage
materialuri şi să începe – în uşor – de la 100 dramuri în sus şi merge până la oca 8 şi trei litre; iar –
în greu – să începe de la 8 oca şi merge până la
oca 44. Sunt şi alte cantare mai mari cu care să
trage lucruri mai grele şi să urcă până la suta de
oca şi până la dooă şi trei sute şi mai mult”.
Să reţinem şi un detaliu: „Ocalile, cu care să
măsoară lucruri curgătoare cum: vin, rachiu şi altele, sunt aşezate pă greutate de patru sute dramuri
apă curgătoare şi rece, limpezită prin piatră”
(sublinierea noastră). Recunoaştem, în această
definiţie, premisele care vor defini kilogramul de
mai târziu: „Masa apei distilate, aflate la temperatura de + 4 oC, care are volumul de un decimetru
cub”.
„Măsura ce să zice baniţă, cu care să măsoară
zaherele în Bucureşti şi la Oborul Târgului de
Afară, este făcută cu chipul următor, adică: adună
la un loc 11 oca grâu şi 11 oca porumb şi 11 oca
meiu şi 11 oca orz, cântărite aceste patru feluri de
zaherele cu cantarul Ţarigradului şi toate aceste
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patru feluri de seminţe, amestecându-le la un loc,
vasul ce le încape se numeşte baniţa de oca 44. Şi
8 baniţe de acestea face o chilă de oca 352.
Să face ştiut şi aceasta: că în toată ţara nu este
tot o măsură de chilă ci numai în satele despre
Dunăre să socoteşte chila de oca 352; iar în satele
judeţelor de la munte să socoteşte chila de oca 120.
Iar în Valahia cea Mică, măsurătoarea zaherelelor
să împarte iarăşi în trei, adică: în oraşul Craiovii şi
în judeţul Doljului şi în judeţul Mehedinţi, să vând
cu suta dă ocale; iar la judeţul Romanaţi cu chila
de oca 176 şi la judeţul Vâlcii şi Gorju cu baniţa de
oca 44, dar nu-i zice baniţă ci obroc”.
Chila a avut, atunci, un conţinut care varia în
funcţie de loc şi anotimp [4].
În finalul raportului, „Constandin Golescu, vel
logofăt” face următoarea precizare: „Fie ştiut şi
acesta: că câte din aceste modeluri ce să trimit
sunt aduse din Ţarigrad sunt pecetluite cu turaoa
Haznelii Împărăteşti iar câte sunt făcute de aici din
ţară sunt pecetluite cu marca ţării”.
Rostul acestui demers nu este acela de a repeta
ceea ce documentul din Anexa 1 spune singur ci
de a evidenţia mesajele lui. Despre stânjenul lui
Şerban Vodă, marele logofăt Dinicu R. Golescu
precizează în raport că este „alcătuit de opt palme
domneşti şi palma este … de 9 parmace şi 8 linii
a piciorului englezesc al Londrii”.
Iată, deci, că la 2 august 1830, la nivelul Marii
Logofeţii a Ţării Româneşti se cunoştea echivalentul stânjenului ş.v. în unităţi englezeşti de
lungime, constatare cu caracter fundamental! După
cum se va observa din cele ce urmează, echivalentul
a fost stabilit cu exactitate! Vom folosi relaţiile
cunoscute:
1 stânjen ş.v. = 8 palme = 96 degete = 1152 linii;
1 fathom = 2 yard = 6 foot (picior) = 72 inch
(parmac = degetul mare; zoll) = 864 linii =
= 1,8288 metri;
1 picior englezesc = 304,8 milimetri;
1 parmac englezesc = 25,4 milimetri;
1 linie englezească = 2,117 milimetri.
Echivalentul menţionat de Dinicu Golescu este:
1 stânjen ş.v. = 8 x (9 x 25,4 + 8 x 2,117) =
1,964288 metri.
Deoarece aceeaşi sursă [11] spune că:
1 stânjen c.v. = 1 stânjen ş.v. + 4 degete, iar
1 deget ş.v. = 1,964288 : 96 = 0,0204614 metri,
se obţine echivalentul menţionat de Dinicu Golescu:
1 stânjen c.v. = 1,964288 + 4 x 0,0204614 =
= 2,046133 metri.
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Aceşti „echivalenţi ai lui Dinicu Golescu” au
fost stabiliţi pe un etalon (aiar) păstrat, probabil, cu
străşnicie la Marea Logofeţie. Aceasta îşi va
susţine cu tenacitate punctul de vedere şi va câştiga
bătălia echivalenţilor în anul 1864.
Pe aceeaşi cale se deduc şi alţi echivalenţi, în
metri, ai coţilor menţionaţi în raportul din 2 august
1830 şi anume:
1 cot halebiu (cot mare) = 2 picioare, 2 parmace şi
10 linii englezeşti = 0,68157 metri;
1 cot endezea = 2 picioare, 1 parmac şi 5 linii
englezeşti = 0,645585 metri.
Folosind „echivalenţii lui Dinicu Golescu” se
deduc valorile metrice şi ale altor unităţi de măsură
derivate, semnalate în raport:
1 pumn = 163,6912 milimetri;
1 prăjină pătrată = 21,006998 m2;
1 prăjină = 4,5833392 metri;
1 pogon = 3025,0077 m2.
Pumnul se definea cu degetul mare depărtat şi
întins! Cât de exacte sunt determinările care au dat
aceşti echivalenţi cunoscuţi în anul 1830 de Dinicu
Golescu?!
În „Legea pentru adoptarea Sistemului Metric
de greutăţi şi măsuri în Principatele Unite Române”
adoptată la 15/27 septembrie 1864 şi în „Decizia
ministerială” din 2 decembrie 1864 s-a legiferat
echivalentul

