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Notă asupra ediției
Constantin Bărbulescu
Cum această lucrare apare în urma unui proiect finanțat printr‑un grant CNCSIS,
începuturile trebuie căutate la originea proiectului, când, încercând să definim volumul de
publicat pentru anul întâi, s‑a impus ca un fundament – legislația sanitară. Cu alte cuvinte,
am considerat că atunci când studiezi modernizarea igienică și sanitară, se cade să pornești
de la legislație. De fapt, preocuparea pentru legislația sanitară este mai veche.
Perioada studiată (1874–1910) este tocmai perioada dintre cele două legi sanitare
ale României moderne. Intervalul temporal se impunea astfel de la sine. Dar legile sanitare
nu constituie decât o mică parte a rețelei normative a statului modern. Legislația este completată de regulamentele sanitare, care sunt mult mai numeroase, și din perspectiva noastră
nu mai puțin importante importante ca legile. Din acest motiv o mare parte a volumului de
față este destinată regulamentelor sanitare.
Dar să o luam cu începutul. Ambiția noastră a fost de a publica în mod integral1
și exhaustiv legile sanitare, cu modificările lor; ceea ce pentru legea sanitară din 1874 nu
este puțin lucru, ea suferind modificări în 1877, 1881, 1885, 1893 și 1898. Modificări care
o transformă substanțial, legea dinainte de 1910 nemaisemănând prea mult cu varianta
inițială din 1874. Alături de marile legi sanitare, în intervalul studiat, au mai fost promulgate
o seamă de alte legi cu caracter sanitar din care am selectat și publicat câteva (1894 – Legea
asupra alienaților; 1881 – Legea pentru înființarea spitalelor rurale etc.).
În ceea ce privește regulamentele, numărul lor este impresionant și deci covârșitor.
Am încercat, pe cât posibil, să publicăm principalele regulamente sanitare generale și să
exemplificăm doar prin câteva texte, mulțimea regulamentelor sanitare locale. Acestei perpetue dorințe de publicare a principalelor regulamente generale i se datorează și dimensiunea volumului. Pentru regulamentele generale am respectat principiul variantelor, ca și la
legile sanitare: astfel, mai multe regulamente, modificate de‑a lungul timpului, au fost publicate în variantele lor succesive. A fost cazul Regulamentului pentru vaccinație și revaccinație
(1875 și 1893); Regulamentului pentru industrii insalubre (1875 și 1894); Regulamentului
pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești (1888 și 1894); Regulamentului pentru prevenirea bolilor infecțioase (1891 și 1897) etc.
Oricum, acest volum cuprinde majoritatea regulamentelor sanitare generale.
Din cealaltă categorie importantă de regulamente – regulamentele sanitare locale,
cum spuneam undeva mai sus, am selectat și publicat doar câteva dintre ele. O scurtă incursiune în paginile Monitorului Oficial oferă dimensiunea numerică a acestei categorii de
1 De altfel, toate textele publicate în volumul de faţă, fie că sunt regulamente, fie că sunt legi, sunt
publicate integral din sursa menţionată în lista de documente.
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texte: numai ele ar fi putut constitui, pentru perioada studiată, un volum comparabil ca
dimensiuni cu cel de față.
În ceea ce privește sursa documentelor publicate, ea este, pentru marea majoritate
a textelor, constituită din clasicul Monitorul Oficial al României și, după 1889, din oficiosul
Direcției Generale a Serviciului Sanitar – Buletinul Direcțiunii Generale a Serviciului Sanitar.
Acestora li se adaugă, doar pentru un document din fiecare, și colecțiile de legi publicate de
B. Boerescu și C. Hamangiu.
Iar acum, după ce ne‑am lămurit ce categorii de documente publicăm aici și de unde
sunt preluate aceste texte, rămâne de abordat spinoasa problemă a formei publicării acestor
documente. Paleta opțiunilor poate merge de la publicarea identică a variantelor inițiale
până la modernizarea completă a limbajului. Nici una dintre aceste opțiuni extreme nu ne‑a
convins. Așa că am ales o cale de mijloc: modernizarea limbajului, dar cu păstrarea unor
arhaisme care dau farmecul și parfumul textelor de secolul al XIX‑lea.2 Ni s‑a părut de neconceput să înlocuim administrațiune cu administrație3, direcțiune cu direcție sau licitațiune cu
licitație. Cum de neconceput am considerat înlocuirea cu termeni moderni a unor cuvinte
ca amploaiat, zalhana, leafă, afipt, băiaș etc. Dar ce înseamnă modernizarea limbajului? Și
unde stabilim granița între terminologia modernă și cea arhaică? Iată întrebări la care fiecare
editor de texte trebuie să răspundă. Iar răspunsul e individual și reușita rezultatului depinde
de fiecare dată de ceea ce aș putea numi simțul limbii editorului. Din fericire, nu întregul
proces de editare a formei textelor este unul intuitiv. Intuiția intervine doar la alegerea regulilor de transcriere a textelor: multiplicarea lor duce la o excesivă modernizare, lipsa lor
jenează lectorul modern… Să sperăm, alături de cititorii noștri, că am găsit justa cale de
mijloc.
Iar acum să vedem deci care sunt regulile pe care le‑am aplicat la transcrierea textelor. În primul rând am suprimat u final: întâiu devine întâi. Apoi am adăugat vocala a după
fiecare vocală accentuată: persóne devine persoane; mórte devine moarte; acésta devine aceasta etc. În sfârșit, o altă regulă importantă de transcriere a fost unirea cuvintelor compuse,
conform normelor actuale: întru cât devine întrucât; de o potrivă devine deopotrivă; de cât
devine decât etc. Consoana s fost transcrisă prin z în cazuri precum: presintă devine prezintă; visitarea devine vizitarea; autorisație devine autorizație etc. Aceiași consoană s a fost
transcrisă prin x în cuvinte ca: esercita devine exercita; espirare devine expirare; esistă devine
există etc. O situație asemănătoare există și pentru consoana d care în anumite cazuri a fost
transcisă prin z (dile devine zile; blândi devine blânzi; miadă‑di devine miazăzi etc.) în altele
prin j (midloci devine mijloci; midloacelor devine mijloacelor etc.). Pentru unele cuvinte y s‑a
2 În paralel, am căutat modele printre lucrările colegilor. Un bun exemplu a fost lucrarea colectivă
Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Crinela Elena Holom (ediţie de texte, studiu introductiv şi note de...), Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania îna
doua jumătate a secolului al XIX‑lea, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009.
3 Acolo unde în text apar ambele forme, am respectat litera textului. Astfel, uneori în acelaşi text
apare şi forma administraţiune, şi administraţie: am păstrat deci ambele forme.
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transcris conform normelor actuale prin i: dysenterie devine dizenterie; fenilyc devine fenilic
etc. De asemenea, am eliminat consoana h mut: pathologie devine patologie. Am înlocuit în
unele cazuri franțuzescul ch cu autohtonul ș: bronchită devine astfel bronșită. Sau similarul
ph prin f: amphiteatru devine amfiteatru. La fel, liquid devine lichid. În sfârșit, grupul sce a
fost transcris prin ște în cuvinte precum: privesce devine privește; îngrijesce devine îngrijește
etc. De asemenea, uneori grupul gi a fost transcris prin j: astfel pavagiului devine pavajului;
farinagiuri devin farinajuri sau giurul devine jurul etc.
Alături de aceste reguli principale de transcriere, ar mai fi de adăugat că am păstrat
structura propoziției și a frazei din textul original. De asemenea, în titulatura instituțiilor
scrierea cu literă mare a fost păstrată ca în textul original, chiar dacă există o inconsecvență
a utilizării sale. Am renunțat totuși la scrierea cu literă mare a zilelor săptămânii și a lunilor
anului.
În final, aș dori să mulțumesc membrilor grantului și deci autorilor, pentru investiția
ca timp și muncă pe care au realizat‑o pentru definitivarea acestui volum.
Sperăm că volumul își va dovedi utilitatea pentru istoricul care studiază ultimele decenii ale secolului al XIX‑lea și începutul secolului XX în Vechiul Regat. De acum, totul
depinde de el.
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Lista documentelor publicate
Legi sanitare
1874
1. L
 ege – MO, 1874, nr. 131, 16 iunie, p. 835–8371.
1877
2. L
 ege pentru modificarea unor articole din Legea sanitară – MO, 1877, nr. 71, 1 aprilie,
p. 2223–2224.
1881
3. L
 ege pentru modificarea art. 10 și 131 din Legea sanitară – MO, 1881, nr. 58, 14 iunie,
p. 1889.
1885
4. L
 ege pentru modificarea legii sanitare în vigoare – MO, 1885, nr. 2, 3 aprilie, p. 34–40.
1893
5. L
 ege pentru modificarea legii sanitare – MO, 1893, nr. 62, 18 iunie, p. 1785–1798.
1898
6. L
 ege relativă la modificarea art. 35, 36, 37, 38, 95,154, 163, 164 și 176 din legea sanitară –
MO, 1898, nr. 41, 24 mai, p. 1427–1429.
1910
7. L
 ege – MO, 1910, nr. 211, 20 decembrie 1910, p. 8505–8538.

Alte legi cu caracter sanitar
1881
8. L
 ege pentru înființarea de spitale rurale – B. Boerescu, Al doilea supliment la Codicele României, cuprinzând toate legile, decretele și regulamentele de la 1875 până la decembrie 1881,
București, Tipografia Academiei Române, 1882, p. 394–395.
1 Ca regulă, fiecare document este prezentat cu numele; urmează apoi între paranteze pătrate – acolo unde a fost cazul – numărul și data decretului regal prin care a fost sancționată legea sau regulamentul, sau al jurnalului consiliului de miniștri. Prima referință, după titlu, indică sursa de unde
a fost preluat documentul. Uneori există o a doua referință, suplimentară, introdusă totdeauna în
această listă cu „vezi și”.
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1894
9. L
 ege asupra alienaților [sancționată cu decretul regal nr. 4090 de la 10 decembrie 1894] –
BDGSS, nr. 24, 15 decembrie 1894, anul VI, p. 370–377; vezi și MO, 1894, nr. 203, 15
decembrie, p. 6921–6923.
1906
10. L
 ege pentru alcătuirea unui fond al asistenței sanitare a sătenilor – BDGSS, nr. 10, 31
mai 1906, anul XVIII, p. 181–183.
11. L
 ege pentru trecerea spitalelor rurale de la județe sub directa administrare a ministrului
de interne – BDGSS, nr. 6, 31 martie 1906, anul XVIII, p. 102–103.

Regulamente sanitare generale
1875
12. R
 egulament pentru vaccinație și revaccinație – MO, 1875, nr. 103, 13 mai, p. 2381–
2382.
13. R
 egulament pentru industrii insalubre – MO, 1875, nr. 156, 18 iulie, p. 3517–3522.
1877
14. R
 egulament pentru transportul cadavrelor omenești (dezvoltător art. 12, lit. h. din legea
sanitară) – MO, 1877, nr. 3, 5 ianuarie, p. 58–59.
1885
15. R
 egulamentul concursurilor pentru posturile medicale – MO, 1885, nr. 94, 30 iulie,
p. 1928–1931.
1886
16. R
 egulament pentru serviciul sanitar de oraș – MO, 1886, nr. 151, 7 octombrie, p. 3457–
3461.
17. R
 egulament asupra comerțului cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare [sancționat
prin înaltul decret nr. 1777 din 27 mai 1886] – BDGSS, nr. 21, 1 noiembrie 1890, anul
II, p. 319–321; nr. 22, 15 noiembrie 1890, anul II, p. 331–336.
18. R
 egulament pentru organizarea interioară a farmaciilor. Modul privegherii și al controlului lor [sancționat prin decretul regal nr. 1842 din 31 mai 1886] – BDGSS, nr. 21, 1
noiembrie 1890, anul II, p. 315–319.
19. R
 egulament pentru verificarea morților – BDGSS, nr. 2, 15 ianuarie 1890, anul II,
p. 29–32.
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1887
20. R
 egulament de aplicațiune al legii pentru înființarea de spitale rurale – MO, 1887, nr.
87, 22 iulie, p. 2121–2129.
1888
21. R
 egulament pentru administrarea și supravegherea stabilimentelor balneare din țară –
MO, 1888, nr. 39, 20 mai, p. 889–891; vezi și BDGSS, nr. 9, 1 mai 1894, anul VI, p. 135–
138.
22. R
 egulament pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești. Igiena și
salubritatea lor – BDGSS, nr. 7, 15 martie 1889, anul I, p. 114–117.
23. R
 egulament pentru dentiști de clasa II – MO, 1888, nr. 24, 1 mai, p. 539–540; vezi și
BDGSS, nr. 22, 15 noiembrie 1890, anul II, p. 330–331.
24. R
 egulament pentru spitalele județene și comunale [sancționat prin decretul regal nr.
3851 din 28 decembrie 1888] – BDGSS, nr. 4, 15 februarie 1890, anul II, p. 50–58; nr.
6, 15 martie 1890, anul II, p. 82–85; nr. 7, 1 aprilie 1890, anul II, p. 97–102. Vezi și MO,
1889, nr. 218, 3 ianuarie, p. 4984–4990.
1890
25. R
 egulament asupra măsurilor de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivitei
granuloase [sancționat prin decretul regal nr. 1258 din 12 aprilie 1890] – BDGSS, nr. 8,
15 aprilie 1890, anul II, p. 113–116; vezi și MO, 1890, nr. 13, 18 aprilie, p. 273–274.
26. R
 egulament de administrație al spitalelor rurale [aprobat cu jurnalul Consiliul de
miniștri nr. 17 din 16 august 1890] – BDGSS, nr. 17, 1 septembrie 1890, anul II, p. 257–
263; nr. 18 și 19, 15 septembrie și 1 octombrie 1890, anul II, p. 277–290; nr. 20, 15
octombrie 1890, anul II, p. 300–304.
1891
27. R
 egulament de concurs pentru darea concesiunilor de deschiderea de farmacii noi –
BDGSS, nr. 21, 1 noiembrie 1891, anul III, p. 306–308.
28. R
 egulament pentru prevenirea bolilor infecțioase (molipsitoare) dezvoltător art. 9, 12,
13, 128, 129 și 130 din legea sanitară [aprobat prin decretul regal nr. 2796 din 24 noiembrie 1891] – BDGSS, nr. 23, 1 decembrie 1891, anul III, p. 337–347; nr. 24, 15
decembrie 1891, anul III, p. 353–368.
1892
29. R
 egulament asupra fabricațiunii și vânzării produselor distilațiunii petrolului [sancționat
prin înaltul decret regal nr. 3820 din 1 decembrie 1892] – BDGSS, nr. 1, 1 ianuarie
1893, anul V, p. 1–4; vezi și MO, 1892, nr. 197, 5 decembrie, p. 5754–5755.
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30. R
 egulament pentru inspectorii serviciului sanitar [sancționat prin decret regal nr.
2670] – BDGSS, nr. 16, 15 august 1892, anul IV, p. 249–252; vezi și MO, 1892, nr. 95,
30 iulie, p. 3001–3002.
1893
31. R
 egulament al Consiliului Sanitar Superior [sancționat prin decretul regal nr. 4869 din
30 noiembrie 1893] – BDGSS, nr. 23, 1 decembrie 1893, anul V, p. 397–401; vezi și
MO, 1893, nr. 201, 4 decembrie, p. 5649.
32. R
 egulament asupra comerțului cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare [sancționat
prin decretul regal nr. 3611 din 23 octombrie 1893] – BDGSS, nr. 22, 15 noiembrie
1893, anul V, p. 383–387; vezi și MO, 1893, nr. 172, 31 octombrie, p. 4801–4802.
33. R
 egulament pentru consiliile de igienă și de salubritate publică [sancționat prin decretul regal nr. 3359 din 29 septembrie 1893] – BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1893, anul V,
p. 317–320; nr. 20, 15 octombrie 1893, anul V, p. 333–341.
34. R
 egulament pentru examenul de liberă practică a medicinei, a medicinei veterinare, a
chirurgiei dentistice, a farmaciei și a moșitului, în România [aprobat prin înaltul decret
regal nr. 2664 din 1 iulie 1893] – BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1894, anul VI, p. 292–
297; vezi și MO, 1893, nr. 76, 6 iulie, p. 2185–2187.
35. R
 egulament asupra fabricațiunei și vânzării produselor distilațiunii petrolului
[sancționat prin înaltul decret regal nr. 3820 din 1 decembrie 1892 cu modificările introduse prin decretul nr. 2386 din 8 iunie 1893] – BDGSS, nr. 13, 1 iulie 1893, anul V,
p. 225–229; vezi și MO, 1892, nr. 197, 5 decembrie, p. 5754–5755; MO, 1893, nr. 55,
10 iunie, p. 1594–1595.
36. R
 egulament asupra măsurilor de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivitei
granuloase [sancționat prin decretul regal nr. 1258 din 12 aprilie 1890 cu adăugirile
introduse prin jurnalul consiliului de miniștri, nr. 9 din 28 iulie 1893] – BDGSS, nr. 19,
1 octombrie 1893, anul V, p. 322–325.
37. R
 egulament pentru vaccinare și revaccinare [aprobat prin jurnalul Consiliului de
Miniștri nr. 23 de la 24 iulie 1893] – BDGSS, nr. 15, 1 august 1893, anul V, p. 254–259;
nr. 16, 15 august 1893, anul V, p. 269–274; vezi și MO, 1893, nr. 99, 3 august, p. 2793–
2796.
1894
38. R
 egulament asupra lucrărilor pentru ameliorarea salubrității localităților, dezvoltător
art. 159 din legea sanitară [aprobat cu decretul regal nr. 2920] – BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1894, anul VI, p. 289–291; vezi și MO, 1894, nr. 131, 16 septembrie, p. 4537–
4538.
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39. R
 egulament pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești [aprobat
cu decretul regal nr. 2328] – BDGSS, nr. 12, 15 iunie 1894, anul VI, p. 184–187; vezi și
MO, 1894, nr. 57, 14 iunie, p. 2217–2218.
40. R
 egulament pentru industriile insalubre (art. 140–147 din legea sanitară) [aprobat prin
înaltul decret regal nr. 3057 din 20 septembrie 1894, împreună cu adăugirile introduse
prin înaltul decret regal nr. 3153 din 30 septembrie 1894] – BDGSS, nr. 1, 1 ianuarie
1895, anul VII, p. 1–7; nr. 2, 15 ianuarie 1895, anul VII, p. 24–30; nr. 3, 1 februarie
1895, anul VII, p. 37–44; nr. 4, 15 februarie 1895, anul VII, p. 56–60; nr. 5, 1 martie
1895, anul VII, p. 71–76; vezi și MO, 1894, nr. 138, 24 septembrie, p. 4769–4786 (pentru varianta aprobată prin înaltul decret regal nr. 3057 din 20 septembrie 1894).
41. R
 egulament pentru serviciul inspectorilor sanitari [aprobat cu decretul regal nr.
2106], – BDGSS, nr. 12, 15 iunie 1894, anul VI, p. 179–183; vezi și MO, 1894, nr. 50,
4 iunie, p. 1947–1949.
42. R
 egulament pentru serviciul sanitar de județe [aprobat cu înaltul decret regal nr. 2851
din 18 iulie 1894], – BDGSS, nr. 17 și 18, 1 și 15 septembrie 1894, anul VI, p. 260–285;
nr. 20, 15 octombrie 1894, anul VI , p. 309–315; nr. 21, 1 noiembrie 1894, anul VI ,
p. 327–328; nr. 22, 15 noiembrie 1894, anul VI, p. 341–348; nr. 23, 1 decembrie 1894,
anul VI, p. 363–365; vezi și MO, 1894, nr. 105, 12 august, p. 3785–3805.
1895
43. R
 egulament asupra privegherii sanitare a fabricațiunii alimentelor și băuturilor și a
comerțului cu alimente și băuturi (art. 154, 155, 156 și 157 din legea sanitară) [aprobat
cu decretul regal nr. 3456] – BDGSS, nr. 18 și 19, 15 septembrie și 1 octombrie 1895,
anul VII, p. 277–310; vezi și MO, 1895, nr. 140, 24 septembrie, p. 4656–4671.
1896
44. R
 egulament al legii asupra alienaților [aprobat cu decretul regal nr. 4307 din 9 noiembrie
1896] – BDGSS, nr. 23, 1 decembrie 1896, anul VIII, p. 372–375; nr. 24, 15 decembrie
1896, anul VIII, p. 379–388, vezi și MO, 1896, nr. 179, 13 noiembrie, p. 6041–6045.
1897
45. R
 egulament pentru facultățile de medicină [aprobat cu decretul regal nr. 89 din 13 ianuarie 1897] – BDGSS, nr. 3, 1 februarie 1897, anul IX, p. 38–46; nr. 4, 15 februarie 1897,
anul IX, p. 56–58; vezi și MO,1897, nr. 231, 19 ianuarie, p. 7721–7724.
46. R
 egulament pentru prevențiunea bolilor infecțioase (molipsitoare) – BDGSS, no. 13 și
14, 1 și 15 iulie 1897, anul IX, p. 194–224.
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1899
47. R
 egulamentul învățământului farmaceutic – MO, 1899, nr. 156, 19 octombrie, p. 5299–
5304.
48. R
 egulament pentru măsurile de apărarea sănătății publice, față de exploatările de petrol
[aprobat cu decretul regal nr. 3813 din 15 octombrie 1899] – BGDSS, nr. 19 și 20, octombrie 1899, anul XI, p. 309–311; vezi și MO, 1899, nr. 163, 21 octombrie, p. 5545–
5546.
1900
49. R
 egulament pentru vânzarea substanțelor medicamentoase brute (drogue) și a materiilor toxice [aprobat prin decretul regal nr. 5 din 2 ianuarie 1900] – BDGSS, no. 1, 1
ianuarie 1900, anul XII, p. 8–15; vezi și MO, 1900, nr. 225, 9 ianuarie, p. 7705–7708.
50. R
 egulamentul taxei farmaceutice – BDGSS, nr. 4, aprilie 1900, anul XII, p. 98–102.
1901
51. R
 egulament pentru deschiderea și funcționarea Policlinicilor [aprobat cu decretul regal
nr. 2 944 din 31 iulie 1901] – BDGSS, nr. 8, august 1901, anul XIII, p. 184–185; vezi și
MO, 1901, nr. 99, 3 august, p. 3729.
1904
52. R
 egulament pentru serviciul sanitar rural din 29 iunie 1904, – C. Hamangiu, Codul
General al României (codurile, legile, regulamentele uzuale în vigoare 1856–1907), vol. III,
București, Editura Librăriei Leon Alcaly, 1907, p. 3117–3123.
1905
53. R
 egulament de concurs pentru darea concesiunilor de deschidere de farmacii noi –
BDGSS, nr. 1, 15 ianuarie 1906, anul XVIII, p. 9–13; vezi și MO, 1905, nr. 202, 11
decembrie, p. 6844–6845.
1907
54. R
 egulament pentru înființarea și funcționarea căminului moașelor rurale – BDGSS, nr.
21–22, 15–30 noiembrie 1907, anul XIX, p. 415–419.

