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U9:   COMERŢ 

Negoţ şi negustori în Ţara Românească 
 

Prin poziţia sa geografică, Ţara Românească 

(Valahia) se afla pe  traseul drumurilor comerciale 

care se îndreptau din Orient şi de la Veneţia prin 

Balcani, peste Dunăre, prin Ţara Românească, 

apoi prin Transilvania spre Europa Centrală şi 

spre Marea Baltică. 
     Produsele locale destinate schimbului erau mai ales cele provenite din 

cultivarea pământului: grâne, fructe, vinuri, precum şi din creşterea 

animalelor: carne, piei, brânzeturi, unt, lână, blănuri, seu. Foarte căutate erau 

mierea şi ceara. Avem ca mărturie relatarea secretarului particular al 

domnitorului Brâncoveanu (1688-1714), italianul Anton Maria del Chiaro, 

potrivit căreia Veneţia se aproviziona cu ceară şi carne din Valahia, iar 

„bucătăria sultanului” primea din belşug unt şi miere tot din Valahia. 
     Sarea era un alt produs tradiţional de schimb. Exploatarea ocnelor şi 

negoţul cu sare aduceau venituri importante. Multe nume de străzi, de 

localităţi sau de străzi stau mărturie pentru importanţa exploatării sării şi a 

comercializării acesteia: Târgu Ocna, Ocnele Mari etc. Numele unei străzi din 

Bucureşti „Drumul Sării”, aminteşte de ruta comercială pe care se transporta 

sarea spre Istanbul. 
     Activităţile de comerţ erau stimulate de tranzitul mărfurilor vehiculate pe 

marile circuite de schimb ale lumii europene, dar şi de deschiderea pieţei 

locale spre produse de lux pe piaţa europeană. Un număr însemnat de mărfuri, 

de la stofe fine englezeşti, mătăsuri, blănuri, covoare, bumbac, pahare de 

cristal din Boemia, cuţite din Austria, până la mirodenii, era destinat curţii 

domnitorului, dar şi altor categorii de locuitori din Valahia.      
     În afara negustorilor autohtoni, o lume cosmopolită, dinamică, de negustori 

greci, saşi, armeni, evrei, turci, albanezi, asigura bunul mers al  activităţilor de 

comerţ. Mulţi se stabileau în principatele române (Valahia şi Moldova), unde 

aveau în proprietate sau în chirie sute de prăvălii, cârciumi, pivniţe, semnalate 

în izvoarele epocii. S-au păstrat până astăzi denumiri de străzi sau cartiere 

care dezvăluie locul de origine al negustorilor care desfăşurau activităţile de 

comerţ în târguri şi oraşe. Numele cunoscutei străzi Lipscani din Bucureşti e o 

adaptare a numelui oraşului saxon Leipzig, locul de origine al negustorilor 

care aveau  prăvălii şi case de comerţ în această zonă.   
     Numeroase localităţi din principatele române şi din Transilvania s-au 

dezvoltat pe locurile unde se ţineau „târguri”, aşa cum arată nume de localităţi 

ca: Târgu-Neamţ, Târgu-Mureş, Târgu Frumos, Târgu Lăpuş, Târgovişte, 

Târguşor etc. 
     În comerţul Ţării Româneşti, relaţiile cu Transilvania, asigurate de 

negustorii din Braşov şi Sibiu, ocupau o poziţie cheie. Braşovul se afla pe 

traseul unuia dintre principalele drumuri comerciale europene care lega 

Europa Centrală cu Orientul şi, prin aşezarea sa geografică, domina trecătorile 

din Carpaţi spre Moldova şi Valahia. Încă din Evul Mediu, comerţul era 

încurajat prin privilegii comerciale şi scutiri de vamă, mai ales pentru armele 

fabricate de vestiţii meşteşugari braşoveni. Un astfel de privilegiu era acordat 

de voievodul Dan (Valahia) în 1422: „Dă domnia mea această poruncă 

pentru braşovenii care negustoresc în toată ţara domniei mele [...] Voi, 

vameşilor de la Rucăr, să nu li se ia  vamă de la săbii şi de la arcuri 

[braşovenilor].”                                               (Din vol.Constantin Brâncoveanu, EA,1989) 