1 stânjen ş.v. = 1,9665 m.
Marele inginer Petrache Poenaru determinase
[4], [5] şi verificase, în anii 1834-1835, 1838 şi
1840, echivalenţii
1 stânjen ş.v. = 1,962 m
1 stânjen c.v. = 2,020 m,
care s-au folosit intens în perioada 1835 – 1864.
În tabelul 1, se prezintă toţi aceşti echivalenţi
spre comparaţie.
Tabelul 1. Echivalenţi folosiţi în perioada 1835 – 1864
Echivalentul,
Autorul
în metri
1 stânjen ş.v. = 1,964288
1830
Dinicu Golescu
1 stânjen c.v. = 2,046133
1835,
1 stânjen ş.v. = 1,962
Petrache Poenaru
18381 stânjen c.v. = 2,020
1840
1840 1 stânjen ş.v. = 1,955
Departamentul Dreptăţii
Petrache Poenaru, Alexe
1853 1 stânjen ş.v. = 1,962
Marin şi Léon Lalanne
1 stânjen ş.v. = 1,9665
1864
Legea Sistemului Metric
1 stânjen c.v. = 2,048437
Anul
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După cum se vede, echivalenţii stabiliţi în 1830
la Marea Logofeţie, condusă de Dinicu Golescu,
au fost determinaţi cu o exactitate remarcabilă,
consemnată în legea din 1864. Protestele unor
tehnicieni mai tineri, printre care şi Alexandru
Zanne, n-au avut un suport istoric [4]; ei au ignorat
lucrările lui Dinicu Golescu din anul 1830.
În proiectul de lege din 1859 [9] se prevedeau şi
echivalenţii
1 cot Halep (halebiu) = 0,68 m;
1 cot ordinar = 0,636 m
care ilustrează, încă o dată, faptul că determinările
făcute în anul 1830 şi consemnate de Dinicu
Golescu au avut un mare grad de exactitate!
Raportul nr. 835 din 2 august 1830 a declanşat
o primă iniţiativă de omogenizare şi unificare
administrativ-teritorială şi tehnico-ştiinţifică a
unităţilor de măsură din Ţara Românească, operaţie descrisă de Corina Pătraşcu într-o documentată
lucrare [12].
Din acest punct de vedere, modul în care au
reacţionat „specialiştii” din administraţia centrală
şi locală poate fi identificat la nivelul judeţului
Muscel [12]. Încă de la 28 septembrie 1828 se
ceruse a se folosi un singur fel de cot şi această
cerere a declanşat o serie de reacţii.
La 17 august 1830, s-a înfiinţat „Comisia
Îndreptării Măsurilor” compusă din: vornic Nicolae
Ghica, aga Grigore Filipescu, paharnic Iancul
Bălăceanu, paharnic Iancu Roset şi paharnic
Costache Ştefănescu. S-a decis ca asemenea
comisii să se înfiinţeze şi la nivelul judeţelor şi al
oraşelor. Această comisie n-a avut o viaţă lungă
pentru că, la 28 septembrie 1830, a fost desfiinţată
din motive economice şi atribuţiile ei au trecut în
seama Comisiei pentru Îndestularea Politiei Bucureşti care a devenit Comisia pentru Îndestularea
Politiei Bucureşti şi a Îndreptării Măsurilor.
Obşteasca Adunare a Ţării Româneşti a poruncit
„la toate isprăvnicaturile ca în fiecare oraş şi târg
să alcătuiască boierii ispravnici câte o comisie …
care, priimind de la comisia de aici coturi, ocale,
cumpene şi cantar pecetluit vor îngriji a să urma şi
în acele oraşe şi târguri regulile arătate. S-au
poruncit a se face: 1500 coturi şi 1500 tacâmuri de
ocale” care, după verificări, vor fi trimise tuturor
factorilor responsabili.
Reacţia ispravnicilor a fost lentă. La 20 octombrie 1830, Iancu Filipescu se adresa, din
Bucureşti, ispravnicului judeţului Muscel şi îi
cerea explicaţii deoarece n-a primit nici un raport
de la el cu privire la „urmarea făcută”.
În aprilie 1831, s-a dat o „Înştiinţare de la
Divanul Săvârşitor” prin care s-a impus un singur
54