Regulamente sanitare locale
1883
55. R
 egulamentul concursului pentru postul de medic primar al urbei Ploiești – BDGSS,
nr. 20, 15 octombrie 1890, anul II, p. 305–307.
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1890
56. R
 egulament asupra administrațiunii eforiei spitalelor civile din București [sancționat
prin decretul regal nr. 2447 din 28 iulie 1890] – BDGSS, nr. 16, 15 august, 1890, anul
II, p. 241–246; vezi și MO, 1890, nr. 100, 3 august, p. 2466–2467.
57. R
 egulament pentru concursurile posturilor medicale din serviciul spitalelor eforiei din
București – BDGSS, nr. 22, 15 noiembrie 1890, anul II, p. 336–339; nr. 23 și 24, 1 și 15
decembrie 1890, anul II, p. 346–365.
58. R
 egulament pentru ocuparea posturilor de medici, medici veterinari, farmaciști și
moașe, salariați de comuna Craiova – BDGSS, nr. 1 și 2, 1 și 15 ianuarie 1891, anul III,
p. 2–7; vezi și MO, 1890, nr. 212, 21 decembrie, p. 5061–5063.
1897
59. R
 egulamentul administrației comitetului spitalului „Elisabeta Doamna, Caritatea
Gălățeană” din Galați [aprobat cu decretul regal nr. 1814 din 8 mai 1897] – BDGSS, nr.
17, 1 septembrie 1897, anul IX, p. 272–278.
1900
60. R
 egulamentul Școlii de moașe clasa a II‑a din Craiova [aprobat cu decretul regal nr.
1335 din 18 martie 1900] – BDGSS, nr. 3, martie 1900, anul XII, p. 64–69; vezi și MO,
1900, nr. 289, 24 martie, p. 10297–10299.
61. P
 rimăria Câmpina. Regulament pentru prevenirea unor boli infecțioase – MO, 1900,
nr. 118, 25 august, p. 4916–4919.
62. R
 egulament pentru menținerea curățeniei străzilor și piețelor din comuna urbană Sinaia – MO, 1900, nr. 76, 6 iulie, p. 3379–3380.
63. P
 rimăria Botoșani. Regulament pentru curățarea ogrăzilor particulare – MO, 1900, nr.
76, 6 iunie, p. 3377.
1901
64. R
 egulamentul școlii de moașe de la institutul Grigore Ghica Vodă din Iași [aprobat
cu înaltul decret nr. 2 550 din 22 iunie 1901] – BDGSS, nr. 7, iulie 1901, anul XIII,
p. 152–164; vezi și MO, 1901, nr. 76, 6 iulie.
1902
65. R
 egulamentul pentru organizarea și conducerea farmaciei casei Sf. Spiridon din Iași
[aprobat cu decretul regal nr. 2252 din 19 iulie 1902] – BDGSS, nr. 7 și 8, iulie și august
1902, anul XIV, p. 198–210; vezi și MO, 1902, nr. 94, 31 iulie, p. 3360–3365.
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66. R
 egulamentul pentru concursurile medicilor primari și secundari ai epitropiei generale
a spitalelor și ospiciilor Casei Sf. Spiridon din Iași – BDGSS, nr. 6, iunie 1902, anul XIV,
p. 160–166.
67. R
 egulament relativ la concursul pentru postul de profesor de teoria obstretică la școala
de moașe de pe lângă institutul Maternitatea din București [aprobat cu decretul regal nr.
2463 din 20 septembrie 1902] – BDGSS, nr. 9, septembrie 1902, anul XIV, p. 259–264;
vezi și MO, 1902, nr. 139, 25 septembrie, p. 4778–4779.
1908
68. R
 egulamentul Secției moașelor rurale de pe lângă școala de moașe a Eforiei de la Institutul ”Maternitatea” din București [promulgat prin Decret Regal nr. 225 din 26 ianuarie
1908] – BDGSS, nr. 1, 31 ianuarie 1908, nr. 1, anul XX, p. 11–13.

Abrevieri
1. MO – Monitorul Oficial al României
2. BDGSS – Buletinul Direcțiunii Generale a Serviciului Sanitar

Ghid de întrebuințare. Modernizarea societății românești
în secolul al XIX‑lea
Alin Ciupală
Apariția statului național în urma dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza în 1859 a
făcut posibilă organizarea operei de modernizare a societății românești într‑un cadru coerent.
Debutul fazei clasice în parcursul construirii statului român modern încheie o perioadă relativ
scurtă, delimitată de revoluția din 1821 și Unirea Principatelor, pe care o putem considera ca
una primară, arhaică, de debut a structurilor noului tip de stat.
Reinstaurarea domniilor pământene a însemnat o încercare de organizare a statului pe
baze moderne și nu o întoarcere la situația de dinaintea instaurării de către Imperiul otoman
a regimului fanariot la începutul secolului al XVIII‑lea. Boierimea românească din Muntenia
și Moldova receptase de‑a lungul epocii fanariote ideile noi, cum ar fi cele ale Marii revoluții
franceze, făcute cunoscute prin intermediul culturii grecești patronate de principii fanarioți.
În felul acesta iluminismul, naționalist și conservator spre deosebire de cel clasic de tip francez
raționalist și liberal, a provocat o criză care a determinat apariția unei tensiuni între elita autohtonă și cea greacă ce a devenit tot mai acută spre sfârșitul secolului al XVIII‑lea și începutul celui
următor. Coabitarea funcțională de până atunci a devenit practic imposibilă în condițiile în
care principii fanarioți, susținători ai idealurilor naționale grecești, subordonează Principatele
intereselor Marii Idei. Marii boieri români patrioți, altfel destul de dezbinați și înclinați mai
degrabă spre o reflecție politică decât spre o acțiune hotărâtă, au reacționat în cele din urmă
în condițiile declanșării de către Societatea secretă eteristă, cu sprijinul direct al Imperiului
țarist, a revoluției grecești. Compromiterea fanarioților și semnalul dat Porții de către marii
boieri români în sensul dorinței schimbării regimului politic din Principate au făcut ca Imperiul otoman să decidă, la propunerea însă a Rusiei, numirea la București și Iași a unor domni
pământeni desemnați din rândurile marii boierimi. Chiar dacă adevărata putere de decizie,
fapt accentuat după semnarea Tratatului de pace de la Adrianopol din 1829, o aveau consulii
ruși, domnii încearcă să atenueze obediența față de țar printr‑o operă de administrare a țării în
sensul unui început de modernizare.
Introducerea Regulamentelor Organice în Muntenia și Moldova începând cu 1831 și
1832 a creat, cel puțin teoretic, premisele accelerării operei de modernizare prin introducerea
unor instituții noi guvernate de principii moderne, precum separarea puterilor în stat sau egalitatea în fața obligațiilor. În realitate, Regulamentele Organice nu au fost puse în practică în
bună măsură datorită intereselor strategice ale puterii care avusese de fapt un cuvânt decisiv
în elaborarea lor, și anume Imperiul țarist. Cu alte cuvinte, modernizarea societății românești
este permisă de Rusia doar în măsura în care aceasta nu contravine intereselor sale în Peninsula
Balcanică și în Principate. Imperiul țarist, aflat încă de la jumătatea secolului al XVIII‑lea în
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ofensivă spre Constantinopol, era interesat să‑și asigure siguranța liniilor de aprovizionare și de
comunicație și de aceea controlul asupra Principatelor s‑a tradus sub forma unui „protectorat”
cât se poate de apăsător. Eforturile domnilor regulamentari, personaje desemnate de Rusia și
confirmate formal de Poartă, de a se sustrage ingerințelor consulilor ruși de la București și Iași,
s‑au dovedit zadarnice. Buni administratori, cu o experiență dobândită în funcțiile anterioare
deținute în sistemul birocratic al statului, cultivați și educați în Occident, domnii regulamentari au încercat să patroneze o modernizare limitată și îndreptată mai ales spre o mai bună
funcționare a administrației. Crearea unui sistem școlar în limba română care a înlocuit școlile
de limbă greacă, a unor instituții administrative noi și chiar a unei miliții pământene au însoțit
măsurile anti-liberale și de lichidare a oricărei opoziții împotriva presiunilor tot mai apăsătoare
ale Imperiului țarist. În condițiile în care modernizarea devine sinonimă tot mai mult cu edificarea unor structuri liberale, contradicția apărută în fața domnilor regulamentari nu a putut
fi rezolvată de aceștia. În plus, se accentuează opoziția unei părți a marii boierimi, animată de
patriotism și declarat anti-rusă, precum și a cercurilor liberale ale boierimii de rangul doi și
trei. Opoziția împotriva regimului regulamentar înțeles ca instrument al Rusiei se va coagula
în cadrul Partidei Naționale, o grupare eterogenă și lipsită de un program coerent de acțiune
dar care a adunat energiile liberale în deceniul care a premers revoluției de la 1848.
În acest context apare generația pașoptistă care a organizat revoluția și care a avut un rol
activ în realizarea dublei alegeri de la 1859. Din punctul de vedere al originii sociale, majoritatea viitorilor pașoptiști provenea din familii boierești, unele vechi și cu nume sonore, dar care
scăpătaseră și ai căror descendenți fuseseră obligați, la jumătatea secolului al XIX‑lea, să intre
în slujba statului, mulți dintre ei alegând cariera militară care le garanta un venit fix și posibilitatea promovării. Amintirile, memoriile sau jurnalele unora dintre ei ne înfățișează niște tineri
ducând o viață relativ lejeră, plini de romantismul epocii. Ceea ce le va schimba fundamental
viața a fost perioada studiilor universitare, petrecută la Paris dar și în alte universități europene
și care a lăsat urme de neșters. Cei mai mulți dintre ei pleacă la studii în urma obținerii unor
burse din partea Eforiei școlilor, instituție patronată de câțiva mari boieri efori, și sunt trimiși
pentru a se forma și a deveni specialiștii de care statul are nevoie în efortul său de modernizare
a instituțiilor. De aceea, nu întâmplător cei mai mulți dintre ei vor urma cursuri de drept, puțini
de inginerie și medicină. Nu pasiunea pentru științele juridice i‑a îndreptat către Facultățile de
drept, ci siguranța unei slujbe în structurile birocratice ale statului, structuri aflate la început și
care aveau nevoie de specialiști care să le facă funcționale. Pe lângă specializarea propriu‑zisă,
tinerii generației pașoptiste vor intra în contact cu reprezentanți de marcă ai mișcării liberale
europene, dintre care mulți le‑au fost profesori, care îi vor iniția în domeniul ideologiei liberale
și în secretele societăților masonice ai căror membri vor deveni. Mișcarea liberală europeană
milita pentru realizarea unui tip nou de stat, bazat pe principiile separării puterilor, suveranității
națiunii și guvernării reprezentative, pe recunoașterea drepturilor cetățenilor și pe egalitatea în
fața legilor. Noua formulă a coeziunii sociale, națiunea, urma să‑i adune pe toți membrii corpului social, indiferent de originea socială, capacități intelectuale sau alte elemente. De aceea,
statul modern trebuia să fie liberal și național în egală măsură, o egalitate care va fi prezentă
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însă doar în teorie, deoarece în practică vor apare importante contradicții, precum cea legată de
excluderea anumitor categorii sociale de la obținerea drepturilor politice, de exemplu evreii și
femeile. Generația tinerilor români, asemenea congenerilor lor italieni, maghiari, francezi, germani, cehi și enumerarea ar putea continua, și‑a însușit acest obiectiv și a încercat prin revoluția
de la 1848 să confere un conținut politic ideii de națiune. Încercarea a eșuat dar ea va fi reluată
și va avea câștig de cauză în 1859 când, datorită unei conjuncturi externe favorabile și a adunării
energiilor din interior, se produce Unirea Principatelor.
Momentul Unirii și al apariției statului modern român în forma sa clasică, desăvârșită
în 1918, a generat o atmosferă de entuziasm fără precedent în istoria românilor, temperată însă
destul de repede datorită chiar provocărilor care s‑au aflat în fața elitei politice și față de care
se impunea un răspuns. Alexandru Ioan Cuza, principele ales la 5 și 24 ianuarie, și‑a îndreptat
atenția asupra a două obiective majore: pe de‑o parte consolidarea unirii și recunoașterea sa
pe plan internațional, iar pe de alta, adoptarea unor măsuri cu caracter modernizator în interior. Această modernizare presupunea dizolvarea discrepanțelor în ceea ce privea organizarea
internă a celor două regiuni, Moldova și Muntenia, dar și apropierea Principatelor Unite de
lumea occidentală și ieșirea de sub influența lumii orientale. În aparență, obiectivul generos al
modernizării era acceptat de toate grupurile politice, neconstituite încă în partide, iar domnitorul și‑a asumat încă de la început rolul de lider, de inițiator al unor măsuri așteptate și atât de
necesare. Incontestabil, Al. I. Cuza a fost cel care a avut inițiativa de a pune în practică un program ambițios de reforme în toate domeniile, de la învățământ, administrație, justiție și armată
până la proprietatea asupra pământului, drepturi civile și civice. Introducerea unor instituții
de tip occidental oferea modernizării, văzută ca un fenomen general, complex și integrator,
premisele reușitei. Domnitorul s‑a pus însă într‑o situație fără ieșire în momentul în care a
încercat să continue programul de reforme împotriva principiilor liberale pe care se angajase la
început să le pună în practică. Lovitura de stat de la 2 mai 1864 în urma căreia a fost suprimată
Constituția, dizolvat Parlamentul și instaurată cenzura l‑a adus pe Cuza în faza opoziției celor
care îl votaseră în 1859. Pretextul loviturii de stat l‑a constituit refuzul unei părți a marilor
proprietari de a accepta reforma agrară preconizată de domnitor. Chiar dacă unele dintre reforme au fost introduse după instaurarea regimului personal, ca de exemplu împroprietărirea
țăranilor cu despăgubire, esența operei de modernizare fusese pusă sub semnul întrebării iar
atingerea obiectivelor pe termen lung nu mai era posibilă. De altfel, țara a cunoscut destul de
repede criza economică iar corupția regimului nu a făcut altceva decât să grăbească coagularea
opoziției. Înlăturarea principelui și a regimului său a devenit astfel inevitabilă și ea s‑a produs
la 11 februarie 1866.
Aducerea pe tronul Principatelor Unite a prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen într‑o atmosferă externă și internă complicată punea în aplicare unul din principiile
convenite în cadrul Adunărilor ad‑hoc convocate cu aproape un deceniu în urmă, acela al
domniei unui principe străin. Elaborarea și votarea Constituției de la 1866 a deschis perioada monarhiei constituționale, sistem politic și instituțional care nu mai existase până atunci.
Românii erau puși în fața unui nou început și a unui drum pe care erau chemați să‑l parcurgă
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cu deplină speranță. Constituția acceptată și respectată de principele iar din 1881 de regele
Carol I construia cadrul necesar dar nu suficient pentru derularea practică a operei de modernizare. Momentul 1866 este important deoarece reprezintă un jalon al modului în care
elita politică românească grupată în jurul domnitorului înțelegea să realizeze modernizarea
societății românești. Constituția a fost o sinteză a documentelor cu caracter constituțional
de până atunci, de la memoriile boierești de după 1822, Regulamentele Organice, Convenția
de la Paris, Statutul dezvoltător și proiectul de constituție elaborat de Comisia centrală de la
Focșani, până la Constituția belgiană, cea mai liberală din Europa epocii, care a fost luată ca
model și nu copiată pur și simplu cum se crede îndeobște. Dorința de a da formă și conținut
unui sistem bazat pe principiile liberalismului, pe respectarea strictă a proprietății private, a
drepturilor și libertăților cetățeanului, a separării puterilor și guvernării reprezentative, și pe
considerarea națiunii ca singura deținătoare a puterii totale, indica de fapt obiectivul pe care
opera de modernizare dorea să‑l atingă.
Modernizarea presupunea în primul rând sincronizarea instituțiilor românești cu cele
europene și depășirea distanței care separa, din acest punct de vedere, România de Europa.
În al doilea rând, era necesară construirea unei mentalități noi, în concordanță cu principiile
care puneau în mișcare instituțiile despre care am vorbit, adică era nevoie de conștientizarea
aplicării acestora în condițiile concrete ale societății românești.
Cei care s‑au angajat să patroneze opera de modernizare, liberali și conservatori deopotrivă, au făcut dovada că înțeleg și își asumă răspunderea, politică dar și civică, a necesității
parcurgerii distanței care separa România de Europa occidentală. Sensul modernizării era clar
formulat și el viza un drum european pe care românii s‑au încadrat, cu inerentele rămâneri în
urmă, poticniri sau chiar nereușite. Asupra obiectivului final a existat, putem spune, un consens
dacă ne referim la acțiunea concretă de guvernare în perioadele în care țara a fost condusă de
Partidul Național Liberal sau de Partidul Conservator. De asemenea, mijloacele folosite de unii
și de alții au fost asemănătoare, în sensul că modernizarea a fost pusă în practică prin măsuri
luate de sus, de elita politică și intelectuală, și difuzate către periferie prin inițiative legislative.
Principala diferență care apare și pe care o putem sublinia a fost legată mai ales de ritmul modernizării. În timp ce liberalii doreau o acțiune rapidă, o ardere a etapelor pentru a surmonta
rapid decalajul care separa România de Occident, conservatorii erau adepții unei modernizări
treptate, în ritmul „natural” de evoluție socială, fără salturi și bruscări. Așa se explică de ce liberalii sunt cei care au avut inițiativa în permanență, au dat dovadă de mai mult dinamism, iar
conservatorii i‑au urmat și au avut grijă de gestionarea, organizarea propriu-zisă a diverselor
domenii. Vrem să fim bine înțeleși. Nu putem trage o linie clară între cele două orientări în
sensul că unii au fost progresiști iar ceilalți reacționari. Conservatorii au avut și ei inițiative iar
liberalii au știut să organizeze eficient anumite sectoare dar totuși cei din urmă se detașează prin
dinamismul lor iar primii au pierdut constant terenul până la Primul Război Mondial.
Opera legislativă ne oferă imaginea unei acțiuni complementare, în cadrul căreia liberalii i‑au continuat pe conservatori iar conservatorii au ținut cont de măsurile liberale. În acest
sens putem da exemplele legilor tarifelor vamale protecționite (1886 – liberală, 1891 – con28