Lexic 
 

Sinonime 
•belşug = abundenţă 
•domnitor = principe = 
voievod 
•izvor = sursă 
•negoţ = comerţ 
•negustor = comerciant 
•ocnă = salină = mină 
de sare 
•pivniţă = beci 
•prăvălie = magazin 
•trecătoare = defileu = 
pas 
•vestit = renumit = 
faimos = celebru 
 

Familii de cuvinte 
•chirie, chiriaş,  
a închiria 
•domnitor, domnie 
•mărturie, a mărturisi 
•meşteşug, 
meşteşugar, 
a meşteşug(ăr)i 
•negoţ, negustor,                  
a negustori, negustorie 
•ocnă, ocnaş 
•privilegiu, a privilegia 
•târg, a târgui, 
târguială, târguşor 
•a trece, trecătoare 
•vamă, vameş, a vămui 
                  

Expresii 
•din belşug 
•poziţie cheie 
•a sta mărturie 
 

Apelative 
de reverenţă 
Domnia mea/ta/voastră 
 

Expresii vechi 
•a fi ţinut să = a trebui 
să 
•dă Domnia mea = dau 

•voi = vreau 
 

 



 43 

I. Activităţi lexicale 
 
A. Cuvinte cu circulaţie actuală redusă, concurate de neologisme neolatine   
 

negoţ = comerţ; negustor = comerciant; ocnă = salină; prăvălie = magazin; cârciumă = restaurant   
 

Această sinonimie este datorată, în principal, împrumuturilor neolatine :  
ocnă (slav) = salină (it); negoţ (lat.) = comerţ (fr); belşug (magh) = bogăţie (slav) = abundenţă (fr) 
  

•Exploatarea ocnelor şi negoţul cu sare aduceau venituri importante. Multe nume de străzi sau de 

localităţi stau mărturie pentru importanţa exploatării sării şi a comercializării acesteia: Târgu Ocna, 

Ocnele Mari etc. 

•O lume cosmopolită, dinamică, de negustori greci, saşi, armeni, evrei, turci, albanezi, asigura bunul 

mers al activităţilor de comerţ. Mulţi aveau în proprietate sau în chirie sute de prăvălii, cârciumi, pivniţe. 
  

1. Reformulaţi frazele din casetă, folosind sinonime.  
 

2. Găsiţi un echivalent lexical pentru expresia: a lucra ca un ocnaş  

O referire istorică din 1718 vă poate fi utilă:  „Pentru delicte grave, principele trimitea pe condamnaţi la 

saline, în valahă ocnă.” 
 
B. Familie de cuvinte  
                                        târg 

    a târgui = a face cumpărături 
    a se târgui = a negocia (preţul), a se tocmi 
    târguială = 1.cumpărătură 2. tocmeală 

 
 

3. Într-o cunoscută operă literară (sec. XIX), scriitorul Ion Creangă descrie activităţile economice 
din satul copilăriei sale.  
  

„La Humuleşti torc [lâna] şi fetele şi băieţii, şi femeile şi bărbaţii; şi se ţes multe valuri de postav care 

se vând, şi acolo, pe loc, la negustori armeni, veniţi înadins din alte târguri: Roman, Târgu-Frumos, 

precum şi pe la târguri în toate părţile. Cu asta se hrănesc  humuleştenii, şi cu negustoria: vite, cai, 

porci, oi, brânză, lână, ulei, sare, postav, ştergare [...] pe care le duceau lunea în târg, la vânzare.” 
 

a. Prezentaţi câteva activităţi economice prin care se obţineau produse destinate vânzării.  
Ex. În sat se creşteau animale. De la oi se obţinea ... Se cultiva floarea-soarelui, din seminţe ...  

b. Cum ajungeau produsele locale în circuitul comercial? 
 