model de măsuri şi se cerea ca toţi să-şi facă
modele după cele trimise la judeţe S-a impus ca
„până la sfârşitul viitorului iulie să se afle în toată
ţara numai un fel de măsuri, asemenea precum s-au
întocmit”.
Înştiinţarea a fost semnată de „cilenii Divanului
Săvârşitor”: Maior Nojin, Mihalache Cornescu şi
Barbu Ştirbei, vel vornic.
În difuzarea acestor hotărâri au fost antrenaţi şi
preoţii. Ei sunt obligaţi ca textul Înştiinţării să-l
citească în bisericile din cele 128 sate din judeţul
Muscel şi apoi să păstreze hârtia cu textul tipărit în
biserică.
La 8 mai 1831, i se trimite ispravnicului de
Muscel „un cantar, o cumpănă cu dramurile ei, doă
peceţi, un tacâm de ocale şi patruzeci coturi”. I se
trimite, de asemenea, şi Ordinul nr. 303 din 10 mai
1831, semnat de „Marele Dvornic din Lăuntru,
Gheorghe Filipescu şi secretarul G. Grădişteanu”,
dovadă că nu era de glumit!
O dată cu revenirea la Bucureşti a lui Petrache
Poenaru, după stagiul prelungit de învăţătură în
Austria şi Franţa şi cel de documentare în Anglia,
problema unităţilor de măsură din Ţara Românească
s-a pus în termeni noi. În anii 1834 – 1835, după
plecarea trupelor ruseşti de ocupaţie de la noi, el a
iniţiat un proiect de lege pentru adoptarea celor
două unităţi de măsură ale Sistemului Metric
Zecimal – metrul şi kilogramul – declanşând una
din cele mai mari bătălii tehnico-ştiinţifice ale
secolului al XIX-lea românesc, descrisă pe larg de
către noi în studii anterioare.
În această impresionantă bătălie trebuie să
înscriem raportul din 2 august 1830 al lui Dinicu
Golescu şi să-i acordăm bătrânului boier valah
preţuirea noastră pentru patriotismul său exemplar
şi deschiderea spre orizonturile europene.
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Anexa 1

1830 august 2, Bucureşti. Raportul lui Constandin Golescu, vel logofăt, către Divanul Săvârşitor
al Ţării Româneşti prin care descrie situaţia „măsurilor” existente (stânjeni, prăjini, baniţe, ocale,
cantar, dramuri, coţi etc.) şi anunţă că a trimis modelele cerute de Consulatul Rusiei.
Logofeţia Mare a
Ţării de Sus
Anul 1830 avgust 2
No. 835

Priimit, avgust 13.
La Masă: 16.