servatoare), de încurajare a industriei (cea liberală din 1887 și cea conservatoare din 1912),
legea meseriilor (1902 – liberală, 1911 – conservatoare), legile referitoare la învățământ, cele
sanitare și exemplele ar putea continua.
Spre sfârșitul secolului al XIX‑lea nu au întârziat să apară și teoriile care criticau opera
de modernizare iar acestea veneau din două direcții. În primul rând avem critica formulată
de Titu Maiorescu și însușită de Societatea „Junimea”, cunoscuta teorie a formelor fără fond.
Junimiștii nu puneau sub semnul întrebării necesitatea modernizării ca fenomen social, politic și cultural, de altfel ei vor intra în politică în cadrul Partidului Conservator și vor participa
nemijlocit la guvernare, deci vor avea un rol activ în transpunerea practică o obiectivelor legate
de modernizare. Critica lor s‑a îndreptat împotriva elementelor negative care datorită ritmului
alert riscau să fie asimilate drept lucruri pozitive și în felul acesta să greveze acțiunea practică. Nu putem neglija și dimensiunea politică, ținta fiind adversarii liberali, dar prin ideile lor
junimiștii doreau corectarea unor inadverdențe și nu înlăturarea procesului în sine. În al doilea
rând, trebuie să amintim critica venită din partea curentelor tradiționaliste care s‑au afirmat la
sfârșitul secolului al XIX‑lea și începutul secolului al XX‑lea, semănătorismul și poporanismul.
Spre deosebire de junimiști, reprezentanții celor două curente respingeau ferm ideea de modernizare și caracterul inevitabil al acestei acțiuni pentru o societate precum cea românească.
Mai mult decât atât, modernizarea era socotită un adevărat pericol care amenința adevăratele
valori, cele mai autentice, ale poporului român, conservate de lumea satului românesc. Fără a
defini vreun moment acest specific și aceste valori care sunt lăsate într‑o nebuloasă din care
orice se putea înțelege, tradiționaliștii au negat rolul avut de elită începând cu revoluția de la
1848, precum și obiectivul major al acesteia. Chiar dacă poporaniștii și‑au pus la un moment
dat problema găsirii unor soluții alternative, semănătoriștii mai ales au fost incapabili să formuleze un răspuns clar. Deși critica lor a fost dură și categorică, ea rămâne doar una teoretică
și fără o alternativă viabilă.
În bună măsură dezbaterea a continuat și după Marea Unire din 1918 și apariția României Mari. Datorită necesității unificării sistemului monetar în toate provinciile și plății unei
importante despăgubiri, de către statul român, pentru proprietățile străine rămase în țară, leul
a cunoscut o puternică devalorizare. Dacă în jurul anului 1900 moneda națională era egală
cu francul francez, de exemplu, după 1918 devalorizare leului a condiționat, alături de alte
elemente, cum ar fi urmările războiului, modernizarea. Aportul industrial al Transilvaniei, mai
ales, a atenuat șocul economic dar refacerea cerea un anumit timp. Poate principala problemă
asupra căreia oamenii de condei au continuat să reflecteze, Garabet Ibrăileanu în lucrarea sa
„Spiritul critic în cultura românească” sau Eugen Lovinescu în „Civilizația românească modernă”, pentru a da doar două exemple cunoscute, era aceea a decalajului dintre modernizare
și modernitate. Dacă modernizarea ar fi procesul concret de acțiune, modernitatea poate fi
înțeleasă ca obiectivul final, asimilarea în cunoștință de cauză a necesității acestui proces și
respectarea elementelor lui. Modernizarea trebuie văzută ca un fenomen complex care credem
că nu s‑a încheiat nici astăzi1.
1 Text redactat în mai 2006 pentru Institutul Diplomatic Român.
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Note despre legislația sanitară
în Vechiul Regat la sfârșitul secolului al XIX‑lea
și la începutul secolului al XX‑lea
Constantin Bărbulescu
La începutul lui aprilie 1893, în Senatul României începea dezbaterea modificării
Legii sanitare care de o vreme agita spiritele corpului medical, dar și ale celui politic. Raportorul legii, Dr. N. Garoflid, exprimă mai bine decât nimeni altul mizele ideologice ale
legislației sanitare și rolul serviciului sanitar în statul modern: „pe organizarea cu pricepere
a serviciului sanitar repausă toate celelalte interese ale populațiunii, deoarece înainte de toate este sănătatea, viața: igiena satelor și orașelor, măsurile pentru însănătoșirea locuințelor,
institutele unde se crește și se aglomerează, frageda vlăstare a neamului, să nu devie focare
de boli; însănătoșirea localităților, studierea și combaterea bolilor localizate, a endemiilor,
împiedicarea și lupta contra epidemiilor, vaccinațiunea, îngrijirea spre a se da ajutorul medical și căutarea celor săraci la domiciliu, în spitale bine organizate, asistența și ajutorarea
la dificultățile partarițiunii (nașterii), nu sunt acestea toate datorii de primă ordine ale unui
guvern ce‑și înțelege misiunea și vrea s‑o îndeplinească? Fără îndoială”1. Avem aici enumerate pricipalele atribuții ale unui sistem sanitar modern, pe care le regăsim repetate la
nesfârșit într‑o multitudine de documente, de la textul însăși al legii sanitare, până la circulara inaugurală pe care doctorul Felix o adresează corpului medical în iulie 1892 când este numit în fruntea Direcției Generale a Serviciului Sanitar: „De astăzi înainte, Domnule Doctor,
avem să lucrăm împreună, avem să stăruim cu toții pentru îmbunătățirea sănătății publice,
pentru înlăturarea pericolelor care o amenință, pentru micșorarea mortalității populațiunii;
avem să alinăm suferințele nenorociților care cer ajutorul științei și artei medicale, să împrietenim cu binefacerile medicinei pe acei dintre pătimașii care încă nu le cunosc; avem să
conducem împreună educația fizică a tinerimii și vom fi responsabili înaintea națiunii, dacă
în locul unor generațiuni viguroase, capabile a garanta progresul moral și material al țării,
vom lăsa ca sub ochii noștri să se crească o tinerime șubredă, incapabilă a‑și îndeplini toate
datoriile către patrie”2. În ambele texte se amestecă mai vechea concepție caritabilă a medicinei cu noile imperative ideologice ale medicinei moderne. Dar ambele subliniază scopul
ultim al unui sistem sanitar modern, fie că îl numim alături de doctorul Garoflid „viața”, sau
împreună de doctorul Felix „micșorarea mortalității populațiunii”.
1 Dezbaterile Senatului, 7 aprilie 1893, Sesiunea ordinară prelungită 1892–1893, şedinţa de la 5 aprilie 1893, p. 656.
2 Dr. I. Felix, Ordinul circular sub no. 10850 din 4 iulie 1892 către domnii medici primari de judeţe, de
oraşe şi de spitale rurale, în BDGSS, anul IV, no. 13, 5 iulie 1892, p. 193–194.
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Miza ideologică este aceiași: în cele din urmă, scopul eforturilor pe care statul le
face pentru organizarea unui sistem sanitar este de natură populaționistă și are în vedere o
obsesivă preocupare pentru creșterea numărului populației. Totul se cuntifică prin magicul
indice al mortalității, aflat în legătură de directă proporționalitate cu cel al morbidității și, în
mod ideal, într‑o relație de inversă proporționalitate cu indicele natalității3.
Cadrul normativ al sistemului sanitar modern este dat de legislația sanitară și tocmai acesta este subiectul de care ne vom ocupa în această cercetare și constituie, de fapt,
conținutul volumului de față. O chiar și sumară trecere în revistă a documentelor publicate
în volum, relevă imensul efort de organizare și reglementare pe care statul modern îl conduce în materie sanitară în ultimele trei decenii ale secolului al XIX‑lea și în primul deceniu al
secolului al XX‑lea. Dar ce ne spun de fapt toate aceste texte? Ne prezintă o situație ideală,
un „așa cum ar trebui să fie”. Alături de ideala societatea românească de Belle Epoque zugrăvită prin intermediul rețelei normative a legislației sanitare, există o alta, mult diferită se pare
de proiectul normativ. Ne propunem aici să le aducem față în față și să analizăm întrepătrunderea lor. Pentru că de fapt nu ne interesează legislația în sine, ea este un proiect social;
ceea ce ne interesează este modul în care ea transformă realitatea socială. Și aici intrăm în
terenul dificil al aplicării legislației, care a fost și rămâne până astăzi o problemă majoră a
legislatorului.
Dar înainte de orice, să definim termenii. Vorbind de legislația sanitară avem în vedere în primul rând legile sanitare. Prima lege sanitară modernă este dezbătută în Parlament în
18724, dar votată, sancționată, publicată și deci în vigoare începând cu iunie 1874. Este vestita lege sanitară din 1874 care va cunoaște, de‑a lungul timpului, numeroase modificări –
1877, 1881, 1885, 1893 și 1898 – care îi vor schimba fața astfel încât ultima variantă a legii,
cea din 1898, nu mai amintește prea mult de textul original din 1874. Principiile sanitare și
igienice de bază rămân însă neschimbate. O lege sanitară nouă va fi discutată de Corpurile
legiuitoare în 1910 și va deveni funcțională la sfârșitul aceluiași an. Tot în marele concept
al legislației sanitare încadrăm și ceea ce s‑ar putea numi legislația cu caracter sanitar, din
care în volumul de față am selectat câteva texte. Legile, după Constituția din 1866, art. 32,
sunt o emanație a puterii legislative, „exercitată colectiv de către Domn și reprezentațiunea
națională”5. Dar mai există o categorie de texte care ne apropie de obiectivele acestei cercetări, și anume regulamentele, care constituie norme de aplicare ale legislației6; ele detaliază unele aspecte ale legislației sanitare și constituie pentru noi o sursă importantă de
3 Evident, relaţie de inversă proporţionalitate doar pentru dubletul mortalitate scăzută – natalitate
crescută. Nu şi invers.
4 Dezbaterile Senatului, 7 aprilie 1893, Sesiunea ordinară prelungită 1892–1893, şedinţa de la 5 aprilie 1893, p. 656.
5 Constituţiunea şi legea electorală, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1867, p. 14.
6 Chiar dacă doar arareori apare în titulatură sintagma menţionată. Vezi de exemplu Regulament de
aplicaţiune al legii pentru înfiinţarea de spitale rurale sau Regulament al legii asupra alienaţilor. Regulamentele care completează legea sanitară poartă de obicei în titulatură acel aspect al legii pe care
îl detaliază.
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informație pentru simplul motiv că se apropie mai mult de realitățile sociale, depășesc
gradul de generalizare specific legilor. Regulamentele sanitare constituie legislația aplicată.
Am putea crede poate că regulamentele ne aduc, la modul real, mai aproape de realitatea
socială; nu este așa: ele au celași caracter normativ ca și legile sanitare și nimic nu ne garantează a priori că ele sunt aplicate mai bine decât alte categorii de texte juridice. Ele ne
aduc mai aproape de realitaea socială la același nivel, ideal, ca și legile. Regulamentele sunt
conform Constituției din 1866, art. 93, o prerogativă a Domnului7 și de aceea toate aceste
texte trebuie sancționate prin decret regal. Din punctul de vedere al emitentului, dar și ale
receptorului, am împărțit regulamentele în două mari categorii, aceleași pe care le utilizează
și doctorul I. Felix la începutul secolului la XX‑lea8: regulamente sanitare generale, emise de
autoritățile sanitare centrale și valabile în întreaga țară și regulamente sanitare locale, emise de autoritățile locale și aplicabile în teritoriul unei unități administrative bine precizate.
Volumul de față cuprinde mai ales regulamentele sanitare generale. Dar și regulamentele
sanitare locale, din care am selectat și publicat câteva, se dovedesc extrem de instructive.
Spre exemplificare, să vedem ce regulamente sanitare a adoptat comuna urbană Târgoviște
până la 1891: 1889 – Regulament pentru construcțiuni și alinieri; 1890 – Regulament pentru
salubritatea construcțiunilor și locuințelor; 1889 – Regulament pentru menținerea curățeniei în
piețele și stradele orașului; 1890 – Regulament pentru stârpirea porcilor de pe stradele orașului;
1890 – Regulament pentru fabricarea și vânzarea de gaz, spirt, chibrituri și alte materii explozibile; 1890 – Regulament pentru fabricarea de pâine și jimblă; 1890 – Regulament pentru
privegherea prostituțiunii9. După cum se poate remarca, și doctorul Felix o face cu umorul
caracteristic, nu regulamentele lipsesc orașului Tîrgoviște, „ci aplicarea și executarea lor”10.
Legile sanitare, legile cu caracter sanitar, regulamentele sanitare generale și regulamentele sanitare locale alcătuiesc rețeaua normativă a statului modern în materie igienică
și sanitară și pe care noi, în mod convențional, o să o numim în acest text prin sintagma –
legislație sanitară. Volumul de față a încercat, și sperăm că a și reușit, să surprindă o cât mai
mare parte a acestei rețele normative.
Nu vom insista în cercetarea de față pe apariția și evoluția legislației sanitare în Principatele Unite și apoi în Regat. Totuși, unele lămuriri sumare trebuie date. Cum se știe, prima lege sanitară modernă devine funcțională la 1874. Principiile sale sunt moderne și vor
rămâne în vigoare până în 1910: serviciul sanitar este serviciu de stat, organizat sub forma
unei Direcții în cadrul Ministerului de Interne. Medicina preventivă nu este neglijată: legea
are un capitol special privitor la igiena publică cu titluri separate pentru igiena industrială,
7 „El face regulamentele necesarii pentru executarea legilor fără să poată vreodată modifica sau suspenda legile”. După Constituţiunea şi legea electorală, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1867, p. 24.
8 I. Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX‑lea şi starea ei la începutul secolului al XX‑lea, partea I, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1901, p. 59.
9 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 6, 15 martie 1892, p. 87.
10 Ibidem.
33