C. Denumiri istorice 
Ţara Românească = Valahia = Muntenia = teritoriul situat între Munţii Carpaţi, la nord, şi Dunăre, la sud.  
Ţara Românească - La 1694, C.Cantacuzino scria „Istoria Ţării Româneşti” 

Valahia – La 1718, Del Chiaro, secretarul voievodului Brâncoveanu, scria: „Toată întinderea de 

pământ ce astăzi se numeşte Valahia e o parte din vechea Dacie, în care se cuprindeau provinciile de 

azi: Transilvania, Moldova şi Valahia. 

Locuitorii erau numiţi: români, valahi, munteni 
 

4. a. Explicaţi legătura dintre numele unor localităţi sau străzi, subliniate în textul lecţiei, şi 
activitatea de comerţ.  
Ex: Există în Bucureşti o stradă numită „Drumul Sării” deoarece .......................................................... 
 

b. Cunoaşteţi alte denumiri în Europa (de locuri, oraşe, străzi), legate de activităţi economice sau 
de comerţ. 
Ex: Numele oraşului Salzburg (salz germ.= sare) din Austria se datoreşte salinelor din împrejurimi, 

cunoscute din antichitate.  
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II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

D. Exemplificare, inventariere: de la... până la... G 2.6. 
Un număr însemnat de mărfuri, de la stofe fine englezeşti, mătăsuri, blănuri, covoare, bumbac, pahare 

de cristal din Boemia, cuţite din Austria, până la mirodenii era destinat curţii domnitorului, dar şi altor 

categorii de locuitori din Valahia. 
 

5. Exemplificaţi  folosind de la....până la...  
a. o ofertă de produse din Valahia pentru un posibil cumpărător de la Istanbul  
b. caracterul cosmopolit al Bucureştiului comercial în sec. XVII  
c. diversitatea mărfurilor duse la târg de sătenii din satul lui Ion Creangă (v. Ex. 3). 
 
E. Exprimarea cumulului, enumerarea: în afara + G ; ..., dar şi... G 1.1.; 2.7. 
•În afara negustorilor autohtoni, o lume cosmopolită, dinamică, de negustori greci, saşi, armeni, evrei, 

turci, albanezi, asigura bunul mers al  activităţilor de comerţ. 

•Activităţile de comerţ erau stimulate de tranzitul mărfurilor [...], dar şi de deschiderea pieţei locale 

spre produse de lux de pe piaţa europeană. 
 

6. Reformulaţi frazele din casetă, folosind: pe lângă / în afară de... (,şi)...; nu numai..., ci/dar/şi    
Ex:  a. Nu numai negustorii autohtoni, ci şi o lume cosmopolită ... 

b. Activităţile de comerţ erau stimulate, în afară de tranzitul de mărfuri, (şi) de deschiderea 

pieţei spre produse de lux de pe piaţa europeană.   

 
7. Redactaţi un comentariu despre relaţiile comerciale ale Braşovului cu cele două principate 
române, Valahia şi Moldova, folosind:  
 

a. Informaţiile din textul lecţiei privind poziţia geografică a Braşovului. 

Precizaţi în ce provincie istorică se află oraşul. Folosiţi harta alăturată 

pentru a localiza Braşovul în raport cu Munţii Carpaţi şi în raport cu 

principatele Valahia (Ţara Românească) şi Moldova.     

b. ● textul următorului privilegiu acordat meşteşugarilor braşoveni pe 

teritoriul Ţării Româneşti (1445) care stipula: „Pentru săbii, suliţe, 

cuţite şi arcuri care se [a]duc în Ţara Românească să nu fie ţinuţi 

[braşovenii] a plăti vamă în nici un loc din Ţara Românească ”. 

    ● textul următorului privilegiu al domnitorului Ştefan cel Mare al Moldovei (1457): „toţi  

braşovenii să vie în bună voie cu marfa lor, câtă vor vrea, să umble prin toată ţara prin oraşe şi 

târguri ca să-şi vândă marfa lor ”. 