Cinstitului Divanului Săvârşitor,
Otnoşănia1 Cinstitului Săvârşitor Divan cu No. 959 leat2 curgător, împreună cu alăturata copie după
predlojenia3 D<omnului> viceprezident al Divanului de la 15 ale trecutului fevruar cu No. 541, cum şi
alăturata pă lângă acea copie după zapisele4 ce s-au trimis de către D<umnealui> deplin împuternicitul
prezident, priimindu-să de Logofeţie s-au văzut coprinzătoare ca să facă punere la cale spre alcătuirea
unor probe formalnice de toate măsurile ce să află în Prinţipat, adică: stânjeni, baniţe, oca, cantar, dramuri
şi oricâte va mai socoti Logofeţia de trebuinţă neapărată să le trimiţă la Cinstitul Divan, împreună cu
ducumenturile lor întocmai după glăsuirea pomenitei zapişci, pentru care să înfăţişeze şi socoteală cu
amăruntul de cheltuiala ce va face pentru ele spre a să plăti de cinstita Vistierie, însă aceste probe să fie
însemnate şi cu slove săpate pe o parte roseşte şi pă alta rumăneşte pentru numirea fiecăreia;
După care otnoşenie făcându-să urmare, cu cinste răspunde Logofeţia că toate aceste modeluri de
măsuri săvârşindu-să s-au şi plătit de Logofeţie după cum mai jos să arată. Şi după cererea cinstitului
Consulat al Rusii i s-au şi făcut teslim5 pă lângă care să însemnează şi descrierea a fiecăreia măsuri, adică:
Stânjenul este făcut de Şărban Vodă Cantacuzino alcătuit de opt palme domneşti şi palma este după
această măsură ce să trimite; care palmă este de 9 parmace şi 8 linii a piciorului englezesc al Londrii. Cu
acest stânjen să măsoară toate moşiile după afară, cum şi locurile du prin oraşe , atât la pricini de prigoniri
cât şi la vânzări.
Mai este un stânjen, al lui Costandin Vodă Brâncoveanu, ce este mai mare cu 4 degete decât stânjenul lui
Şărban Vodă, cu care stânjen să măsoară numai moşiile ce le coprind sineturile6 că li s-au făcut măsurătorile în
vremea acestui domn pentru descoperirea hotarălor când sunt pricini între vecini; iar la alte măsurători ori la
vânzări nu să întrebuinţează acest stânjen al lui Costandin Vodă ci numai al lui Şărban Vodă;
Prăjina cu care să măsoară pogoanile de porumb şi viile este alcătuită de 18 palme şi un pumn, adică
de doi stânjeni, palme dooă şi degete opt; iar măsurătoarea pogonului cu această prăjină să face aşa:
măsori, adică, 24 prăjini în lung şi 6 prăjini în lat şi este un pogon paralilograf7, sau 12 prăjini în lat şi 12 în
lung şi este iarăşi un pogon tetragonicon8 care, amândooă aceste feluri de măsuri închee a fi pogonul de
144 prăjini tetragonica;
Coturile cu care este orânduială a se vinde materiile sunt dooă: adică, unul ce să numeşte halibiu care este
de dooă picioare şi dooă parmace şi zece linii englezeşti şi altul, endezea, care este iarăşi de dooă picioare
englezeşti şi un parmac şi cinci linii. Aceste coturi să aducea de domni de la Ţarigrad pecetluite cu turaoa9
Haznelii10 Împărăteşti şi sta apururea la Cămara Domnească, după care, cămăraşul cel mare împărţea
asemenea coturi pecetluite cu marca ţării în toate oraşele şi târgurile ţării. Însă: cu halebiu, ce este cot mai
mare, este legiuit a să vinde postavurile şi materiile de mătase iar cu cotul endezea, toate celelalte materii de