igiena stabilimentelor publice, igiena locuințelor, igiena alimentară, măsurile împotriva epidemiilor etc. Punerea în practică a unui serviciu sanitar de stat revine, conform legii, unor
„administrațiuni sanitare” generale, locale și speciale (Ministerul de Interne, prefecturile
și comitetele permanente ale districtelor; sub-prefecturile, și primăriile comunelor) care
conlucrează cu ceea ce s‑a numit „organele sanitare” generale, locale și speciale (Consiliul
Medical Superior, medicul primar și consiliul de igienă publică a districtului, medicul și veterinarul plășii, medicii și veterinarii aflați în serviciul comunelor). Cu alte cuvinte, serviciul
sanitar funcționa prin colaborarea corpului medical cu autoritățile centrale și locale.
Se instituie un serviciu sanitar rural care avea drept bază instituția medicului de plasă11 și care după 1881 va fi completat cu o nouă instituție, cea a spitalelor rurale. Sistemul
sanitar instituit prin legea de la 1874 era constituit ierarhic având drept bază unitățile administrative: comuna, plasa și județul. La centru se instituie un Consiliu Medical Superior cu
rol consultativ.
Legea sanitară trebuia completată prin un număr de regulamente. Chiar textul legii
din 1874 prevede elaborarea viitoare a nu mai puțin de 17 regulamente. Acestea vor fi elaborate în timp, uneori după mai mult de un deceniu – cum este cazul Regulamentului pentru
alinierea satelor și construcția locuințelor țărănești care apare la 1888 – sau chiar mai târziu:
Regulamentul asupra privegherii sanitare a fabricațiunii alimentelor și băuturilor și a comerțului
cu alimente și băuturi (art. 154, 155, 156 și 157 din legea sanitară) amintit în art. 123 al legii
de la 1874 o să apară abia în… 189512. Sau unele regulamente prevăzute în legea sanitară nu
or să fie elaborate niciodată, cum pare a fi cazul regulamentului privind „condițiile igienice
ale școlilor și internatelor de educație publică și private” anunțat de art. 115 al legii din 1874.
Există însă și cazul invers în care, chiar dacă legea nu precizează, Consiliul Medical Superior
va redacta și aproba la numai un an după publicarea legii un Regulament pentru vaccinație și
revaccinație. Vedem deci că procesul de elaborare a regulamentelor sanitare generale este
de lungă durată și complex, după cum lesne se poate observa din chiar textul volumului de
față. Următoarea lege sanitară, cea din 1910, prevedea publicarea a 35 de regulamente care
să o completeze.
În lipsa oricăror altor lecturi, cititorul prezentului volum, poate rămâne cu impresia,
falsă de altfel, că România, la sfârșitul secolului al XIX‑lea dispune de un sistem sanitar și
igienic modern, funcțional și că ceea ce numeam cu o altă ocazie modernizarea igienică și
sanitară13este pe cale să se înfăptuiască. La începutul secolului al XX‑lea medicii sunt de
acord că legea sanitară în vigoare este „o lege excelentă”14 și că „cu mici modificări, ar fi
11 Instituţia în sine este mai veche, opera doctorului Carol Davila, primii medici de plasă apărând în
1862.
12 Referinţa din titlu la articolele legii pe care le dezvoltă, se referă la legea din 1893.
13 Vezi Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale în România în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea şi la începutul secolului al XX‑lea. Contribuţii, Cluj-Napoca, Ed. Accent,
2005, p. 7–104.
14 I. Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX‑lea şi starea ei la începutul secolului al XX‑lea, partea I, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1901, p. 61.
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perfectă”15, dacă… ar putea fi aplicată în spiritul și litera ei.
Iar acum să vedem în ce măsură moderna legislația sanitară românească este și pusă
în aplicare. O regăsim pe teren? În igiena publică și, cum ar spune un medic din secolul al
XIX‑lea, în casa săteanului? Și pentru aceasta va trebui să dăm din nou cuvântul medicilor,
care într‑o categorie specială de documente, ce urmează să facă obiectul unui volum viitor al proiectului de față, se ocupă tocmai de modul în care serviciul sanitar funcționează.
Este vorba de rapoartele sanitare. Ele există și câteva văd deja lumina tiparului chiar înainte
de 1874, dar legea sanitară instituie obligația medicilor de a prezenta rapoarte periodice
despre starea sanitară a circumscripției pe care o administrează; evident, în mod ierarhic:
medicul de plasă redactează rapoarte către medicul primar de district, medicul primar de
district, către Consiliul Medical Superior, iar acesta din urmă redactează anual un un raport
general. Aceste rapoarte sunt o mină de aur pentru cercetătorul care studiază organizarea și
funcționarea sistemului sanitar modern, dar nu numai. În plus, ele sunt accesibile, pentru că
la modificarea legii în 1885, se prevede publicarea în Monitorul Oficial a rapoartelor medicilor primari de județ și a rapoartelor inspecțiilor sanitare. Ori, această prevedere a legii s‑a
respectat cu sfințenie, din fericire pentru istoricul de astăzi. Nu mai insistăm asupra acestei
categorii de documente, am făcut‑o cu o altă ocazie16. O să mai amintim doar câteva date
despre o categorie specială de rapoarte, pe care le vom folosi cu precădere în cercetarea de
față: rapoartele inspecțiilor sanitare. Între 1885 și 1893, legea prevede realizarea în perioada
de vară a unor inspecții sanitare ale județelor și comunelor. Nimic neobișnuit până acum.
Dar cine face aceste inspecții sanitare? Și aici ieșim deja din comun: membrii Consiliului
Sanitar Superior17, care sunt personajele de frunte ale corpului medical românesc. Acești
medici, în perioada vacanței de vară, anual, au obligația de a face inspecția sanitară a unei
circumscripții care cuprinde patru județe. De obicei în orașe sunt însoțiți de prefect și de
medicul primar de județ, iar în comunele rurale de medicul de plasă și de subprefect. Totodată ei au obligația de a redacta un raport al inspecției ce trebuie prezentat ministrului de
interne până la 1 februarie anul următor; în caz contrar „se va considera ca demisionat”.
Între 1885 și 1893 aceste rapoarte sunt publicate în Monitorul Oficial. În primul rând ele
impresionează prin volum. Dar ceea ce este cu adevărat important, este imaginea pe care
aceste rapoarte o transmit: o imagine cu un contrast orbitor. Aceste înalte personaje administrative văd tot și nu iartă nimic. Distanța culturală care îi separă de lumea ce o descriu
este maximă. Mărturia lor este dură, pe măsura misiunii civilizatoare pe care și‑o asumă. Ni
se perindă prin fața ochilor satele înecate în noroaie și curțile pline cu băligare, piețele mizere și școlile dărăpănate: mizerie, indolență, nepăsare. România modernă văzută prin ochii
15 Dr. Rigani, Mersul serviciului sanitar al judeţului Muscel în 1905, în BDGSS, anul XIX, no. 3, 15
februarie 1905, p. 80.
16 Rapoartele sanitare – sursă pentru istoria secolului al XIX‑lea românesc, în ***, „Biserică, societate,
identitate. In honorem Nicolae Bocşan”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 421–
431.
17 La 1885 se schimbă titulatura Consiliului Medical Superior în Consiliul Sanitar Superior şi se măreşte numărul membrilor consiliului de la 9 la 11.
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membrilor Consiliului Sanitar Superior, nu arată deloc bine; pe alocuri e chiar hidoasă. Dar
să‑i lăsăm mai bine pe ei înșiși să ne povestească.
În primul rând, să începem cu o imagine de ansamblu, în aparență pozitivă: încetul cu încetul, stare igienică și sanitară a populației se îmbunătățește, crede doctorul Iacob
Felix, dar „aceste progrese foarte slabe sunt o consecință directă a propășirii naturale a
civilizațiunii noastre, ele nu sunt datorite administrațiunii și a serviciului sanitar”18. Altfel
spus, statul s‑ar putea dispensa de serviciul sanitar care, în mod practic, nu aduce nici un
folos cetățeanului. Am putea crede că o asemenea poziție extremă este o excepție, că doctorul Felix, poate exagerează. Nu, și alți colegi ai domniei sale din înaltul for sanitar, în urma
„terenului” fac afirmații asemănătoare: doctorul Fotino, este drept, vorbind despre serviciul sanitar rural la 1886 îl consideră „o ficțiune”19. Exemplele de acest fel ar putea fi cu
ușurință înmulțite. Imaginea de ansamblu este catastrofală. O să o schițăm și noi, urmărind
cu conștinciozitate aplicarea câtorva capitole din legea sanitară, și regulamentele aferente.
În ceea ce privește igiena școlară, sunt multe de făcut. Imaginea școlilor rurale, dar și
urbane este dezastruoasă. Sintetizând, doctorul Iacob Felix nu se sfiește să afirme: „Igiena
școlară există numai în titlul XX al legii sanitare, care n‑a fost niciodată aplicat. Un număr însemnat de școli sunt instalate în locale cu totul insalubre și adeseori școlile devin mediul de
transmisiune a bolilor infecțioase, izvor de epidemii, din cauză că institutorii și învățătorii
nu sunt povățuiți asupra măsurilor ce trebuie să ia în cazul când se ivesc în comune boli
contagioase. Se greșește în contra regulilor celor mai elementare ale salubrității școlilor și
aceasta nu din cauză de economie, nici din ignoranță ci din nepăsare, ca să dau un singur
exemplu, menționez așezarea vițioasă a băncilor, care le‑am găsit într‑o mulțime de școli
rurale și urbane astfel puse, că lumina în loc să vie din stânga școlarilor, vine din dreapta
sau de la spate”20. Dar medicii noștri nu întâlnesc numai școli neigienice; în orașele mari,
cum ar fi Brăila, unele școli, de pildă „școala particulară de fete zisă Romașcan”, are un local ireproșabil „din punct de vedere igienic”, scrie doctorul Fotino21. Asemenea aprecieri
sunt cu totul excepționale. Tonul general este extrem de negativ: doctorul N. Maldarescu, nu poate scrie despre școlile din județele Gorj, Dolj, Mehedinți și Vâlcea decât că din
„observațiunile ce am făcut peste tot, în toate comunele ce am vizitat, m‑am încredințat
că localurile școlare sunt de o neîngrijire, necurățenie revoltătoare. Interiorul lor nu se
18 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 2 şi 3, 15 ianuarie şi 1 februarie 1892, p. 18.
19 Dr. Fotino, Raportul D‑lui dr. ~, membrul consiliului sanitar superior, asupra inspecţiunii serviciului
sanitar din judeţele Buzău, Ilfov şi oraşul Bucureşti, în anul 1886, către D. ministru de interne, în MO,
1887, 4 iunie, p. 1137.
20 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 2 şi 3, 15 ianuarie şi 1 februarie 1892, p. 20.
21 Dr. Fotino, Raportul D‑lui ~, membru în consiliul sanitar superior, către d. ministru de interne, asupra
rezultatului inspecţiunii sanitare făcute de d‑sa în anul 1891, în judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa şi
Ilfov, în BDGSS, anul IV, no. 21, 1 noiembrie 1892, p. 341.
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spoiește niciodată, iar păianjenii întind în libertate pânzele lor deasupra capetelor copiilor și
învățătorului; pardoselele murdare, au straturi de mai multe centimetre de murdărie uscate;
ferestrele stricate, mai totdeauna fără geamuri; foarte puține din aceste localuri au sobe, dar
mai totdeuna când există sunt stricate; mobilierul defectuos…”22. Și așa mai departe, și așa
mai departe, la nesfârșit…
O să sperăm poate că igiena publică se prezintă mai bine sub alte aspecte ale sale.
Să luăm de exemplu, problema industriilor insalubre careia i se acordă un loc important în
legislație, și beneficiază și de un regulament general încă din 1875. Conform acestora, stabilimentele industriale se împart în trei clase, în funcție de ceea ce astăzi am numi gradul de
poluare la care dau naștere, încercându‑se de fapt scoaterea industriilor celor mai poluante
în afara orașelor. Ca o constatare generală, igiena industriilor insalubre „este neglijată”23.
Doctorul Felix constată în unul dintre orașele mari ale țării, la Ploiești, că „în contra
prescripțiunilor Regulamentului industriilor insalubre, s‑au instalat în centrul orașului
aproximativ 20 tăbăcării cu permisiunea Primăriei; unii dintre ei au făcut chiar instalațiuni
întinse și ocupă până la 30 lucrători. Astăzi nu se mai poate impune acestor așezăminte
industriale ca să se strămute la marginea orașului, dar li se poate prescrie oarecare reguli de
salubritate, care, fără a vătăma interesele industriei, vor apăra suburbiile vecine în contra
emanațiunilor volatile și a scurgerilor necurate ale tăbăcăriilor”24. La Brăila, doctorul Fotino găsește lumânării, săpunării și cârnățării instalate chiar pe strada Regală, adică în plin
centrul orașului25. Peste tot aceleași probleme: în județul Vâlcea, la 1891, „Regulamentul
industriilor insalubre nu se aplică în nici o comună. Bălți de topit cânepa se găsesc în mijlocul comunelor. Povernele pentru fabricarea țuicii se aranjază prin curțile locuitorilor, iar
boasca de prune rămâne tot acolo pentru a fi mâncată de porci. Cuptoarele pentru cărămidă
și gropile de var sunt așezate fără nici un control”26.
Să vedem totuși cum se aplică principiile legii și ale regulamentelor în atât de importantul domeniu al prevenirii bolilor infecțioase. Principiile esențiale ce trebuie aplicate
în acest domeniu sunt obligativitatea declarării bolilor și obligativitatea izolării bolnavilor.
Lucrurile nu sunt însă niciodată așa de simple cum par; aceste principii, mai ales în mediul
rural, sunt aproape imposibil de aplicat. La 1898, o simplă epidemie de scarlatină în două
22 N. Maldarescu, Raportul d‑lui doctor N. Maldarescu, membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia sa, în anul 1891, în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea, în BDGSS, anul IV, no. 11, 1 iunie 1892, p. 168.
23 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 2 şi 3, 15 ianuarie şi 1 februarie 1892, p. 21.
24 Ibidem, în BDGSS, anul IV, no. 8, 15 aprilie 1892, p. 117.
25 Dr. Fotino, Raportul D‑lui ~, membru în consiliul sanitar superior, către d. ministru de interne, asupra
rezultatului inspecţiunii sanitare făcute de d‑sa în anul 1891, în judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa şi
Ilfov, în BDGSS, anul IV, no. 21, 1 noiembrie 1892, p. 338.
26 N. Maldarescu, Raportul d‑lui doctor N. Maldarescu, membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia sa, în anul 1891, în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea, în BDGSS, anul IV, no. 14, 15 iulie 1892, p. 220.
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comune rurale din județul Prahova, dă coșmaruri doctorului Cruceanu, însărcinat cu combaterea epidemiei: „Timp de aproape șase luni, nu s‑a făcut decât a se înregistra cazuri vechi
tăinuite. Cei mai mulți n‑au fost descoperiți decât când erau deja în stare de cachexie, cu
diferite și grave complicațiuni proprii acestei maladii infecțioase. Mulți au fost găsiți când
erau deja aproape în agonie și alții n‑au fost descoperiți decât după moarte. Cazurile descoperite chiar la timp n‑au servit la mare lucru, decât doar pentru statistică, căci nici bolnavul
n‑a folosit din cauză că sătenii n‑au dat nici o atențiune tratamentului și povețelor medicale
și nici împiedicarea lățirii epidemiei nu s‑a putut obține prin mijloace comune”27. Epidemia nu poate fi stăpânită datorită lipsei de cooperare a sătenilor care nu respectă principiile
amintite mai sus. În disperare de cauză doctorul Cruceanu, apelează la forța armată28; cu
ce rezultate, să îl lăsăm pe el însuși să ne prezinte: „Deși ni s‑a pus la dispoziție un mic
detașament militar în ultimul timp, totuși izolarea caselor infectate lasă de dorit. Acuma, ca
și mai înainte când erau păzite de gardiști săteni, locuitorii găseau mijloace să comunice cu
casele infectate, fie de‑a dreptul, fie că săreau gardurile grădinilor, sau prin alte dosuri, de
unde nu puteau fi supravegheați, parcurgând distanțe mari până izbuteau să intre în casele
infectate. Așa am găsit pe femeia lui Gh. Tichigiu, în casa căruia sucombase doi copii de
scarlatină complicată cu difterie și alți doi erau bolnavi, am găsit‑o, zic, împărțind covrigi și
alte ale mâncării, ca pomană, pe la copiii de prin sat și a fost surprinsă când făcea aceiași pomană în casa unui sătean care avea 3 copii bolnavi tot de scarlatină; cu toate aceste ambele
case erau păzite de câte un soldat”29. Lumea de unde vine doctorul Cruceanu e îndreptată
către viață; lumea femeii lui Gh. Tichigiu a îmblânzit moartea, cum ar spune Philippe Ariès.
Dar cât de antimodernă, și în cele din urmă tragică, este această îmblânzire! Într‑un final,
coșmarul doctorului Cruceanu ia sfârșit atunci când, la inițiativa directorului general al serviciului sanitar, izolarea bolnavilor se va face în corturi. Experiența trăită este însă traumatizantă: medicul nostru este marcat și revoltat de „modul cum își ascundeau copiii bolnavi”,
dar mai ales de „cazul cârciumarului Tanasă Vișoiu din Măgureni, care nega chiar existența
copilei sale Lina, de 4 ani și pe care am descoperit‑o după 3 zile de căutare în a 15‑a zi a bolii,
în plin anasarc și cu o enormă adenită cervicală. – Această copilă este pe deplin însănătoșită.
Acest caz este foarte instructiv; acest cârciumar își nega existența copilei cu un cinism uimitor față cu vre‑o 15 săteni care erau în cârciuma sa și chiar față cu primarul comunei care
ne întovărășea și toate acestea pentru singurul scop de a nu i se izola casa”30. Fără nici o
îndoială, doctorul Cruceanu nu poate să înțeleagă această lume țărănească; iar noi, privind
de atât de departe, poate că putem înțelege, dar nu putem accepta.
Nu vom mai insista asupra aplicării altor capitole ale legislației sanitare, ci ne vom
opri în final doar asupra impresiei de ansamblu a medicilor cu privire la igiena comunelor
27 D‑rul Cruceanu, Dare de seamă asupra epidemiei de scarlatină care a bântuit în comunele Măgureni şi
Călineşti, din judeţul Prahova, în BDGSS, anul XI, no. 15 şi 16, august 1899, p. 240.
28 Idee recurentă în discursul medical ca mijloc pentru izolarea caselor contaminate.
29 D‑rul Cruceanu, Dare de seamă asupra epidemiei de scarlatină care a bântuit în comunele Măgureni şi
Călineşti, din judeţul Prahova, în BDGSS, anul XI, no. 15 şi 16, august 1899, p. 241.
30 Ibidem, p. 240.
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urbane și rurale. Cum vă imaginați deja, nu sunt multe lucruri pozitive de spus despre igiena publică urbană în Regat. Într‑un oraș ca Giurgiu doctorul Iacob Felix remarca la 1891
că „în stradele mărginașe se mai găsesc numeroase bordeie și case țărănești construite din
cărămidă crudă și nuiele tencuite cu pământ; în curțile locuitorilor mărginași sau se găsesc
munți de băligare sau se usucă băligar spre a se putea servi ca combustibil. Stradele din centru sunt în mare parte drepte, având lărgimea suficientă, dar orașul nu posedă nici un singur
canal de scurgere pentru apele meteorice și pentru lături, ceea ce produce stagnarea de lichide murdare în multe curți și în rigolele stradelor. Multe strade sunt pavate și au trotuare
bune, altele au șosele, dar piatra de pavaj este calcară și foarte friabilă, astfel că atât stradele
pavate precum și cele șoseluite sunt acoperite în timpul verii cu multă pulbere, în timpul
primăverii, toamnei și iernii cu noroi. Mulțime de care cu boi și bivoli care fac transporturi între magaziile din oraș și între port, lasă în oraș cantități mari de necurățenii; cu toate
acestea serviciul de curățire a stradelor, compus din 10 măturători și 10 cotige, ar putea să
fie aproape suficient, dacă ar rămâne însărcinat numai cu această lucrare și dacă cotigele
n‑ar fi întrebuințate și pentru transportul materialului de pavaj. Răul cel mai mare constă
în lipsa depărtării regulate a necurățeniilor din case și curți, și trebuie să se dea primăriei
consiliul ca să se organizeze un serviciu regulat de căruțe cu abonamente pentru scoaterea
acestor necurățenii din oraș”31. În orașele mai mici starea igienică este mult mai rea. De
pildă proaspătul oraș Drăgășani, este pur și simplu decăzut de la statutul de urban de către
doctorul Maldarescu care constată pe rând că: nu are cimitir, înmormântările făcându‑se
„pe la bisericile din oraș”; nu are apă pentru „trebuințele locuitorilor și acelea ale salubrității
orașului”; nu are medic și nici vaccinări nu s‑au făcut. În sfîrșit, nu are abator „iar tăierea vitelor mari și mici se face prin curțile locuitorilor”32. Dezolant. Peste tot piețele mai ales sunt
focare de infecție. Piața centrală din Târgu-Jiu nu face excepție: „Tot comerțul se face pe
pământ. Câteva mici bărăcuțe ale măcelarilor sunt de o infecție revoltătoare, ei n‑au nici loc
suficient pentru expunerea și păstrarea cărnurilor. Zarzavaturile sunt așezate de‑a dreptul
pe pământ, precum și celelalte substanțe de consumație. Toate rămășițele, oase, zarzavaturi
stricate, gunoaie și alte necurățenii care provin din aglomerația oamenilor în târg, se aruncă
într‑un mic șanț sau pe o mică livadă de la spatele târgului”33.
Cât despre igiena rurală, doctorul Maldarescu ne oferă o imagine de ansamblu, de
altfel repetată cvasi-obsesiv de întreg corpul medical: „Necurățenia cea mai revoltătoare
există în stradele comunelor și prin curțile locuitorilor. Coceni de porumb în stare de putreziciune, băligare, gunoaie de tot felul, sunt risipite prin toate locurile în interiorul comunelor. În curțile unor locuitori, grămezile de murdării formează adevărate coline la nivel
31 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 4, 15 februarie 1892, p. 54.
32 N. Maldarescu, Raportul d‑lui doctor N. Maldarescu, membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia sa, în anul 1891, în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea, în BDGSS, anul IV, no. 18, 15 septembrie 1892, p. 289–290.
33 Ibidem, în BDGSS, anul IV, no. 14, 15 iulie 1892, p. 215–216.
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cu învelitoarea caselor, iar când timpul este rău, ploios, vitele înoată în acele mocirle până
la piept. Hanurile și cârciumile sunt cuiburile cele mai infecte din comunele rurale, iar privatele acelor localuri, mai totdeauna debordate, sunt imposibil de descris. Nici o autoritate
nu cercetează acele localuri din punctul de vedere igienic, dar nici din punctul de vedere al
diferitelor ticăloșii ce debitează publicului sătean, ca consumațiune”34. Satul este un mediu
idilic de trai doar în scrierile romanticilor; medicii sunt de cu totul altă părere.
În concluzie, din rapoartele sanitare, în general reiese că legislația nu se aplică decât
parțial și defectuos. Sau pur și simplu este ignorată cu desăvârșire, care pare situația cea mai
răspândită. Cum ar spune doctorul Rigani, ea a rămas „slovă neagră pe hârtie albă”35. Chiar
așa să fie? Răspunsul este evident negativ. Chiar dacă multe dintre prevederile legislației
sanitare nu se aplică peste tot, sistemul sanitar există, funcționează, și în mod evident devine
după 1900 tot mai bine adaptat la nevoile cetățenilor; cu alte cuvinte mai eficient. Doctorul
Iacob Felix, cu un an înainte de a fi numit în fruntea Direcției Generale a Serviciului Sanitar
al Regatului, observă că principala problemă a serviciului sanitar de stat este accentul pus
pe medicina curativă și neglijarea, din acest motiv, a medicinei preventive36, la care ne‑am
referit noi cel mai adesea. Pentru că în orașe spitalele se înmulțesc; după 1881 populația
rurală va beneficia de propriile spitale – spitalele rurale, care cunosc o dezvoltare constantă;
numărul medicilor crește și putem afirma fără a ne teme că greșim prea mult că la 1900
asistența sanitară și igiena publică în general, în Regat, au făcut progrese importante față
de anul de grație 1874. Și atunci de unde această imagine a lipsei de progres? E greu de
explicat, dar câteva ipoteze de lucru se cade să lansăm: o cauză ar fi specificul surselor –
există o capcană a rapoartelor sanitare – ele pun în mod natural accentul pe deficiențe, pe
disfuncționalități și doar arareori prezintă și lucrurile pozitive. Doctorul Felix, Maladarescu
și Fotino când merg pe teren în inspecții raportează mai ales ceea ce dl. ministru de interne
trebuie să știe pentru a lua măsuri de îndreptare, cum se spune în limbajul epocii. Principiul
este: ceea ce funcționează este minunat că funcționează, ceea ce nu funcționează trebuie
raportat spre a se lua măsuri. Dar imaginea imobilismului la punctul 0 al igienei publice
vine și din experiența personală, pe măsură ce inspecțiile anuale se acumulează. Exasperarea doctorului Maldarescu este pe deplin justificată: „Îmi permit, Domnule Ministru, a
atrage atențiunea Domniei-Voastre, chiar de la început, că asemenea raporturi, făcute de
noi, membrii consiliului sanitar superior, se prezintă Onor. Minister în fiecare an; că, aceste
raporturi sunt publicate în Monitorul Oficial și comunicate, pentru partea ce le privește, fiecăreia dintre autoritățile județene și comunale; cu toate acestea, la inspecțiunile următoare,
suntem nevoiți să constatăm că nici unul, absolut nici unul, din nejunsurile ce am constatat,
din măsurile ce am propus a se lua de urgență, în interesul sănătății publice, a igienei localu34 Ibidem, în BDGSS, anul IV, no. 11, 1 iunie 1892, p. 167.
35 Dr. Rigani, Mersul serviciului sanitar al judeţului Muscel în 1905, în BDGSS, anul XIX, no. 4, 28
februarie 1905, p. 102.
36 I. Felix, Raportul domnului doctor ~ , membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia. sa în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Vlaşca, în BDGSS, anul IV,
no. 2 şi 3, 15 ianuarie şi 1 februarie 1892, p. 18–19.
40

rilor, a concursului ce autoritățile comunale trebuie să dea personalului sanitar și alte multe
îndreptări, ce am propus, nu se execută. Ne întâlnim din nou, la inspecția următoare cu
aceleași lucruri și fapte, care se ridică și mai amenințătoare ca în trecut, aceleași obiecțiuni ni
se fac, și, ceea ce este mai trist de constatat, aceiași nepăsare și câteodată, chiar rea-voință”37.
Doctorul Maldarescu are dreptate: de la an la an nu pare a se schimba ceva, dar noi, ca
istorici, avem marele avantaj de a putea vedea acum lucrurile nu doar în ritmul vieții – an
după an – ci și pe perioade mai lungi de timp. Dacă luăm drept etalon deceniul, dar mai ales
generația – 20–25 ani – atunci transformările devin dintr‑o dată vizibile. Bineînțeles că nu
acesta este ritmul progresului pe care și‑l doresc medicii noștri.
Dar oare legislația sanitară, chiar din momentul elabărării ei, a avut pretenția de a fi
aplicată integral acum și aici? Să aruncăm o privire. La 1891, Regulamentul pentru prevenirea
bolilor infecțioase, prevede metodele de dezinfectare sistematică a locuințelor contaminate,
dar… „Regulile prescrise în acest regulament se vor observa cu strictețe totdeauna, când
executarea lor este posibilă. În cazurile când ele nu se pot observa toate, din cauza sărăciei
prea mare a persoanei bolnave și a comunei, se vor aplica, după putință, parte din ele”. Dacă
legislatorul are dubii în privința posibilității aplicării prescripției, apare expresia magică:
„după putință”. Când comuna urbană nu beneficiază de „dezinfectori speciali” atunci „comisarii sanitari și sub‑chirurgii” pot fi „după putință” însărcinați cu dezinfecția caselor contaminate38; pentru asistarea gratuită a nașterilor în mediul rural, consiliile județene vor plăti
„după putință, un număr de moașe”39. Dar legislatorul poate să nu aibă îndoieli și atunci,
prescripțiile regulamentelor devin, uneori, de‑a dreptul aberante. Cel mai bun exemplu în
acest sens este singurul regulament general destinat a se aplica exclusiv în mediul rural:
Regulamentul pentru alinierea satelor și construcția locuințelor țărănești. La 1888, legiuitorul
crede că poate impune prin simplă măsură adminstrativă ca de atunci înainte locuințele
țărănești din câmpie să folosească drept material de construcție doar „cărămidă și gard tencuit cu var”, că învelitoarele caselor vor fi doar din „fier, olane, șiță sau trestie”; că, în sfârșit,
coșurile vor fi bine lipite și vor ieși peste coama acoperișului cu cel puțin 30 de centrimetri40. Iar eu, în 2009, locuiesc întru‑un sat unde multe acoperișuri fumegă, coșul urcând,
după metoda țărănească, doar până în pod. În sfârșit, acest regulament este în întregime neaplicat. Alteori legislatorul prezintă normele la modul conjunctiv, cum este cazul, la 1890, al
Regulamentului asupra măsurilor de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivitei granuloase. Măsurile de prevenire în armată sunt deosebit de instructive: „Art. 10. Să se clădească
cazărmi sistematice suficiente în raport cu trupele destinate pentru diferitele garnizoane;
37 N. Maldarescu, Raportul d‑lui doctor N. Maldarescu, membru consiliului sanitar superior, asupra rezultatului inspecţiunii sanitare, făcute de d‑nia sa, în anul 1891, în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea, în BDGSS, anul IV, no. 10, 15 mai 1892, p. 156.
38 Vezi volumul de faţă, Regulament pentru prevenţiunea bolilor infecţioase (molipsitoare) dezvoltător
art. 9, 12, 13, 128, 129 şi 130 din legea sanitară, art. 40, p. 358.
39 Vezi volumul de faţă, Legea sanitară din 1874, art. 61, p. 56.
40 Vezi volumul de faţă, Regulament pentru alinierea satelor şi pentru construirea locuinţelor ţărăneşti.
Igiena şi salubritatea lor, art. 4 şi art. 5, p. 295–296.
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Art. 11. Să se desființeze paturile suprapuse din cazărmi (…) Art. 13. Să nu se mai conserve în dormitoarele soldaților nici un fel de munițiune”41. Prevederile acestor articole ar fi
trebuit să fie aplicate cândva, într‑un viitor nedefinit, cândva „după putință”, viitor care nu
sosise încă la 1989 în garnizona Timișoara unde ca tânăr recrut „îmi serveam țara” și unde,
în contra regulamentului de la 1890, dormitorul avea paturile suprapuse, iar rastelele cu
armament erau aliniate de‑a lungul peretelui, în același dormitor.
Dar să nu exagerăm: majoritatea prevederilor din legislația sanitară ar fi trebuit aplicate imediat.
Și ar mai fi un aspect asupra căruia dorim să atragem atenția: aplicarea legislației
sanitare nu este unitară în teritoriu. Cu cât ne îndepărtam de centrul Regatului și de orașele
mari, cu atât gradul de aplicare scade. Dar chiar în cadrul aceluiași oraș, periferia ignoră
legislația aplicată în centru. Centrul reprezintă modernitatea, periferia arhaismul. Și, corelativ, modernitatea e asociată elitei, arhaismul populației sărace. Și tot mai dese rapoarte,
mai ales acelea privitoare la combaterea și prevenirea epidemiilor, surprind această situație
de fapt. La 1899, doctorul Sion, asistent la Institutul de Patologie și de Bacteriologie din
București este însărcinat cu studirea cauzelor epidemiei de febră tifoidă, din acel an, de la
Galați. Ipoteza principală a agentului de răspândire a bolii – apa de băut – este repede abandonată. O analiză cartografică a cazurilor relevă că: „Toți tifticii pe care i‑am vizitat locuiesc
în părțile – aș putea zice – dezmoștenite din Galați”42, iar în această situație cauza ar trebui
căutată în „condițiunea igienică a stradei, a curții, a casei, în care locuiesc bolnavii atinși, în
latrinele de care se servesc acești locuitori”43. Vizitele bolnavilor nu fac decât să întărească
credința doctorului Sion în originea bolii: „În curțile vizitate de mine, în genere mici, am
găsit două–trei locuințe cu câte 1–2 camere ocupate de mai multe familii, fiecare cu mai
mulți copii; iar curțile semănate cu tot felul de murdării, dintre care fecalele de animale și de
om nu lipseau”44. Cu alte cuvinte, imaginea mizerie crunte, desăvârșite magistral printr‑un
exemplu al situației latrinei locuinței din Strada Spitalului 62: „Latrina e la vreo 25 metri
de la puț; dar între amândouă, și în continuare directă cu latrina, se înșiră un grajd de animale, nepodit; iar în locul podelei de scânduri un strat gros de resturi vegetale răspândind
un miros puțin plăcut de urină; de la extremitatea grajdului până la puț mai rămâne 1 pas
și jumătate. În casă era un tific în delir și acoperit de atâtea muște, câte nu‑mi aduc aminte
să mai fi văzut vreodată grămadă la un loc; iar de la ușe până la pat a trebuit să calc în vârful
picioarelor ca să nu‑mi murdăresc ghetele”45. Imagini terifiante astăzi, care îl determină și pe
medicul nostru să mediteze asupra contrastului condițiilor de viață din România modernă:
41 Vezi în volumul de faţă, Regulament asupra măsurilor de luat pentru prevenirea şi combaterea conjunctivitei granuloase, art. 10, art. 11, art. 13, p. 318.
42 Dr. Sion, Raportul d‑lui ~, asistent la institutul de patologie şi de bacteriologie din Bucureşti, despre
cercetările făcute de d‑sa asupra originii febrei tifoide la Galaţi, în BDGSS, anul XI, no. 17 şi 18, septembrie 1899, p. 283.
43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 284.
45 Ibidem.
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„Domnule Director General, strada în care e situat hotelul în care locuiesc, în ce privește
curățenia, mișcarea animația – dacă nu întrece, apoi nu rămâne mai prejos decât calea Victoriei din București. Deie‑se celor din mahalale condițiunea de a se folosi de binefacerile
curățeniei și ale vieții, tot va rămâne pentru a satisface egoismul celor din centru animația și
mișcarea”46. Peste trei ani, la 1902, medicul‑șef al Capitalei, nu ajunge la concluzii mult diferite de ale dr. Sion în ceea ce privește cauzele febrei tifoide și ale difteriei în București. Febra
tifoidă „atinge mai mult populațiunea săracă și în special pe muncitori, care n‑au nici domiciliu stabil”47 iar difteria nu poate fi eradicată și devine endemică. Corpul medical tranșază
problema: propagarea acestor boli „se datorește în prima linie ignoranței populațiunii sărace, superstițiilor și relelor condițiuni de trai și locuințe, cu toate încercările noastre de a‑i
instrui prin povețe și broșuri speciale, pentru fiecare boală în parte, prin ordonanțe și prin
măsurile de dezinfectare și injecțiuni preventive”48. Tot arsenalul serviciului sanitar pare să
fi fost pus în mișcare, dar rezultatele se anunță modeste.
În mahalalele orașelor și în sate se retrag la sfârșitul secolului al XIX‑lea sărăcia, lipsa
de igienă, boala și implicit ignorarea legislației sanitare. Cu alte cuvinte, în aceste zone modernitatea nu există. Modernizarea României pare să fi fost concepută după modelul petei
de ulei: din punctul central sau din puncte multiple, reprezentate de zonele urbane, ea trebuia, în timp, să se extindă și să acopere în cele din urmă întreg teritoriul național, deziderat
care nici astăzi nu este pe deplin îndeplinit.
În concluzie, prin standardele înalte, perfect europeană și modernă, legislația sanitară pare mai degrabă un proiect pentru România modernă, decât o normă a cărei aplicare ar
fi posibilă în momentul legiferării. Aspectele privitoare la organizarea serviciului sanitar pot
fi puse mai ușor în aplicare, existând totuși, pentru întrega perioadă studiată, un deficit cronic de personal medical și personal sanitar inferior. În ceea ce privește aspectele privitoare
la igiena publică, lucrurile se complică și intrăm în zona idealului, chiar a utopicului uneori.
Legislația sanitară este o grilă de lectură a unei realități viitoare, ea imaginează societatea românească așa cum o dorește legiuitorul. Și din acest punct de vedere, este o ficțiune.
Însă, o ficțiune pe cale să devină realitate.