    ● următoarea  informaţie din scrisoarea unui boier valah: „i-am dat [unui negustor] florini
*
 să 

meargă la Braşov să-mi cumpere pânză, fier şi oţel.” 

Alte informaţii: 
c.  În 1554, valoarea comerţului Braşovului cu Valahia şi Moldova se ridica la 167.000 de florini*de 

aur. Prin Braşov au trecut, în acel an, 1070 de negustori români din 171 de localităţi, care au făcut 

2866 de transporturi.  

d. La 1700, la Braşov existau 1230 de meşteşugari care practicau 43 de meserii (aurari, fierari, 

postăvari, armurieri, ţesători etc) 

 
8. Textele celor două privilegii de sub b. conţin exprimări şi cuvinte arhaice:  
a fi ţinut (a face ceva) = a fi obligat să; să vie = să vină; în bună voie = liber; în deplină libertate   
Transpuneţi conţinutul lor în limba standard actuală.  

                                                 
*
 Florin - monedă de aur, în greutate de aproximativ 3,5 grame, bătută la Florenţa, începând din 1252. 

 



 45 

 F. Negocierea 
Comerţul înseamnă negociere. La piaţă (târg), negocierea se cheamă târguială sau tocmeală.  
 

Textul schiţei „Şcoala” de Mihail Sadoveanu poate fi un model pentru arta de a negocia, de a se tocmi. 
Urmăriţi, în dreapta, descrierea actelor de vorbire posibile pe parcursul unei negocieri. 
    

Şcoala    
 

„Era zi de târg. Prietenul meu, David, m-a îndemnat să mă opresc la 

prăvălia lor. La cel dintâi client care apăru, David se repezi, întrebând: 

-Ce vreţi să cumpăraţi?Avem marfă foarte bună. Poftiţi în prăvălie. 

Clientul nu se opri. Apoi, tatăl lui pofti înăuntru două femei şi spuse cu 

dulceaţă: 

-Poftiţi, vă rog, avem tot ce doriţi.  

- Dă-ne nişte stambă.  

- Aici ai un lucru bun şi ieftin. Costă numai optzeci de bani cotul!   

- Optzeci de bani? Strigă femeia. Da’ unde s-a mai auzit aşa ceva?  

- Nu vrei să crezi dumneata? Dar aşa  preţ  ţi-l fac numai dumitale, căci 

văd cu cine am de-a face.  Am vândut azi din marfa asta cu un leu şi 

douăzeci.  

- Cum să cred asta?Doar eu nu-s de ieri de alaltăieri. Am mai văzut şi am 

mai cumpărat. 

- Cât dai? 

- Apoi, îţi spun una: marfa dumitale face patruzeci de bani cotul. 

 - Cum ai zis? Ţipară într-un glas tatăl şi fiul, şi groaza li se citi pe obraz. 

Cu aşa preţ, nu pot!  

Femeia se îndreptă spre uşă. 

Deodată, bătrânul o întrebă cu glas prietenesc: 

- Dai şaptezeci de bani? 

- Mai pun zece bani, zise femeia râzând. Dacă îţi place aşa, bine; dacă nu, 

mă duc. 

- Ai să mai dai încă doi! Strigă cu hotărâre negustorul...” 

                                                           (M. Sadoveanu, Povestiri,Cartea Românească, 1981) 

 

 
 

 

invitaţie, ofertă 

 

 

invitaţie, ofertă 

cerere 

ofertă 

dezacord, refuz 

persuasiune 

 

 

refuz, indignare 

 

negociere  

ofertă 

refuzul ofertei 

 

 

 

ofertă 

ofertă condiţionată 

 

cerere imperativă  

 
 

9. Încheiaţi negocierea : 1. cu respingerea ofertei  2. cu acceptarea ofertei  
 
 

10. Negociaţi, tocmiţi-vă, pentru un produs în piaţă.    
 

11. „Târg” e folosit pentru a indica orice manifestare unde persoanele se întâlnesc pentru a se 
informa şi a negocia. Ce se oferă la Târgul din reclamele de mai jos?     
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