lână, de bumbac, de in şi de cânipă. Locuitorii, însă, du prin sate, la măsurătorile ce fac între ei la ori ce, cotul
le este mâna cea dreaptă: pun, adică, din cotul mâinii până în vârful degetilor şi peste degete până la încheetura
de lângă palmă şi într-acest chip măsoară ceea ce au de măsurat fără să aibă trebuinţă de alte coturi.
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Iarăşi, cum să măsoară buţile cu cotul ce să trimite, care cot să închide în trei bucăţi:
Cotul are dooă feţe cu numire: o faţă are numere mai multe şi nepotrivit la depărtare unul de altul,
începând de la unul până la 36 şi aceste numere sunt vedre; altă faţă a cotului are numere mai puţine şi de
o potrivă la depărtare unul de altul, începând iarăşi de la unul şi să sue până la 6, acestea sunt înălţimea
păretelui vedrii şi să numesc palme;
Cel ce măsoară bagă cotul întâiu în butie drept pă vrană în jos până la doagă şi câte numere mărunte
vor eşi până supt doaga de sus să însemnează acel număr. Al doilea, măsoară fundurile prin mijloc, cu
numerele cele dese, din doaga buţii de jos până supt doaga de sus. Şi de vor fi amândooă de o potrivă, iei
de bun numai numărul unui fund; iar de va fi un fund mai mare şi altul mai mic, înpreuni sumile
amândurora şi lăpădând pă jumătate, ceialaltă jumătate o însemnează supt suma ce au eşit vrana. Şi,
cinuind11 amândooă aceste sume, lepezi pă jumătate şi popreşti jumătate.
Al treilea, măsori lungul buţii din fund până în fund, cu faţa cotului ce are numerele cele rari şi de o
potrivă la depărtare; însă, să să scază doaga şi la o parte şi la alta, ce trece afară din funduri, împreună şi
cu grosimea fundurilor. Şi, fiind butea mai lungă decât cele şase numere rari ale cotului, să trage cotul
înainte şi câte numere va ieşi mai mult peste cele şase să împreună cu acele 6 şi aşa să cinuiesc.
Apoi, cu acele numere înmulţeşti suma numerilor ce s-au adunat de la vrană şi de la fund şi câte
numere să vor alege acestea sunt vedrele din vasul ce s-au măsurat. Cum am zice, spre pildă:
O butie plină s-au găsit numere 16 până supt doagă şi fundurile buţii, amândooă de o potrivă fiind, sau găsit de câte numere 11. Aşadar, să pune numărul 11, al unui fund, supt No. 16 al vranei şi cinuindu-le
pă amândooă să adună numere 27; din care lepădând iarăşi pă jumătate, numere 13½, rămân bune numai
numere 13½. Apoi, să pune şi lungimea buţii, că s-au găsit, adică, a fi de 8 numere rari; şi aşa,
înmulţindu-le cu aceste 8 pă cele 13½, ce s-au ales bune de la vrană şi de la fund, fac vedre 108, acestea
sunt vedrele vasului ce s-au măsurat.
Iar când butea este seacă de o şchioapă sau mai puţin, atunci acel sec îl măsori cu ţancu12; şi jumătate
de ţanc lepezi iar jumătate îl adaogi la apa ce s-au găsit. Sau, când butea este seacă mai mult de o
şchioapă, până la o palmă şi până la o palmă şi jumătate, atunci iarăşi făcând ţanc pentru acel sec al buţii,
de unde au venit apa până sub doagă sus, lepezi dooă părţi şi o parte o adaogi la apă şi cu acest mijloc să
găseşte cât vin să află în butie. Însă, fie ştiut şi aceasta: că de vor eşi şi jumătate de vedre ori de carturi13
sau jumătăţi14 de carturi ori de lungime – sau la vedre, sau la amândooă deodată: şi la lungime şi la vedre –