46 Ibidem, p. 285.
47 Dr. N. Georgescu, Raportul d‑lui medic‑şef al Capitalei no. 2836 din 27 septembrie 1902, către direcţiunea generală a serviciului sanitar, relativ la cauzele febrei tifoide şi difteriei în Capitală, în BDGSS,
anul XIV, no. 10, octombrie 1902, p. 298.
48 Ibidem, p. 299.
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1.
Lege
Capitolul I
Organizarea serviciului sanitar
Titlul I
Despre autoritățile sanitare
Art. 1. Administrațiunile însărcinate cu îndeplinirea măsurilor sanitare sunt generale, locale și speciale.
Art. 2. Administrațiunea însărcinată cu îndeplinirea măsurilor sanitare generale
este: ministerul de interne.
Art. 3. Administrațiunile însărcinate cu îndeplinirea măsurilor sanitare locale sunt:
prefecturile și comitetele permanente ale districtelor; subprefecturile, și primăriile comunelor.
Art. 4. Administrațiunile sanitare speciale sunt:
Administrațiunile spitalelor și oficiilor cu fundații deosebite independente de district sau de comună;
Administrațiunile stabilimentelor de ape minerale și administrațiunile carantinelor.
Art. 5. Pe lângă administrațiunile sanitare generale, locale și speciale, se vor institui
organe sanitare.
Art. 6. Organe sanitare generale sunt:
Pe lângă ministerul de interne, consiliul medical superior, asistat de o comisiune de
farmaciști și chimiști, precum și de o comisiune de veterinari.
Art. 7. Organele sanitare locale sunt:
Pe lângă prefecturile și comitetele permanente ale districtelor, medicii primari și
consiliul de igienă publică al districtului și un veterinar;
Pe lângă subprefecturi, medicul și veterinarul plășii;
Pe lângă primării, medicii și veterinarii aflați în serviciul comunelor;
Pentru comunele rurale care nu au medici plătiți din casa comunală, toții medicii de
plăși.
Art. 8. Organele sanitare speciale sunt:
Colegiile medicale atașate pe lângă administrațiunile generale ale spitalelor;
Medicii stabilimentelor de ape minerale și medicii carantinelor și veterinarii.
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Titlul II
Despre atribuțiunile administrațiunilor serviciului sanitar
Art. 9. Direcțiunea și privegherea supremă a serviciilor sanitare civile e o atribuțiune
a ministrului de interne.
a) El priveghează și controlează tot serviciul sanitar din țară și sănătatea
populațiunii sale întregi;
b) Priveghează exercițiul medicinei;
c) Ordonă măsurile sanitare de interes general pentru toată țara;
d) Ia măsuri în contra invaziei în țară a bolilor contagioase la oameni și la animale,
și înființează carantine și administrațiuni carantinești speciale, la caz de trebuință;
e) Ia măsuri în contra epidemiilor și a epizootiilor ivite în țară, care nu se mărginesc într‑un singur district;
f) Inspectează stabilimentele publice și private anume: spitalele, ospiciile, institutele de naștere, institutele de maternitate, de copii găsiți, de alienați, stabilimentele de ape
minerale, carantinele; controlează condițiile igienice ale penitenciarelor și ale închisorilor
districtuale;
g) Dă permisiune pentru înființarea stabilimentelor medicale, private (spitale de
tot felul, institute de naștere, institute de alienați, institute pentru vaccinare, oficii pentru
procurarea nutricelor, stabilimente de ape minerale);
h) Priveghează exercițiul artei farmaceutice; dă permisiune pentru deschiderea
de farmacii noi.
Pentru tot ce privește la serviciul sanitar din țară, ministerul de interne va avea o
direcțiune separat și un consiliu medical superior consultativ.
Art. 10. Direcțiunea serviciului sanitar se compune din:
1 director general
1 cap de cancelarie
2 capi de oficiu
1 referent de statistică medicală
1 ajutor idem
2 ajutoare de corespondență
1 arhivar
1 registrator
4 copiști
1 camerier
2 dorobanți
Art. 11. Directorul general se numește dintre doctorii în medicină cei mai
experimentați și depinde direct de ministru. El ia toate măsurile care interesează serviciul
sanitar și corespondează cu deosebitele autorități în numele ministrului.
Ministrul îi poate delega parte din atribuțiunile sale.
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Art. 12. Prefecții și comitetele permanente ale districtelor îndeplinesc cu concursul
medicilor primari și al consiliilor de igienă publică ale districtelor și în limitele regulamentelor și instrucțiunilor speciale ce vor primi de la ministrul de interne, atribuțiunile următoare:
a) Executarea în raionul districtului a măsurilor sanitare generale ordonate de
ministru;
b) Privegherea și controlarea serviciilor sanitare locale, a sănătății populațiunii
districtului și a salubrității urbelor și satelor;
c) Luarea măsurilor în contra endemiilor, enzootiilor, epidemiilor, epizootiilor și
în contra morbelor contagioase în genere;
d) Inspectarea periodică a stabilimentelor medicale publice, dependente de district sau de comună, precum și a celor private; controlarea condițiilor igienice a penitenciarelor și a aresturilor;
e) Privegherea oboarelor și a bâlciurilor de vite;
f) Privegherea transportului vitelor;
g) Privegherea comerțului cu substanțe toxice;
h) Privegherea transportului cadavrelor umane la distanțe mai mari (afară din
raionul unei plăși) și eliberează pașapoartele pentru transportul cadavrelor în alte districte
și peste frontierele țării, nemaipermițându‑se a se transporta cadavrele descoperite;
i) Darea permisiunii pentru înființarea stabilimentelor industriale și insalubre
(precizate printr‑un regulament special) și priveghează condițiile igienice ale stabilimentelor și fabricilor industriale în genere;
k) Adunarea materialului pentru statistica medicală, redactat de către subprefecți
și de către primari;
l) Privegherea vaccinării.
Acțiunea prefecților de districte în afaceri sanitare nu se întinde asupra raionului
urbelor celor mari (București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Ismail și Botoșani), ai
căror primari rămân și în privința sanitară de‑a dreptul subordonați ministrului de interne.
Art. 13. Primarii comunelor urbane îndeplinesc cu concursul consiliilor de igienă
publică atribuțiunile următore:
a) Executarea măsurilor de interes general;
b) Executarea măsurilor sanitare de interes local;
c) Privegherea prostituției;
d) Executarea vaccinării și a revaccinării;
e) Inspectarea stabilimentelor medicale întreținute din casa comunală;
f) Verificarea deceselor;
g) Privegherea cimitirelor;
h) Privegherea stabilimentelor industriale insalubre;
i) Privegherea condițiilor igienice ale școlilor, internatelor, teatrelor, hotelurilor,
hanurilor, birturilor și băilor;
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k) Privegherea curățirii piețelor și străzilor publice și a curților particulare, a apelor curgătoare, a malurilor și a puțurilor;
l) Luarea măsurilor pentru prinderea câinilor turbați, pentru împuținarea numărului câinilor vagabonzi în general și pentru depărtarea grabnică din localitate a cadavrelor
animale;
m) Luarea măsurilor pentru golirea sistematică a haznalelor, pentru depărtarea
diverselor necurățenii, pentru curățirea canalelor;
n) Privegherea asupra construcțiilor și constatarea dacă casele construite din nou
însușesc condițiile igienice prescrise de regulamentele respective;
o) Privegherea abatoarelor și a măcelăriilor;
p) Privegherea comerțului cu băuturi și alimente;
q) Procurarea ajutorului, în caz de accidente care amenință viața cetățenilor, precum: inundațiile, surpare de maluri, căderi de case, înecare în apă, asfixiere (înăbușire) prin
cărbuni, prin căderea într‑un puț, prin intrarea într‑un canal neventilat etc.;
r) Îngrijirea ca toți morboșii (bolnavii) să găsească lesne ajutorul medical, și ca
cei săraci să fie căutați gratis;
s) Luarea măsurilor în contra endemiilor și enzootiilor;
t) Constatarea epidemiilor și epizootiilor, luarea măsurilor în contra lor și în contra morburilor contagioase în genere;
u) Redactarea raporturilor periodice asupra sănătății populațiunii, a vitelor și a
tabelelor de statistică medicală, precum și stării meteorologice a localității.
În caz când primarul nu va aduce la îndeplinire măsurile din prezentul articol, și nici
după invitația specială a autorității de care depinde (ministrul sau prefectul districtului),
ministrul va fi în drept a le executa în contul comunei prin oricare autoritate polițienească.
În caz când consiliul comunal nu va aloca în bugetul său fondurile necesare pentru
administrațiunea poliției sanitare și pentru întreținerea salubrității publice, ministrul sau
prefectul, după încuviințarea ministrului, le va înscrie ex-oficio în bugetul comunei.
Art. 14. Sub-prefecții vor îndeplini, în raionul comunelor rurale și în toată
circumscripția plășii, cu ajutorul medicilor și al veterinarilor de plasă, atribuțiunile arătate
în articolul precedent (art. 13) la aliniatele a, c, d, g, k, l, n, o, q, s, t și u.
Art. 15. Primarii comunelor rurale vor fi însărcinați numai cu atribuțiunile prescrise prin art. 13, aliniatele: a, b, d, f, g, k, l, n, o, r, s, t și u.
Art. 16. Administrațiunile spitalelor și ospiciilor cu fonduri osebite, vor administra
acele stabilimente în conformitate cu testamentele și cu alte acte de fondare, sub privegherea și controlul ministerului de interne.
Art. 17. Administrațiunile apelor minerale vor avea atribuțiunile următore:
a) Punerea în cale a se face studii exacte asupra calităților apelor minerale și asupra acțiunii lor;
b) Conservarea izvoarelor minerale în starea lor naturală și apărarea lor în contra
oricărei influențe care ar putea altera calitatea sau micșora cantitatea lor;
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c) Îngrijirea ca bolnavii să găsească în stabiliment ajutorul unui medic, medicamentele necesare și toate înlesnirile pentru a putea fi căutați cu succes;
d) Îngrijirea ca bolnavii să găsească în stabiliment adăpost, alimente și tot confortul necesar.
Art. 18. Administrațiunile carantinești se vor înființa, la caz de necesitate, pentru
un timp limitat; ele vor avea atribuțiunea de‑a opri invazia în țară a unei anume epidemii
sau epizootii, prin supunerea călătorilor sau a vitelor la privegherea sanitară, într‑un timp
determinat, și prin dezinfectarea deosebitelor obiecte.
Un regulament și instrucțiuni speciale vor preciza lucrările administrațiunilor
carantinești.
Titlul III
Despre consiliul medical superior
Art. 19. Un consiliu medical consultativ se instituie pe lângă ministerul de interne.
Acesta consiliu este autoritatea medicală superioară în stat și poartă numire de consiliu medical superior.
El se compune din nouă membri doctori în medicină; în acest număr se socotește ca
membru și directorul general al serviciului sanitar.
Acesta consiliu va reprezenta, pe cât va fi posibil, diversele specialități ale artei
medicale.
Secretarul consiliului medical superior va trebui asemenea să fie doctor în medicină.
Art. 20. Membrii consiliului medical superior se numesc de Domnitor, după recomandarea ministrului de interne, dintre medicii cei mai distinși prin știință și prin
experiența lor.
La fiecare perioadă de cinci ani, o treime dintre acești consilieri se va reînnoi prin
tragere la sorți.
Membrii consiliului medical superior primesc din bugetul ministerului de interne o
diurnă de 20 lei pentru zilele de prezență.
Art. 21. Ministrul de interne este de drept președintele consiliului medical superior; în lipsa lui, acesta va fi prezidat de către directorul general al serviciului sanitar, și în lipsa
acestuia de către membrul cel mai în etate.
Art. 22. Consiliul medical superior se pronunță în ultima instanță asupra oricărei
chestiuni de domeniul igienei publice, a poliției sanitare și a medicinei legale, întrucât ele li
se vor supune de ministru.
El exercită controlul asupra lucrărilor de medicină legală; examinează în recurs cazurile medico-legale și se pronunță asupra greșelilor comise în exercițiul artei medicale și
farmaceutice;
Controlează toate lucrările de igienă publică și aprobă regulamentele votate de consiliile județene și comunale relative la serviciile sanitare sau la igiena publică și salubritate;
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Priveghează exercițiul medicinei în toate ramurile ei;
Cercetează și clasifică meritele medicilor și a altor agenți sanitari postulanți pentru
diferitele posturi medicale; apreciază aptitudinea în serviciul sanitar și se pronunță pentru
suspendarea sau destituirea din posturi sanitare;
Inspectează stabilimentele publice și private sanitare și propune ministrului în cazuri
de necesitate, măsurile necesare pentru îndreptarea neajunsurilor constatate;
Se pronunță asupra tuturor chestiunilor științifice medicale care i se prezintă de diferitele ministere;
Priveghează exercițiul farmaciei și preface la necesitate farmacopeea și taxa
farmaceutică;
Primește toate științele relative la sănătatea publică din țară;
Studiază cauzele producătoare de morbi și propune măsurile de ameliorarea a
sănătății publice în genere și pe cele atingătoare de epidemii și epizootii în parte;
Se informează despre starea și necesitățile serviciului medical, propune măsurile necesare pentru ameliorarea lui, întocmește instrucțiunile și regulamentele, și elaborează proiectele atingătoare de crearea vreunei instituții sanitare, sau de ameliorarea celor existente;
Adresează ministrului de interne la finele fiecărui an un raport general asupra stării
și a necesităților serviciului sanitar din țară.
Art. 23. În caz de necesitate, consiliul va chema în ședință spre consultare oameni
speciali și competenți.
Art. 24. Consiliul pronunță părerile și deciziile după majoritatea voturilor, minoritatea va fi datore a‑și da opinia motivată.
Consiliul nu va putea funcționa cu mai puțin de 5 membri prezenți.
Art. 25. Deciziile consiliului medical superior nu sunt executorii mai înainte de a se
aproba de ministrul de interne, care are dreptul de a le admite sau refuza.
Art. 26. Consiliul ține două ședințe ordinare pe săptămână și de ori câte ori va fi
necesitate, președintele sau vicepreședintele convoacă ședință extraordinară.
Art. 27. Secretarul consiliului ține procesele-verbale ale ședințelor și contrasemnează toate actele consiliului.
Art. 28. Pe lângă consiliul medical superior se instituie o comisiune compusă din
trei chimiști și farmaciști și o comisiune de trei veterinari. Acești membri vor fi numiți de
Domnitor după propunerea ministrului de interne.
Aceste comisiuni vor fi consultate de direcțiunea generală a serviciului sanitar și de
consiliul medical superior asupra tuturor chestiunilor de farmacie și veterinare.
Membrii acestora comisiuni vor primi o diurnă de 10 lei pentru zilele de prezență.
Aceste comisiuni vor ține una sau două ședințe pe lună.
Art. 29. Posturile de medic primar de județ, de medic de spital și de medic de oraș,
se vor da prin concurs.
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Pentru medicii primari de județe, juriul se va compune din 5 membri ai consiliului
medical superior și materia concursului va fi igiena publică și medicina legală.
Nu se vor admite la concursul pentru posturile de medic primar de județ decât medicii care au servit un an ca medic de plasă sau de oraș, sau care exercită medicina în țară cel
puțin de doi ani.
Pentru medicii eforiei spitalelor civile din București și ai epitropiei casei St. Spiridon
din Iași, concursul se va ținea pentru cei dintâi la București pentru cei din urmă la Iași.
Organizarea acestora concursuri se va reglementa de către respectivele eforie și epitropie. Un delegat al ministerului de interne va face parte din juriul concursului.
Nu se va putea admite la concursul de medici primari în spitalele Eforiei sau ale St.
Spiridon și în orice alt spital de o capacitate superioară de 80 paturi, decât doctorii în medicină, având sau patru ani de practică, sau doi ani de funcțiune ca medic secundar într‑un
spital, sau în fine când vor proba că au fost cel puțin doi ani ca interni în spitalele din Paris,
sau că au fost doi ani ca asistenți în spitalele din Germania.
Consiliile comunale ale celor 8 orașe mari își vor reglementa asemenea singure concursurile pentru numirea medicilor plătiți din bugetele lor.
Pentru posturile de medici de oraș și de spitale comunale din celelalte urbe, precum
și pentru posturile de medici la spitalele județene, concursul se va ținea în București și în
Iași, de 2 ori pe an. Juriul concursului se va compune din un membru al consiliului medical
superior, din doi profesori ai facultății de medicină și doi medici primari ai Eforiei spitalelor
civile din București.
Pentru medicii mai sus numiți, de peste Milcov, concursul se va ținea în Iași, iarăși
de două ori pe an. Juriul va fi compus din un delegat al consiliului medical superior, din un
profesor al facultății de medicină și din trei medici primari ai epitropiei St. Spiridon din Iași.
Titlul IV
Despre medicii primari de districte
Art. 30. Medicul primar al județului este capul serviciului sanitar de district și depinde direct de ministerul de interne.
El lucrează în înțelegere cu prefectul și dă concursul său științific prefectului, consiliului general și comitetului permanent al districtului.
Art. 31. Medicii primari de districte se numesc de Domnitor, după propunerea făcută de ministrul de interne.
Ei se aleg dintre medicii ce au depus examenul de admisibilitate în funcțiuni publice
înaintea comisiunii speciale menționată la art. 29.
Se admit în funcțiunile de medici primari de județe numai doctorii în medicină, români, care au exersat medicina cel puțin doi ani în țară, sau care au ocupat cel puțin un an
o funcție de medic de urbe, de medic de plasă, de medic de spital sau ca medic militar.
Nu se însumează în acest termen serviciile făcute înaintea dobândirii titlului de doctor în
medicină.
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Medicii primari nu pot fi strămutați dintr‑un județ într‑altul fără consimțământul lor.
Ei nu pot fi revocați din funcțiune, afară de cazul de abateri grave din datoriile funcțiunii, constatate de către consiliul medical superior sau de către autoritatea
judecătorească.
Art. 32. Medicul primar controlează și priveghează tot serviciul sanitar în district și
tot ce privește igiena publică și poliția sanitară, cu excepția numai a celor 8 orașe principale
din țară, care sunt subordonate consiliului medical superior.
El priveghează exercițiul medicinei și al farmaciei, și vizitează în unire cu medicul
respectiv de urbe sau de plasă farmaciile din raionul său.
Art. 33. Medicul primar va săvârși lucrările medico-legale la care va fi chemat de
către autoritățile judecătorești.
Art. 34. Medicul primar al districtului se află în raport intim cu consiliul de igienă
publică și salubritate și îndeplinește, atât singur precum și în înțelegere cu acel consiliu,
lucrările următoare:
a) Vizitează periodic stabilimentele sanitare publice și private, stabilimentele de
ape minerale, farmaciile, drogheriile, penitenciarele, închisorile, școlile, stabilimentele industriale, fabricile de comestibile și de băuturi;
b) Controlează salubritatea urbelor și a satelor; cercetează dacă se păzesc regulamentele asupra înmormântărilor și asupra industriilor insalubre;
c) Controlează privegherea sanitară a prostituțiunii și executarea vaccinațiunii;
d) Studiază cauzele endemiilor, constată ivirea epidemiilor, propune măsurile
pentru combaterea lor și a bolilor contagioase în genere;
e) Priveghează serviciului veterinar din district;
f) Vizitează cel puțin de trei ori pe an toate comunele din raionul său;
g) Cere intervenirea prefectului sau a ministrului de interne pentru luarea măsurilor dictate de igiena publică;
h) Face parte din comisiunea medicală însărcinată cu alegerea recruților, întru cât
va fi delegat de ministrul de război;
i) Adună materialul pentru statistica medicală și pentru observațiile meteorologice și redactează rapoartele statistice;
k) Controlează în raionul său lucrările medicilor de plăși, ale medicilor de urbe și
ale primarilor, întru cât privește serviciul sanitar.
Art. 35. La finele fiecărui an, medicul primar, în înțelegere cu consiliul de igienă și
salubritate publică, supune consiliului medical superior un raport general asupra serviciului
sanitar și asupra sănătății publice din district.
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Titlul V
Despre medicii de plăși
Art. 36. Fiecare plasă va avea cel puțin un medic.
Medicii de plăși se numesc de consiliul general al districtului și se plătesc din fondurile districtului.
Ei trebuie să fie doctori sau licențiați în medicină.
Medicii de plăși nu pot fi revocați din funcțiune, afară de cazuri de abatere gravă de
la datoriile funcțiunii lor bine constatată.
Medicii destituiți fără motive valabile au dreptul de recurs la ministrul de interne,
care se va pronunța definitiv, având în vedere și avizul consiliului medical superior.
Toate numirile, permutările și destituirile medicilor de plăși vor fi imediat notificate
ministrului.
Art. 37. Medicul de plasă este subordonat medicului primar de județ și supus controlului său.
El trimite medicului primar raporturi periodice și tabelele statistice asupra stării
sănătății publice și asupra serviciului de poliție sanitară, și primește de la dânsul instrucțiile
pe cazuri speciale care nu sunt precizate prin instrucțiunile generale.
Art. 38. Medicul de plasă dă concurs subprefectului pentru îndeplinirea lucrărilor
de poliție sanitară, face vaccinările și revaccinările și dă bolnavilor, mai cu seamă celor din
comunele rurale, ajutor medical. Pentru săraci, ajutorul medical este gratuit.
El vizitează cel puțin o dată pe lună comunele din raionul său; priveghează sănătatea
publică, și în caz de epidemie, înștiințează de urgență pe medicul primar; vizitează comunele infectate ori de câte ori cere trebuința, cel puțin însă la trei zile o dată și dă bolnavilor ajutorul medical, luând măsuri în contra propagării (lățirii) bolilor contagioase și infecțioase;
deșteaptă atențiunea primarilor asupra măsurilor dictate de igiena publică și cere la caz de
trebuință intervenirea subprefectului.
Art. 39. Medicul de plasă, numai în cazul când ar fi doctor în medicină, face în raionul său lucrările medico-legale, la care este chemat de către procurori, judecători instructori
sau de către subprefect.
Titlul VI
Despre medicii de urbe
Art. 40. Fiecare comună urbană va avea unul sau mai mulți medici, după întinderea
și numărul populațiunii.
Medicul de urbe se numește de către consiliu și se plătește de casa comunală.
În capitalele județelor medicii de urbe trebuie să fie doctori în medicină, în celelalte
urbe, ei pot fi și licențiați în medicină.
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Art. 41. Medicii de urbe nu pot fi revocați din funcțiune, afară de cazurile de abatere
gravă de la datoriile lor, bine constatate.
Medicii destituiți fără motive valabile au dreptul de recurs la ministrul de interne
care se va pronunța definitiv, având în vedere și avizul consiliului medical superior.
Art. 42. Medicul de urbe este subordonat primarului urbei și supus controlului medicului primar al județului, cu excepția celor opt orașe principale, ai căror medici primari
sunt supuși controlului direct al ministerului de interne.
Art. 43. Medicul urbei luminează pe primar asupra chestiunilor medicale, îi dă concurs în îndeplinirea poliției sanitare și este însărcinat cu căutarea gratuită a bolnavilor săraci.
El face vaccinațiunile și revaccinațiunile; veghează asupra sănătății publice; ia și propune măsuri în contra lățirii bolilor contagioase și epidemice, și vizitează în intervale scurte
pe femeile prostituate.
Art. 44. În urbele care nu au medici verificatori de morți deosebiți, medicul urbei
verifică morții.
În urbele care nu a veterinari speciali, medicul urbei vizitează vitele de măcelărie
înaintea tăierii lor.
Art. 45. Medicul urbei priveghează igiena și salubritatea publică a urbei; vizitează
școlile, stabilimentele industriale, piețele și toate localitățile unde se vând comestibile și
băuturi; constată împreună cu agenții poliției judecătorești abaterile de la legi și regulamente relative la igiena publică și intervenirea primarului în cazurile care sunt de competența
administrației.
Titlul VII
Despre consiliile de igienă și salubritate publică
Art. 46. În fiecare județ se instituie câte un consiliu de igienă și salubritate publică,
care va funcționa pe lângă prefectura și comitetul permanent al județului respectiv.
Art. 47. Consiliul de igienă și salubritate publică se va compune din prefectul
județului, din medicul primar al județului, din medicul sau medicii comunali ai capitalei
județului, din medicul spitalului județean, din medicii primari ai spitalului central din capitala județului (unde există un asemenea stabiliment), din primarul capitalei județului, din
doi membri ai comitetului permanent al județului, dintr‑un arhitect, un inginer, un farmacist și un veterinar.
Cele opt orașe principale din țară vor avea câte un consiliu de igienă și de salubritate
publică special, sub președinția primarului, compus din toți medicii în serviciul comunei,
dintr‑un arhitect, un inginer, un veterinar și un farmacist.
Consiliul de igienă și de salubritate publică al județului Ilfov, prezidat de prefectul
județului, se va compune din medicul primar al județului, din doi alți medici, din doi membri al comitetului permanent al județului, din un inginer, un farmacist și unu veterinar.
Funcțiunea de membru al consiliului de igienă și salubritate publică este onorifică.
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Art. 48. Prefectul este de drept președinte al consiliului de igienă și salubritate publică.
Ca vicepreședinte funcționează medicul primar al județului.
Postul de secretar se ocupă de un amploiat din cancelaria prefecturii.
Art. 49. Consiliul se va întruni la prefectură o dată pe săptămână în ședință ordinară
și în ședință extraordinară, ori de câte ori o va cere trebuința serviciului.
Spre a se putea ține o ședință, va trebui să fie de față majoritatea membrilor consiliului (jumătate plus unul), din care cel puțin un medic.
Art. 50. Lucrările consiliului se vor constata prin procese verbale subscrise de toți
membrii prezenți; părerile fiind osebite, minoritatea va fi datore să‑și dea opinia motivată.
Art. 51. Consiliile de igienă și salubritate publică vor priveghea sănătatea publică în
raioanele lor, vor lumina pe prefect, pe consiliul general al județului asupra chestiunilor sanitare care cer intervenirea administrațiunii, vor propune din propria lor inițiativă măsurile
necesare pentru îmbunătățirea condițiilor igienice ale județului și ale populațiunii sale, și se
vor ocupa de toate chestiunile sanitare ce li se vor prezenta spre deliberare de către prefect
sau de către consiliul medical superior.
Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează în raioanele lor exercițiul medicinei și al farmaciei, starea igienică a diferitelor stabilimente publice, precum: spitale, aresturi, închisori, școli, așezăminte industriale și în genere salubritatea comunelor. Ele studiază
cauzele endemiilor și propun măsurile pentru combaterea lor, a epidemiilor și a morbilor
contagioși în genere.
Art. 52. Regulamentele și instrucțiunile elaborate de consiliul de igienă și salubritate publică se vor supune la aprobarea consiliului medical superior.
În aceste regulamente se va prevedea și însărcinarea dată unui farmacist de a face
observațiunile meteorologice, pe care le va comunica consiliului medical respectiv.
Art. 53. La finele anului, fiecare consiliu de igienă și salubritate publică va supune
consiliului medical superior un raport general asupra stării sănătății publice în raionul lui și
asupra lucrărilor săvârșite în cursul anului.
Titlul VIII
Despre veterinari
Art. 54. Doi șefi veterinari se numesc de Domnitor după recomandarea făcută de
ministrul de interne.
Art. 55. Veterinarii șefi sunt de‑a dreptul subordonați ministrului de interne și
coordonați medicilor primari de județe din raionul lor.
Art. 56. Veterinarii șefi controlează și priveghează tot serviciul veterinar din raionul
lor; urmăresc starea sănătății vitelor; dirijează măsurile luate pentru stârpirea epizootiilor;
stăruie, în caz de epizootii mai periculoase și mai întinse, în fața locului, pentru stingerea
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lor mai repede, și propun administrațiunilor respective măsurile necesarii, pentru curmarea
enzootiilor.
Art. 57. Veterinarii de district și veterinarii de plasă se numesc de către consiliile
generale ale districtului și se plătesc din fondurile districtului.
Ei nu vor putea fi destituiți fără o vină dovedită.
Numirea veterinarilor se face prin concurs. Ei trebuie să fie licențiați în medicina
veterinară. Cele prescrise la art. 36 în privința revocării medicilor de plasă se aplică si asupra
veterinarilor.
Art. 58. Veterinarul districtului este subordonat medicului primar al districtului și
veterinarului șef. Veterinarii de plasă sunt subordonați veterinarului de district.
Art. 59. Veterinarii de județ și de plasă priveghează sănătatea vitelor, înrâuresc asupra creșterii lor igienice și asupra înmulțirii raselor și iau măsuri în contra bolilor contagioase epizootice și enzootice.
Titlul IX
Despre moașe
Art. 60. Fiecare comună urbană va plăti din casa comunală una sa mai multe moașe,
care posedă dreptul de a exercita arta lor, pentru ajutorul gratuit ce vor da la faceri femeilor
sărace.
Moașele de urbe vor fi supuse privegherii medicilor de urbe.
Art. 61. Consiliile județene vor plăti, după putință, un număr de moașe care posedă
dreptul de a exercita arta lor, pentru ajutorul gratuit ce vor da la faceri de prin comunele
rurale.
Titlul X
Despre administrațiunile centrale ale spitalelor
Art. 62. Stabilimentele Eforiei spitalelor civile din București și ale Epitropiei generale a casei Sf. Spiridon din Iași, precum și averea acestor stabilimente se vor administra de
către o anume administrațiune, conform statutelor în vigoare, sub privegherea ministerului
de interne, după un buget proiectat de dânsele, care buget cercetându‑se și aprobându‑se de
ministrul de interne, se va prezenta de dânsul Camerei spre aprobare.
Art. 63. Ambele administrațiuni depind de ministerul de interne.
Ministrul are dreptul a inspecta spitalele afară din capitală și prin delegații săi.
Administrațiunea bunurilor este supusă la aceleași reguli ca și domeniile Statului.
Art. 64. Fiecare din aceste două administrațiuni se compune din trei membri cu o
diurnă din veniturile ei.
Corpul medical formează, pentru fiecare administrațiune în parte, un consiliu
consultativ.
56