să socotesc şi acelea tot după mijlocul pildei ce să arată mai sus.
Ocalile, cu care să măsoară lucruri curgătoare cum: vin, rachiu şi altele, sunt aşezate pă greutate de
patru sute dramuri apă curgătoare şi rece, limpezită prin piatră. Dintre care măsuri să trimit: o jumătate
oca, dramuri dooă sute şi o litră, dramuri una sută.
Tiriziile şi dramurile, ce să trimit, să trag15 materialuri adică orez, piper şi altele, de la un dram până
la dramuri 400, ce să numeşte oca, care sunt făcute pă dramul ocalii cantarului Ţarigradului ce este
de oca 44.
Cantarul, ce să trimite, este care să trage materialuri şi să începe – în uşor – de la 100 dramuri în sus
şi merge până la oca 8 şi trei litre; iar – în greu – să începe de la 8 oca şi merge până la oca 44. Sunt şi alte
cantare mai mari cu care să trage lucruri mai grele şi să urcă până la suta de oca şi până la dooă şi trei sute
şi mai mult.
Măsura ce să zice baniţă, cu care să măsoară zaherele în Bucureşti şi la Oborul Târgului de Afară16, este
făcută cu chipul următor, adecă: adună la un loc 11 oca grâu, şi 11 oca porumb şi 11 oca meiu şi 11 oca orz,
cântărite aceste patru feluri de zaherele cu cantarul Ţarigradului şi toate aceste patru feluri de seminţe,
amestecându-le la un loc, vasul ce le încape acela se numeşte baniţă de oca 44. Şi 8 baniţe de acestea face o
chilă de oca 352. Să face ştiut şi aceasta: că în toată ţara nu este tot o mărime de chilă ci numai în satele
despre Dunăre să socoteşte chila de oca 352; iar în satele judeţelor de la munte să socoteşte chila de oca 120.
Iar în Valahia cea Mică17, măsurătoarea zaherelelor18 să împarte iarăşi în trei, adică: în oraşul Craiovii şi în
judeţul Doljului şi în judeţul Mehedinţi, să vând cu suta dă ocale; iar la judeţul Romanaţi cu chila de oca 176
şi la judeţul Vâlcii şi Gorju cu baniţa de oca 44, dar nu-i zice baniţă ci obroc.
Fie ştiut şi acesta: că câte din aceste modeluri ce să trimit sunt aduse din Ţarigrad sunt pecetluite cu
turaoa Haznelii Împărăteşti iar câte sunt făcute de aici din ţară sunt pecetluite cu marca ţării.
Constandin Golescu, vel logofăt
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Banii ce s-au cheltuit
Taleri Parale
51 - Cantarul şi cutia în care s-au pus;
40 20 Tiriziile şi dramurile şi cutia în care s-au pus,
230 - La cuiungibaşa19 pentru facerea stânjenului şi a cotului de măsuratul buţilor şi a coturilor
de măsurat postavurile şi a altor materii.
321 20

adică trei sute dooăzeci şi unul parale dooazeci.
Glosar

1

Otnoşenie = poruncă;
ordin; comunicare
2
leat = an
3
predlojenie = propunere
4
zapiscă = însemnare; notă
5
teslim = înmânat; predat;
pus la dispoziţie
6
sinet = act; document
7
paralilograf = dreptunghi
8
tetragonicon = pătrat
9
turaua = pecetea

10

Haznaua = Vistieria
cinui, a ~ = a aduna
12
ţanc = semn; vârf
13
carturi = sferturi
14
jumătate de cart = o optime
15
trage, a ~ = a măsura
16
Târgul de Afară = târg ce se ţinea pe locul Halelor
Obor din Bucureşti
17
Valahia Mică = Oltenia
18
zaherele = cereale
19
cuiungibaşa = şeful argintarilor şi aurarilor.
11

Notă. Sublinierile ne aparţin (n.a.).
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