Art. 65. Pentru construcțiile din nou se vor supune planurile și devizele la aprobarea ministrului de interne.
Ele nu vor putea schimba destinația vreunui edificiu, fără autorizația ministrului.
Art. 66. Medicii așezămintelor acestor administrațiuni se numesc prin concurs
conform art. 29.
Medicii și funcționarii în serviciul acestor administrațiuni cu apuntamente de la lei
120 în sus, precum și administrațiunile filiale chemate de a cârmui unele stabilimente dependente de administrațiunea centrală, se numesc și se revocă prin decret Domnesc, după
propunerea făcută de către administrațiunea respectivă către ministrul de interne.
Art. 67. Consiliul medical superior va vizita o dată pe an stabilimentele sanitare
din județe, prin unul sa mai mulți din membrii săi, și va face raportul său către ministrul de
interne asupra stării acestor așezăminte și a îmbunătățirilor de introdus.
Titlul XI
Măsuri generale
Art. 68. Prefecții, subprefecții, primarii comunelor urbane și rurale, medicii primari de județe, medicii de plăși, medicii de urbe, veterinarii șefi, veterinarii de județe și de
plăși care vor călca acesta lege, vor fi pasibili de amendă de lei 50 până la 1.000 și dacă din
neglijența lor a suferit sănătatea și chiar viața cetățenilor, ei vor fi pedepsiți cu închisoare
corecțională de la 15 zile până la un an.
La aceleași pedepse vor fi supuși administratorii și medicii carantinelor care vor călca
regulamentele și instrucțiunile speciale pentru așezămintele carantinești.
Aceste amenzi vor intra în casele comunelor respective spre a alimenta fondurile
medicamentelor gratuite pentru săraci.

Capitolul II
Despre exercițiul medicinei
Titlul XII
Despre exercițiul medicinei, a artei farmaceutice și a moșitului
Art. 69. Dreptul de a exercita medicina, farmacia, veterinăria și moșitul se
dobândește în virtutea titlurilor academice eliberate de către facultatea de medicină română, care titluri vor fi vizate de ministrul instrucțiunii publice, precum și în virtutea diplomelor date de către universitățile străine și verificate de către facultatea de medicină din țară.
Până la formarea unui număr îndestulător de moașe cu diplome, pentru trebuința
populațiunii în localitățile rurale unde nu se vor găsi moașe diplomate în număr suficient,
se învoiește exercitarea și a moașelor practicante.
Consiliile județene și comunale urbane vor înscrie în bugetele lor un număr de burse
pentru întreținerea și înmulțirea elevelor din comunele rurale în școlile de moșit.
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Facultatea de medicină va înștiința pe consiliul medical superior asupra tuturor
diplomelor liberate și asupra titlurilor academiilor străine verificate, care dau dreptul la
exercițiul medicinei, farmaciei, artei veterinare și a moșitului.
Art. 70. Oricine va voi să exercite medicina, farmacia, veterinăria și moșitul în țară,
va înștiința despre aceasta pe consiliul de igienă publică al circumscripției în care și‑a ales domiciliul, căruia îi va prezenta și titlurile constatatoare că a dobândit permisiunea la exercițiul
artei sale în România. Consiliul de igienă publică va comunica tuturor farmaciștilor din
circumscripția lui numele medicilor și veterinarilor, cu dreptul de a exercita arta lor, care
s‑au stabilit în raionul respectiv.
Art. 71. Numai doctorii și licențiații în medicină, precum și magiștrii în chirurgie,
domiciliați de mai înainte în țară, și ale căror titluri sunt recunoscute de către autoritățile
sanitare, sunt admiși la exercițiul medicinei.
Patronii în chirurgie nu se admit la exercițiul artei medicale.
Art. 72. Exercițiul medicinei este în genere separat de exercițiul artei farmaceutice.
Medicii din localitățile depărtate de o farmacie cu mai mult decât 5 kilometri, au însă
dreptul de a debita singuri medicamente clienților lor.
În privința prescrierilor ordonanțelor medicale și a eliberării medicamentelor, medicii homeopați sunt supuși la aceleași reguli ca și medicii alopați, adică nu le este permis de
a debita singuri medicamente, afară de localitățile depărtate de farmacii cu mai mult decât
5 kilometri.
Art. 73. Prescripția ordonanțelor și dispensarea medicamentelor de către veterinari
este supusă la aceleași reguli ca și ordonanțele pentru oameni, cu singura deosebire că taxa
farmaceutică pentru prescripțiile veterinare va fi mai scăzută.
Art. 74. Moașele sunt chemate numai a dirija faceri normale și a săvârși unele
manipulații de mică chirurgie, după prescripția medicală.
Le este oprit a exercita operații și de a căuta bolile de orice natură.
Art. 75. Sub-chirurgii sunt în genere chemați numai la executarea manipulațiilor de
mică chirurgie; în localitățile unde nu sunt dentiști, li se permite și scoaterea dinților.
Art. 76. Dentiștii sunt chemați numai a face manipulații de chirurgie dentară.
Ei nu pot întrebuința inhalații anestezice dacă nu sunt doctori în medicină, decât
asistați de un doctor.
Art. 77. Oricine va exercita medicina, farmacia și veterinăria, în contra prescripțiilor
de mai sus, se va pedepsi cu amendă de la 100 până la 1.000 lei, sau cu închisoare corecțională
de la 15 zile până la 6 luni. Moașele și sub-chirurgii care vor contraveni prezentei legi vor fi
pasibili de amendă de la 25 până la 250 lei și de închisoare corecțională de la 10 zile până
la 4 luni.
Femeile fără titluri de moașe, care exercitând meseria de moașe vor face operații obstretice se vor pedepsi cu închisoare corecțională de la 15 zile până la 3 luni.
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Capitolul III
Exercițiul farmaciei
Titlul XIII
Privegherea farmaciei
Art. 78. Exercițiul farmaciei se priveghează de către ministrul de interne. El controlează farmaciile prin consiliul medical superior, prin delegații acestuia, dă concesiuni pentru înființarea farmaciilor și confirmă pe diriginții lor.
Art. 79. Titlul academic de farmacie și gradul de asistent în farmacie se conferă
de către facultatea de medicină (școala de farmacie) cu aprobarea ministrului cultelor și
instrucțiunii publice. Asemenea verifică ministrul cultelor și instrucțiunii publice, prin facultatea de medicină, titlurile academice ale farmaciștilor, dobândite în străinătate.
Titlul academic de farmacist, recunoscut de către ministrul cultelor și instrucțiunii
publice, nu conferă dreptul la deschiderea unei farmacii.
Dreptul acesta se dobândește numai în virtutea unei concesiuni speciale a ministrului de interne.
Art. 80. Organizarea internă a farmaciilor, modul privegherii și al controlului lor, se
va preciza printr‑un deosebit regulament farmaceutic.
Art. 81. Numărul, felul și prepararea medicamentelor oficinale (obligatorii) se prescrie de farmacopee.
În fiecare an și ori de câte ori progresele științei sau experienței făcute vor reclama
adăogiri sau modificări în farmacopee, ministrul de interne, după propunerea consiliului
medical superior, va publica o anexă sau supliment al farmacopeei.
Art. 82. Prețul medicamentelor se va fixa prin taxa farmaceutică. Ori de câte ori
modificările introduse în farmacopee în interesul publicului, va reclama și modificarea taxei, ministrul de interne, luând avizul consiliului medical superior, va publica o anexă sau
supliment al taxei farmaceutice.
Călcarea legii și regulamentelor farmaceutice se va supune la o amendă de 100 până
la 2.000 lei, și cu închiderea farmaciei.
Titlul XIV
Înființarea farmaciilor noi și încetarea concesiunii
Art. 83. Prin legea de față nu se prejudiciază drepturile farmaciilor astăzi existente;
aceste drepturi se vor verifica în modul arătat la titlul XVIII, art. 104.
Art. 84. Deocamdată se va putea da și farmaciștilor (magiștrilor și licențiaților în
farmacie) străini, dreptul de dirigenți, până la 1878; iar de aci încolo nu se va mai da din nou
dreptul de dirigent farmaciștilor străini decât în lipsă de farmaciști români.
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Art. 85. În caz când se va schimba dirigintele unei farmacii, această schimbare va fi
supusă la aprobarea ministrului de interne.
Art. 86. În caz când trebuința va cere ca să se dea concesiune pentru deschiderea
unei farmacii noi, ministrul de interne va publica concurs, care nu se va putea ține decât
după două luni de la data publicării. Trebuința deschiderii unei farmacii noi se declară ori
de câte ori numărul populațiunii unei localități crește cu 5.000 locuitori.
În urbele mari, în care se află mai multe farmacii, distanța între două farmacii trebuie
să fie minim de 200 metri.
Art. 87. Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se va da pentru o anume
persoană, pe viață, și pentru o anume localitate (comună, în urbele mari suburbe).
Concesionarul nu o va putea transmite asupra unui alt farmacist.
Art. 88. Concesiunile se vor da farmaciștilor români care însușesc calitățile prescrise la art. 92, iar în lipsă de farmaciști români, se vor da și la cei străini până la anul 1878.
Prezentându‑se mai mulți concurenți, ei se vor supune unui concurs.
Un regulament special va preciza condițiile acelui concurs.
Art. 89. Nu se va putea înființa farmacie într‑o comună în care nu se va fi stabilit un
medic.
Art. 90. Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se va stinge:
a) În cazul când farmacia nu va începe a funcționa în timp de 9 luni după darea
concesiunii;
b) În caz când concesionarul va fi osândit pentru o crimă;
c) Când concesionarul va înceta din viață.
Titlul XV
Personalul farmaceutic
Art. 91. Personalul farmaceutic se compune din:
a) Farmaciști dirigenți;
b) Farmaciști ajutori;
c) Asistenți;
d) Elevi în farmacie.
Art. 92. Sunt considerați ca farmaciști dirigenți proprietarii farmaciilor concesionate pe viață și fără drept de înstrăinare, sau proprietarii, arendatorii ori administratorii
farmaciilor vechi cu dreptul de a se transmite prin moștenire, ori de a vinde, și directorii
farmaciilor publice, întreținute din fondurile publice, precum farmaciile spitalelor etc.
Ei vor însuși calitățile următoare:
a) Să posede diploma de farmaciști (licențiați ori magiștrii în farmacie) de la facultatea de medicină română, ori de la o facultate străină și în cel din urmă caz, să fi trecut cu
bun succes examenul prescris pentru admiterea la exercițiul farmaciei în țară;
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b) Să fie români sau naturalizați;
c) Să nu fi fost supuși la vreo pedeapsă infamantă.
Art. 93. Farmaciștii ajutori, care lucrează sub direcția farmacistului dirigent, pot fi și
străini licențiați în farmacie, cu drept de a exercita arta în țară.
Art. 94. Asistenții în farmacie trebuie să posede certificatul de asistent de la facultatea de medicină (școala de farmacie română).
Art. 95. Elevii în farmacie trebuie să fi absolvit cel puțin patru clase gimnaziale cu
bun succes și să fie înmatriculați la școala de farmacie.
Art. 96. Tribunalele și curțile pot retrage unui farmacist, pentru un timp mărginit,
care timp nu va trece peste un an și jumătate, dreptul de a dirija o farmacie și chiar dreptul
de a exercita farmacia sub direcțiunea unui alt farmacist, în cazurile următoare:
a) Când farmacistul va fi fost supus mai de multe ori la penalități pentru călcarea
regulamentului farmaceutic, a farmacopeei sau taxei farmaceutice;
b) Când farmacistul va fi afectat de o boală mintală ori supus abuzurilor băuturilor spirtoase.
În cazul când se va retrage unui farmacist dirigent, pentru un timp mărginit dreptul
de a dirija o farmacie el va fi obligat a instala îndată un administrator pentru dirijarea ei, care
va însuși calitățile prescrise la art. 92.
Nesupunându‑se acestei obligații, guvernul va interveni închizând farmacia, sau numind de‑a dreptul un administrator.
Art. 97. Dirijarea farmaciilor printr‑un administrator se va putea permite pentru un
timp mărginit, până la 18 luni cel mult, și în cazurile următoare:
a) în caz de boală a farmacistului dirigent;
b) în cazul când farmacistul dirigent se va afla în închisoare preventivă sau când
el va fi osândit la închisoare pentru comiterea unui delict;
c) îndată după moartea farmacistului dirigent, până la numirea ori aprobarea succesorului său.
Titlulu xvi
Dispensarea medicamentelor de către persoane
care nu sunt farmaciști concesionați
Art. 98. În comunele unde nu se află o farmacie, medicii pot prepara singuri medicamente pentru bolnavii aflați în căutarea lor și pot cere despăgubire după taxa farmaceutică.
Art. 99. Veterinarii din comunele unde nu se află farmacii pot prepara singuri medicamente pentru bolnavii aflați în căutarea lor și pot cere despăgubire după taxa medicamentelor destinate pentru animale.
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Art. 100. Afară de farmaciștii concesionați, de medicii și de veterinarii din comunele unde nu se află farmacii, nimeni nu este în drept ca să vândă medicamente cu amănuntul.
Art. 101. Vânzarea substanțelor medicamentoase brute și a materiilor toxice de către fabricile chimice, droghiști, materialiști și băcani este supus la regulamente speciale.
Vânzarea medicamentelor compuse nu este permisă decât farmaciștilor.
Titlul XVII
Corporațiile farmaceutice
Art. 102. Colegiul farmaceutic din București și gremiul farmaceutic din Iași sunt și
rămân desființate.
Art. 103. Farmaciștii dintr‑o urbe, ori dintr‑unul sau mai multe județe, pot forma
o corporațiune pentru cultivarea artei și a intereselor profesionale și pentru ajutor mutual.
Statutele acestor corporațiuni, precum și contribuțiile ce corporațiunea are a impune farmaciștilor și elevilor pentru acoperirea cheltuielilor corporației, sunt supuse aprobării
ministerului de interne.
Titlul XVIII
Măsuri tranzitorii
Art. 104. Pentru verificarea titlurilor de proprietate ale farmaciilor existente astăzi
în țară guvernul va numi două comisiuni ad‑hoc, una la București pentru farmaciile de dincoace de Milcov, și alta la Iași, pentru cele de dincolo de Milcov.
Art. 105. Fiecare din aceste comisiuni va fi compusă dintr‑un membru și un procuror al curții de apel, de doi delegați ai ministrului de interne și de un farmacist ales pentru
comisiunea din București de către farmaciștii din București și pentru comisiunea din Iași,
de către farmaciștii din Iași.
Art. 106. Farmaciile care se vor dovedi că funcționează în contra prescripțiilor regulamentelor organice ale Țării Românești și Moldovei se vor desființa.

Capitolul IV
Despre igiena publică
Titlul XIX
Despre igiena industrială
Art. 107. Toate industriile al căror exercițiu viciază aerul, infectează apele curgătoare sau puțurile, sau vatămă într‑un alt mod sănătatea locuitorilor din vecinătatea stabilimentului industrial, a însuși lucrătorilor sau vitelor se califică ca industrii insalubre.
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Art. 108. Un regulament special valabil pentru toată țara va clasifica industriile insalubre, după acțiunea lor vătămătoare în trei clase:
Ca industrii insalubre de clasa I se vor considera acelea care se pot exersa în interiorul comunelor, fiind numai supuse la oarecare reguli de salubritate anume precizate.
Industriile insalubre de clasa II se vor stabili numai la marginea extremă a urbelor
sau a satelor.
Stabilimentele industriilor insalubre de clasa III se vor putea așeza numai afară din
raionul comunelor în depărtare ca un kilometru de la marginea urbelor și de jumătate kilometru de la marginea satelor.
Art. 109. Ministrul de interne va putea obliga pe proprietarii stabilimentelor industriale ca să ia măsurile igienice menite de a apăra sănătatea lucrătorilor.
Art. 110. Oricine poate înființa un stabiliment industrial insalubru de clasa I, fără
autorizația autorităților fiind obligat numai a înștiința despre acesta pe primarul comunei
care va raporta autorităților superioare.
Pentru înființarea sau strămutarea stabilimentelor industriale de clasa II, se va cere
permisiune, în comunele rurale, de la subprefect, în comunele urbane, de la primari.
Acești funcționari vor rezolva singuri cererea în termen de maximum o săptămână
sau în cazuri dubioase ei vor cere prin prefectul județului avizul consiliului de igienă publică, cel mult o săptămână după primirea cererii.
Stabilimentele industriale insalubre de clasa III se vor putea înființa și strămuta numai după permisiunea prefectului, dată pe baza unui proces-verbal, încheiat de către consiliul de igienă publică.
Art. 111. În toate chestiunile relative la igiena industrială deciziile autorităților administrative locale (primarul, sub-prefectul), sunt supuse la apel către consiliul de igienă
publică.
Prefectul va executa votul consiliului de igienă publică, sau va apela în termen de
zece zile la ministrul de interne.
Particularii care se cred vătămați în interesele lor, vor apela la ministrul de interne în
contra deciziilor prefectului și ale consiliului de igienă publică asemenea în zece zile.
După notificarea ministerului, va cere avizul consiliului medical superior.
Art. 112. Pentru strămutarea așezămintelor insalubre deja existente, care nu se află
în condițiile prescrise de regulamentul ce se va elabora pe baza prezentei legi se va acorda
termen de un an de la promulgarea legii.
Art. 113. Contravențiile în contra prescripțiilor cap. IV al legii de față, precum și
contra regulamentelor bazate pe dânsa, se vor pedepsi, pentru prima oară cu amendă de la
10 lei până la 100, pentru a doua oară cu amenda de la 50 până la 500, și pentru a treia oară
cu închiderea stabilimentului pentru un timp limitat.
Art. 114. Administrațiunea va avea dreptul de a închide un stabiliment industrial
deschis în contra prescripției legii de față sau a regulamentelor bazate pe dânsa.
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Titlul XX
Igiena stabilimentelor publice
Art. 115. Un regulament special va prescrie condițiile igienice ale școlilor și internatelor de educație publică și private.
Art. 116. Pe lângă educația spirituală, cea fizică nu va fi neglijată.
În nici un caz prefecții și în cele opt orașe principale, primarul, după avizul consiliului de igienă, nu vor putea închide școlile și internatele care nu se vor afla în condițiuni
igienice mulțumitoare, decât luându‑se avizul ministrului de culte și instrucțiunii publice.
Art. 117. Penitenciarele centrale, aresturile curților, închisorile județelor și ale subprefecturilor, și casele de propreală ale comunelor se vor întreține în starea cea mai salubră, vor fi ferite de aglomerație excesivă a deținuților. Alimentațiunea condamnaților și a
preveniților și celelalte condiții igienice ale închisorilor în genere, se vor prescrie prin regulamente speciale.
La construcțiunea penitenciarelor centrale va fi consultat consiliul medical superior
asupra condițiilor clădirii. Asemenea vor fi consultate consiliile de igienă publică la construirea închisorilor județene.
Art. 118. Planurile pentru construcțiunea din nou și pentru prefacerea radicală a
spitalelor centrale vor fi supuse, în cât privește partea igienică, aprobării consiliului medical
superior.
Planurile spitalelor județene și comunale vor fi controlate în privința igienică de către consiliile de igienă publică respective.
Spitalele Eforiei și S‑tului Spiridon, care au consiliile lor, vor fi scutite de acest
control.
Titlulu XXI
Despre salubritatea locuințelor
Art. 119. Se va întocmi un regulament care va prescrie regulile igienice cele mai
indispensabile pentru casele construite din nou și condițiile sub care ele se pot locui.
Art. 120. În toate urbele unde consiliile de igienă publică o vor crede de trebuință,
se vor înființa comisiuni speciale, care vor vizita locuințele, vor constata neajunsurile lor
igienice, și vor propune mijloace pentru îndreptarea acelor neajunsuri.
Art. 121. Prefecții de județe, luând avizul consiliilor de igienă publică, vor ordona
executarea măsurilor necesare pentru îndreptarea locuințelor insalubre. Asemenea ei pot
lua măsuri în contra aglomerării unui număr excesiv de locuitori în case neîncăpătoare.
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Titlul XXII
Despre igiena alimentară
Art. 122. Administrațiunile vor priveghea necontenit comerțul cu alimente și băuturi, vor înlătura din comerț alimentele și băuturile vătămătoare sănătății și vor înlesni aprovizionarea urbelor cu alimente de primă necesitate.
Art. 123. Regulamentele speciale, valabile pentru toată țara, vor preciza cantitatea
maximală de alcool ce pot conține diferitele băuturi spirtoase.
Art. 124. Consiliile comunale sunt obligate a îngriji ca locuitorii să găsească cu înlesnire apă bună de băut.
În caz de neîndeplinire a acestei obligații, ministrul, după avizul consiliului medical
superior, poate pune la cale facerea lucrărilor necesare pentru aprovizionarea unei comune
cu apă în socoteala comunei.
Titlul XXIII
Despre măsurile în contra bolilor venerice
Art. 125. În toate comunele unde există medici, femeile prostituate vor fi supuse la
vizite sanitare cel puțin odată pe săptămână.
Femeile prostituate afectate de boli venerice vor fi internate în spitale până la vindecarea lor, în socoteala comunei.
Art. 126. Asemenea se vor putea interna în spitale, până la vindecarea bolii, individele vagaboande de ambele sexe ce se vor găsi afectate de boli venerice.
Titlul XXIV
Despre măsuri în contra epidemiilor
Art. 126. Pentru apărarea țării în contra importării unei boli epidemice contagioase dintr‑un stat vecin, ministrul de interne după avizul consiliului medical superior, și
cu aprobarea, consiliului de miniștri, poate ordona închiderea fruntariilor pentru călătorii
infectați sau suspecți, și pentru mărfuri și alte obiecte susceptibile de a transmite o contagiune și poate sechestra călătorii morboși și mărfuri pentru un timp determinat, printr‑un
regulament special.
Acel regulament va prescrie toate cazurile când se poate înființa carantina; timpul
carantinei pentru diferitele boli în parte, și condițiile igienice ale carantinelor (lazaretelor).
Art. 127. Spre a opri lățirea epidemiilor ivite înăuntrul țării prefecții, după avizul
consiliilor de igienă publică, și în cazuri speciale după ordinul ministrului de interne, pot
ordona sechestrarea caselor și a persoanelor infectate, dezinfectarea caselor, cadavrelor,
veșmintelor și altor obiecte, și închiderea școlilor.
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Art. 128. În caz de epidemie, consiliile comunelor urbane, și pentru comunele rurale comitetele permanente ale județelor, vor îngriji de morboși, dând ajutorul medical gratuit la domiciliul morboșilor săraci, în întinderea cea mai mare, și înființând spitale speciale
pentru timpul epidemiei.
Art. 129. Vaccinațiunea este obligatorie și gratuită pentru toată populațiunea rurală.
Cheltuiala vaccinațiunii și a reînnoirii vaccinului va fi în urbe în sarcina casei comunale, iar în comunele rurale, în sarcina casei județului.
Art. 130. Guvernul va subvenționa două stabilimente de vaccin animal, unul la
București și altul la Iași.

Capitolul V
Poliția veterinară
Titlul XXV
Măsuri în contra bolilor epizootice din afară
Art. 131. Pentru apărarea țării în contra importării epizootiilor dintr‑un stat vecin
ministrul de interne, după avizul consiliului medical superior, ordonă oprirea intrării de
vite și de produsele lor brute în țară pentru un timp determinat care se va regla printr‑un
regulament special.
Titlul XXVI
Măsuri în contra bolilor epizootice și virulente în genere,
ivite înăuntrul țării
Art. 132. Îndată ce se va ivi epizootie în vreo comună din țară consiliul comunal va
destina un loc pentru depunerea vitelor bolnave, și va raporta, fără cea mai mică întârziere,
sub-prefectului localul, care anunță îndată pe comitetul permanent, pentru a se trimite veterinarul respectiv spre a da instrucțiunile necesare, în concordanță cu legea specială.
Art. 133. Orice proprietar sau îngrijitor de vite va fi dator a face cunoscută primăriei ivirea bolii între vitele sale, sub penalitatea unei amenzi de la 36 până la 60 lei noi.
În asemenea caz proprietarului sau îngrijitorul va fi obligat a determina locul unde
să se închidă vitele bănuite, precum și locul unde să se țină cele bolnave, și nu le va lăsa să
comunice cu alte vite.
Pentru tăinuirea bolii vitelor cornute, amenzile de mai sus vor putea fi îndoite și
chiar schimbate în închisoare de la 15 zile până la trei luni.
Art. 134. Consiliul comunal va fi dator a executa instrucțiunile date de veterinar cu
toată punctualitatea și exactitatea.
Art. 135. Vitele dovedite bolnave de tifos (ciuma vitelor), de răpciugă, de pustulă
malignă (dalac), antrax, lyssa, rabsa, se vor omorî și se vor îngropa sau arde, cu piele cu tot,
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în prezența autorității comunale, conform regulamentelor și instrucțiunilor date de autoritatea superioară în acesta privință.
Art. 136. Carnea proaspătă, destinată pentru vânzare, transportată dintr‑o comună
într‑alta, trebuie să fie asociată de certificatele de sănătate eliberate de primarul comunei
respective.
Art. 137. Târgurile de vite sunt oprite când există epizootie contagioasă în județul
în care urmează a se ține târgul, sau în județele imediat vecine.
Art. 138. Vagoanele căii ferate, pe care s‑au transportat vite sau produsele lor brute
în timp de epizootie, nu vor putea servi pentru alte transporturi noi de vite și de produse ale
acestora, decât după ce se vor fi dezinfectat mai întâi cu desăvârșire.
Art. 139. Autoritățile administrative locale vor lua măsuri pentru împuținarea câinilor, omorârea celor vagabonzi în genere, și mai cu seamă a celor turbați, precum și pentru
uciderea tuturor animalelor mușcate de alte animale turbate.
Art. 140. Carnea, untura, mațele și toate celelalte părți de la râmătorii afectați de
boala trichinelozei se vor arde.
Carnea și untura de la râmătorii afectați de echinococus (măzarica) nu este admisă
în consumațiune.
Untura se poate însă întrebuința pentru fabricațiunea săpunului.
Această lege s-a votat în Adunarea deputaților, în ședința de la 20 mai, anul 1874, și
s-a adoptat cu majoritate de 74 voturi contra a 8.
Președinte, Dimitrie Ghica
Secretar, Petre Millo
(L.S.A.D.)
Această lege s-a votat de Senat, în ședința de la 28 mai, anul 1874, și s-a adoptat cu
majoritate de 29 voturi, contra a 7.
Vice-președinte, Al. Orescu
Secretar, D. G. Florescu
(L.S.S.)
Legea de față ordonăm să fie învestită cu Sigiliul Statului și publicată în Monitorul
Oficial.
Dată în București, la 8 iunie 1874.
CAROL
Ministru secretar de Stat
la departamentul de interne,
L. Catargi

Ministru secretar de Stat
la departamentul justiției,
Al. Lahovari
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MO, 1877, nr. 71, 1 aprilie, p. 2223–2224.

2.
Lege pentru modificarea
unor articole din Legea sanitară
Art. 10 se modifică precum urmează:
Direcțiunea serviciului sanitar se compune din:
1 director general
1 secretar al consiliului medical superior, care va fi și referent statistic medical
1 cap de cancelarie
1 cap de oficiu
1 arhivar și registrator
3 copiști
1 camerier
1 curier
Aliniatul 2 de la art. 19 se modifică astfel:
El se compune din 7 membri doctori în medicină; în acest număr se socotește ca
membru și directorul general al serviciului sanitar.
Ultimul aliniat de sub articolul 29 se modifică după cum urmează:
Pentru medicii mai sus numiți de peste Milcov concursul se va ține în Iași, iarăși de
două ori pe an.
Juriul va fi compus dintr‑un delegat al consiliului medical superior, din profesorul
de medicină legală de la Universitatea din Iași și din trei medici primari ai Epitropiei Sf.
Spiridon din Iași.
Art. 30 din lege se modifică după cum urmează:
Medicul județului este capul serviciului sanitar de district, depinde de consiliul general al județului și este supus controlului direcțiunii generale a serviciului sanitar și a consiliului medical superior.
Art. 31 din lege se modifică precum urmează:
Aliniat 1: medicii primari de districte se numesc de către consiliul general al județului,
în urma unui concurs depus după modul precizat la articolul 29.
Aliniatul 3 de sub articolul 31 se modifică precum urmează:
Se admit în funcțiunile de medici primari de județ numai doctori în medicină, români, care au exersat medicina cel puțin doi ani în țară, sau care au ocupat cel puțin un
an funcția de medic de urbe, de medic de plasă, de medic de spital sau ca medic militar.
Nu se însumează în acest termen serviciile făcute înaintea dobândirii gradului de doctor în
medicină.
Aliniatul 4 de sub articolul 31 se suprimă.
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Articolul 32 se modifică precum urmează:
Medicul primar controlează și priveghează tot serviciul sanitar în district și tot ce
privește igiena publică și poliția sanitară, cu excepția numai a celor 8 orașe principale din
țară, care sunt subordonate consiliului medical superior.
Aliniatul f de sub articolul 34 se modifică precum urmează:
Vizitează cel puțin o dată pe an toate comunele din raionul său, raportând pentru
acestea.
Art. 39 din lege se modifică precum urmează:
Medicul de plasă face în raionul său lucrările medico-legale la care este chemat de
către procurori, judecători instructori sau de către subprefect.
Aliniatul 2 de sub art. 63 se modifică precum urmează:
Consiliul medical superior va vizita o dată pe an stabilimentele sanitare din țară prin
unul sau mai mulți din membrii săi și va face raportul său către ministerul de interne asupra
stării acelor așezăminte și a îmbunătățirilor de introdus.
Art. 77 se modifică precum urmează:
Oricine va exercita ca profesiune medicina, farmacia și veterinăria, în contra
prescripțiunilor de mai sus, se va pedepsi cu amendă de la 100 la 1.000 lei sau cu închisoare
corecțională de la 15 zile până la 6 luni.
Se adaugă din nou la finele ultimului aliniat de sub art. 82:
La aceeași amendă vor fi supuși farmaciștii dirigenți care vor admite în farmaciile lor
farmaciști sau asistenți fără titluri recunoscute în țară sau elevi neînmatriculați la școala de
farmacie.
Se adaugă la finele ultimului aliniat de sub art. 101:
Cei care vor contraveni acestor prescripții sunt pasibili de penalitățile prevăzute prin
art. 82.
Art. 112 se modifică precum urmează:
Pentru strămutarea așezămintelor insalubre deja existente se va elabora un regulament ad‑hoc de către consiliul medical superior.
Se adaugă următorul articol final:
Serviciul medical de districte trece din serviciul statului în serviciul districtelor;
reținerile din veniturile medicilor actuali care ar trece în serviciul districtelor se vor vărsa
ca și în trecut la casa comitetului pensiunilor spre a li se menține drepturile câștigate deja
la pensiune.
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MO, 1881, nr. 58, 14 iunie, p. 1889.

3.
Lege pentru modificarea art. 10 și 131
din Legea sanitară
Art. 1. Art. 10 din legea sanitară din 1874, modificată în anul 1877 se modifică
precum urmează:
Direcțiunea serviciului sanitar se compune din:
1 director general;
1 subdirector, cap al serviciului medical și secretar al consiliului medical superior;
1 cap al serviciului veterinar;
1 cap al serviciului administrativ
1 cap al serviciului statistic
2 ajutoare
1 arhivar
1 registrator
6 copiști
1 camerier
2 curieri
Art. 2. La art. 131 se adaugă următoarele două aliniate:
Se vor înființa la frontierele țării expuse la importarea tifosului bovin 5 carantine de
vite din care două de clasa I și trei de clasa II.
Un regulament special va preciza modul administrațiunii carantinelor, durata carantinelor, taxa pentru întreținerea și dezinfecția animalelor și toate detaliile de serviciu.
Fiecare carantină va avea un medic veterinar director, cele de clasa I, și un medic
veterinar ajutor, unul sau mai multe gărzi sanitare și mai mulți servitori.
Retribuțiunea personalului direcției generale a serviciului sanitar cuprins la arti‑
colul 10, precum și a celui de carantine de vite, prevăzut la art. 131 se va plăti după
statutul aici alăturat.
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Statutul personalului direcțiunii generale a serviciului sanitar

Numărul

Tratamentul
Fiecare pe lună

Numirea funcțiilor

Lefi

Diurne

lei

lei

Total
pe an

1

Director general

750

250

12.000

1

Subdirector, cap al serviciului medical și secretar
al consiliului medical superior

600

-

7.200

1

Cap al serviciului veterinar

450

-

5.400

1

Cap al serviciului administrativ

400

-

4.800

1

Cap al serviciului statistic

400

-

4.800

2

Ajutoare

260

-

6.240

1

Arhivar

200

-

2.400

1

Registrator

200

-

2.400

6

Copiști, din care doi însărcinați și ca secretari
ai comisiilor chimico-farmaceutică și veterinară,
a câte lei 30 diurna pe lângă leafa de

110

30

8.640

1

camerier

-

70

840

2

curieri

-

70

1680

Consiliul medical superior
7

Membri ai consiliului medical superior câte 20 lei
d iurnă de ședință fiecare, pentru ședințele ordinare
și extraordinare

-

-

15.000

3

Membri ai comisiei chimico-farmaceutice, câte 10 lei
de ședință fiecare, pentru ședințele ordinare
și extraordinare

-

-

1.500

3

Membri ai comisiei veterinare, câte 10 lei
de ședință fiecare, pentru ședințele ordinare
și extraordinare

-

-

1.500

500

200

16.800

Personalul serviciului de inspecție
2

Inspectori ai serviciului veterinar
Serviciul carantinelor de vite

5

Directori de carantine, medici veterinari

300

-

18.000

2

Ajutoare, medici veterinari

250

-

6.000

5

Gărzi sanitare

-

100

6.000

-

90

8.640

12 Servitori
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4.
Lege pentru modificarea legii sanitare în vigoare
Articol unic – La legea sanitară în vigoare se adaugă și se modifică următoarele
articole:
Art. 6. Organele sanitare generale sunt:
Pe lângă ministerul de interne, consiliul sanitar superior, asistat de o comisiune de
farmaciști și chimiști, de o comisiune veterinară și consiliul superior de epizootii.
Art. 9. Direcțiunea și privegherea supremă a serviciilor sanitare civile e un atribut
al ministrului de interne.
a) El priveghează și controlează tot serviciul sanitar din țară și sănătatea populației
sale întregi;
b) Priveghează exercițiul medicinei;
c) Ordonă măsurile sanitare de interes general pentru toată țara;
d) Ia măsuri în contra invaziei în țară a bolilor contagioase la omeni și la animale
și înființează carantine și administrațiuni carantinești speciale, la caz de trebuință;
e) Ia măsuri în contra epidemiilor și a epizootiilor ivite în țară, care nu se mărginesc într‑un singur district;
f) Inspectează stabilimentele publice și private, anume: spitalele, ospiciile, institutele de naștere, institutele de maternitate, de copii găsiți, de alienați, stabilimentele de ape
minerale, carantinele; controlează condițiunile igienice ale penitenciarelor și ale închisorilor districtuale;
g) Dă permisiune pentru înființarea stabilimentelor medicale private (spitale de
tot felul, institute de naștere, institute de alienați, institute pentru vaccinări, oficii pentru
procurarea nutricelor, stabilimente de ape minerale).
h) Priveghează exercițiul artei farmaceutice; dă permisiune pentru deschiderea
de farmacii noi.
Pentru tot ce privește la serviciul sanitar din țară, ministerul de interne va avea o
direcțiune separată și un consiliu sanitar superior consultativ.
Art. 10. Direcțiunea generală a serviciului sanitar se compune din:
1 director general;
1 sub-director, cap al serviciului medical și secretar al consiliului sanitar superior;
1 cap al serviciului veterinar;
1 cap al serviciului spitalelor rurale;
1 cap al serviciului administrativ;
1 cap al serviciului statistic;
4 ajutoare;
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1 arhivar;
1 registrator;
8 copiști;
4 inspectori veterinari;
1 camerier;
2 curieri și
1 rândaș.
Art. 12. Prefecții și comitetele permanente ale districtelor îndeplinesc, cu concursul medicilor primari și al consiliilor de igienă publică ale districtelor, și în limitele regulamentelor și instrucțiunilor speciale ce vor primi de la ministrul de interne, atribuțiunile
următoare:
a) Executarea în raionul districtului a măsurilor sanitare generale ordonate de
ministru;
b) Privegherea și controlarea serviciilor sanitare locale, a sănătății populației districtului și a salubrității urbelor și satelor;
c) Luarea măsurilor în contra endemiilor, enzootiilor, epidemiilor, epizootiilor și
în contra bolilor contagioase în genere;
d) Inspectarea periodică a stabilimentelor medicale publice, dependente de district sau de comună, precum și acelor private; controlarea condițiunilor igienice a penitenciarelor și a aresturilor;
e) Privegherea oboarelor și a bâlciurilor de vite;
f) Privegherea transportului vitelor;
g) Privegherea comerțului cu substanțe toxice;
h) Privegherea transportului cadavrelor umane la distanțe mai mari (afară din
raionul unei plăși), și eliberează pașapoartele pentru transportul cadavrelor în alte districte
și peste frontierele țării, nemaipermițându‑se a se transporta cadavrele descoperite;
i) Darea permisiunii pentru înființarea stabilimentelor industriale insalubre (precizare printr‑un regulament special) și priveghează condițiunile igienice ale stabilimentelor
și fabricilor industriale în genere;
k) Adunarea pentru statistica medicală a materialului cules de către subprefect și
de către primari;
l) Privegherea vaccinațiunii.
Acțiunea prefecților de districte în afaceri sanitare nu se întinde asupra raionului
urbelor celor mari (București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani, Botoșani,
Constanța și Tulcea), ai căror primari rămân și în privința sanitară de‑a dreptul subordonați
ministrului de interne.
Art. 19. Un consiliu sanitar consultativ se instituie pe lângă ministerul de interne.
Acest consiliu este autoritatea sanitară superioară în stat și portă numirea de consiliu
sanitar superior.
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El se compune din 11 membri ordinari, între care se cuprinde și directorul general
al serviciului sanitar.
Unul din acești membri va fi un veterinar, iar altul farmacist sau chimist; ceilalți vor
fi doctori în medicină.
Acest consiliu va reprezenta, pe cât va fi posibil, diversele specialități ale artei
medicale.
Secretarul consiliului sanitar superior trebuie de asemenea să fie doctor în medicină.
Art. 20. Membrii consiliului sanitar se numesc de Rege, după recomandarea ministrului de interne, dintre medicii cei mai distinși prin știința și experiența lor.
La fiecare perioadă de cinci ani o treime dintre acești consilieri se vor reînnoi prin
tragere la sorți.
Membrii consiliului sanitar superior primesc din bugetul ministerului de interne o
diurnă de 20 lei pentru zilele de prezență.
Art. 22. Membrii consiliului sanitar superior inspectează tot serviciul sanitar civil
precum și stabilimentele publice și private sanitare și propun ministrului măsurile necesare
pentru îndreptarea neajunsurilor constatate în circumscripțiile lor respective.
Fiecare membru al consiliului sanitar superior va inspecta o dată pe an toată
circumscripția sa, în tot ce privește serviciul sanitar; membrul care nu face inspecția și nu
prezintă raportul său după o lună de la expirarea anului, se va considera ca demisionat.
Raportul asupra inspecțiunii se va publica în Monitorul Oficial.
Un regulament special va determina circumscripțiunile sanitare și modul facerii
inspecțiunilor.
Consiliul sanitar superior controlează toate lucrările de igienă publică și aprobă regulamentele votate de consiliile județene comunale, relative la serviciile sanitare sau la igiena publică și salubritate.
Priveghează exercițiul medicinei în toate ramurile ei.
Toți medicii care vin cu diplome din țări străine și care au avut dreptul de practică
în acele țări, vor fi supuși unui examen înaintea unui juriu compus din profesorii definitivi
de la facultățile de medicină din București și Iași luați în număr egal; dreptul însă de liberă
practică li se va acorda de către consiliul sanitar superior.
Cercetează și clasifică meritele medicilor și ale altor agenți sanitari, postulanți pentru
diferitele posturi medicale; apreciază aptitudinea în serviciul sanitar și se pronunță pentru
suspendarea sau destituirea din postul sanitar.
Se pronunță asupra tuturor chestiunilor științifice medicale care i se prezintă de diferitele ministere.
Priveghează exercițiul farmaciei și preface, la necesitate, farmacopeea și taxa
farmaceutică.
Primește toate științele relative la sănătatea publică din țară.
Studiază cauzele producătoare de boli și propune măsurile de ameliorare a sănătății
publice în genere și pe cele atingătoare de epidemii în parte.
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Se informează despre starea și necesitățile serviciului medical; propune măsurile
necesare pentru ameliorarea lui; întocmește instrucțiunile și regulamentele atingătoare de
crearea vreunei instituțiuni sanitare sau de ameliorarea celor existente.
Exercită controlul asupra lucrărilor de medicină legală; examinează în recurs cazurile
medico-legale și se pronunță, după ce va asculta pe cel ce a făcut asemenea lucrare asupra
greșelilor comise în exercițiul artei medicale și farmaceutice.
Se pronunță în ultima instanță asupra oricărei chestiuni de domeniul igienei publice,
a poliției sanitare și a medicinei legale, întru cât ele li se vor supune de ministru.
Adresează ministrului de interne, la finele fiecărui an, un raport general asupra stării
și a necesităților serviciului sanitar din țară.
Art. 25. Deciziunile consiliului sanitar superior nu sunt executorii mai înainte de a
se aproba de ministrul de interne, care are dreptul de a admite sau refuza, afară de deciziile
în ceea ce privește libera practică a medicinei și veterinăriei, pe care nu le poate refuza, nici
suspenda.
Art. 28. Pe lângă consiliul sanitar superior se instituie o comisiune compusă din 5
chimiști și farmaciști și o comisiune compusă din 5 veterinari.
Membrii acestor comisiuni se numesc de Rege, după propunerea ministrului de
interne.
Aceste comisiuni vor fi consultate de direcțiunea generală a serviciului sanitar și de
consiliul sanitar superior asupra tuturor chestiunilor de farmacie și de veterinărie.
Ei țin una sau două ședințe pe lună și primesc o diurnă de 10 lei pentru zilele de
prezență.
La caz de necesitate ei se adună și în ședințe extraordinare.
Art. 29. Medicii primari de județe, medicii de la spitalele dependințe de stat, județ
și comună, medicii de penitenciare de clasa I și medicii de orașe se numesc prin decret regal,
în urma unui concurs, și se revocă asemenea prin decret regal.
Locurile se dau după ordinea clasificației concurenților. Notele obținute de
concurenții care nu au obținut un post, nu constituie un drept pentru un post în caz de
vacanță ce se va ivi în urmă. La aceste concursuri se admit numai medicii români. Pentru
medicii primari de județe, concursul se ține în București și juriul se compune din trei membri ai consiliului sanitar superior și doi profesori ai facultății de medicină din București.
Materia concursului este: igiena și poliția sanitară cu legislația sanitară, medicina legală și
epidemiologia. Pentru a putea fi admis la concursul de medic primar, trebuie să fi servit un
an ca medic de plasă sau doi ani ca medic de oraș, sau să fi exersat medicina în țară patru ani.
Pentru medicii eforiei spitalelor civile din București și ai epitropiei casei Sfântului
Spiridon din Iași, concursul se va ține, pentru cei dintâi la București, pentru cei din urmă
la Iași.
Organizarea acestor concursuri se va reglementa de către respectivele eforie și epitropie. Un delegat al ministerului de interne va face parte din juriul concursului.
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Nu se va putea admite la concursul de medici primari în spitalele Eforiei sau ale Sfântului Spiridon, și în orice alt spital de o capacitate superioară, decât doctori în medicină, având
sau patru ani de practică sau doi ani de funcție ca medic secundar într‑un spital, sau în fine
când vor proba că au fost cel puțin doi ani ca intern în spitalele din Paris, sau că au fost doi ani
ca asistenți în spitalele din Germania, sau vor fi făcut stagiul de un an ca medic de plasă.
Medicii primari ai eforiei spitalelor civile din București și ai epitropiei Sfântului Spiridon din Iași nu pot fi permutați dintr‑un spital în altul fără consimțământul lor.
Consiliile comunale ale celor zece orașe mari își vor reglementa asemenea singure concursurile pentru numirea medicilor plătiți din bugetele lor.
Pentru posturile de medici de oraș și de spitale comunale din celelalte urbe, precum și
pentru posturile de medici la spitalele județene, concursul se va ține în București și în Iași de
două ori pe an. Juriul concursului se va compune dintr‑un membru al consiliului sanitar superior, din doi profesori ai facultății de medicină și din doi medici primari ai eforiei spitalelor
civile din București.
Pentru medicii mai sus numiți de peste Milcov, concursul se va ține la Iași, iarăși de
două ori pe an. Juriul va fi compus dintr‑un delegat al consiliului sanitar superior, din doi profesori al facultății de medicină și din doi medici primari ai epitropiei Sfântului Spiridon din
Iași.
Art. 30. Medicul primar al județului este capul serviciului sanitar al județului. El depinde de ministerul de interne și lucrează în înțelegere cu prefectul.
El dă concursul său, în tot ce privește serviciul sanitar al județului, prefectului, consiliului general și comitetului permanent al județului și are cancelaria sa la prefectură.
Art. 31. Medicii primari de județe se numesc și se revocă prin decret regal către ministrul de interne.
Numirea se face în urma unui concurs depus în conformitate cu art. 29 din această
lege și se plătesc din casa județului cu lei 400 leafă și 200 diurnă pe lună. Doctorii în medicină
care au ocupat prin concurs funcția de medic-primar în spitalele eforiei din București, sau ale
epitropiei generale a casei Sfântului Spiridon din Iași, pot fi numiți medici-primari de județe,
de orașe și spitale fără alt concurs. Pensionarii nu pot beneficia de această dispensă de concurs.
Nu pot fi admiși la concurs pentru posturile de medici-primari de județe, medici-primari și secundari, medici de orașe, penitenciare, decât doctorii în medicină români și care au
făcut un an serviciu de medic de plasă, după obținerea gradului academic, sau patru ani de
practică ca medic.
Medicii-primari nu pot fi strămutați dintr‑un județ în altul, fără consimțământul lor.
În caz de abateri de la datoriile funcțiunii lor, ei vor fi admonestați de directorul general
al serviciului sanitar.
Penalități mai mari, precum suspendarea sau revocarea pentru abateri grave, se aplică
în urma avizului consiliului sanitar superior; ministrul poate micșora pedeapsa dată de consiliul sanitar superior, însă în nici un caz a o agrava.
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Art. 32. Medicul primar controlează și priveghează tot serviciul sanitar în district și
tot ce privește igiena publică și poliția sanitară, cu excepțiune numai a celor zece orașe principale din țară, care sunt subordonate consiliului sanitar superior. El priveghează exercițiul
medicinei și al farmaciei și vizitează, în unire cu medicul respectiv de urbe sau de plasă,
farmaciile din raionul său.
Art. 35. La finele fiecărui an, medicul primar, în înțelegere cu consiliul de igienă și
salubritate publică, supune consiliului sanitar superior un raport general asupra serviciului
sanitar și asupra sănătății publice din district. Acest raport va fi publicat prin Monitorul
Oficial.
Art. 36. Fiecare plasă va avea cel puțin un medic, doctor sau licențiat în medicină.
Medicii de plasă se numesc și se revocă prin decret regal de către ministrul de interne.
Ei se plătesc din casa județului cu 250 lei leafă și 200 lei diurnă pe lună și locuiesc la
reședința subprefecturii.
În caz de abateri de la datoriile funcțiunii lor, ei vor fi admonestați de medicul-primar al județului. Penalități mai mari, precum suspendarea sau revocarea pentru abateri grave, se aplică în urma avizului consiliului sanitar superior.
Pe lângă medicii de plasă, județele vor avea vaccinatori puși sub controlul personalului medical și sub a lor răspundere.
Art. 40. Fiecare comună urbană va avea unul sau mal mulți medici, după întinderea
ei și după numărul populațiunii.
În cele zece orașe mari, direcțiunea serviciului sanitar și veterinar a orașului este
încredințată unui medic-primar al orașului.
Medicii de urbe se numesc și se revocă prin decret regal de către ministrul de interne,
după recomandarea consiliului comunal, bazată pe concursul făcut în conformitate cu art.
29 din această lege.
Medicii de urbe se plătesc din casa comunală în modul următor:
Medicii-primari de urbe cu leafă de la 400 până la 600 lei pe lună;
Medicii de urbe din capitalele județelor și medicii de despărțiri din cele zece urbe
mari, cu leafă de la 400 până la 500 lei pe lună;
Medicii de urbe din comunele care nu sunt capitale de județe, cu leafă de la 200 până
la 400 lei pe luna.
În capitalele județelor medicii de urbe trebuie să fie doctori în medicină; în celelalte
urbe ei pot fi și licențiați în medicină.
Art. 41. În caz de abateri de la datoriile funcțiunii lor, medicii de urbe sunt pasibili
de penalitățile prescrise la art. 31.
Art. 42. Medicul de urbe este subordonat primarului urbei și supus controlului medicului primar al județului, cu excepția celor zece orașe principale, ai căror medici primari
sunt supuși controlului direct al ministerului de interne.
Art. 47. Consiliul de igienă și salubritate publică se va compune de prefectul
județului, de medicul primar al județului, de medicul sau medicii comunali ai capitalei
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județului, de medicul spitalului județean, de medicii primari ai spitalului central din capitala județului (unde există un asemenea stabiliment), de primarul capitalei județului, de doi
membri ai comitetului permanent al județului, de un arhitect, de un inginer, de un farmacist
și de un veterinar.
Cele zece orașe principale din țară vor avea câte un consiliu de igienă și de salubritate
publică special, sub președința primarului, compus de toți medicii în serviciul comunei, de
un arhitect, de un inginer, de un veterinar și de un farmacist. Consiliul de igienă și salubritate publică al județului Ilfov, prezidat de prefectul județului, se va compune din medicul primar al județului, din doi alți medici, din doi membri ai comitetului permanent al județului,
dintr‑un inginer, un farmacist și un veterinar.
Art. 51. Consiliile de igienă și sănătate publică vor priveghea sănătatea publică în
raioanele lor împreună cu prefectul. Vor propune din propria inițiativă măsuri necesare
pentru îmbunătățirea condițiunilor igienice ale județului și ale populației sale și se vor ocupa de toate chestiunile sanitare ce li se vor prezenta spre deliberare de către prefect sau de
către consiliul sanitar superior.
Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează în raioanele lor exercițiul medicinei și al farmaciei, starea igienică a diferitelor stabilimente publice precum: spitale, aresturi, închisori, școli, așezăminte industriale și în genere salubritatea comunelor. Ele studiază cauzele endemiilor și propun măsurile pentru combaterea lor, a epidemiilor și a bolilor
contagioase în general.
Art. 52. Regulamentele și instrucțiunile elaborate de consiliul de igienă și salubritate publică se vor supune la aprobarea consiliului sanitar superior.
În aceste regulamente se va prevedea și însărcinarea dată unui farmacist a face
observațiunile meteorologice pe care le va comunica consiliului sanitar superior.
Art. 53. La finele anului, fiecare consiliu de igienă și salubritate publică va supune
Consiliului sanitar superior un raport general asupra stării sănătății publice în raionul lui și
asupra lucrărilor săvârșite în cursul anului.
Art. 54. Veterinarii, veterinarii de județe, veterinarii de despărțire din zona preventivă, directorii punctelor de observație clasa I precum și veterinarii de orașe se numesc și se
revocă prin decret regal.
Art. 55. Veterinarii inspectori se aleg dintre veterinarii ce s‑au distins în funcțiunile
ce le‑au ocupat prin concurs.
Art. 56. Veterinarii, veterinarii de județe, veterinarii de despărțire din zona preventivă și veterinarii de orașe se numesc în urma unui concurs, făcut după un regulament special.
Art. 57. Veterinarii inspectori, veterinarii de despărțire din zona preventivă și directorii punctelor de observație sunt subordonați directorului general al serviciului sanitar.
Veterinarii celor zece orașe mari sunt subordonați medicilor primari ai acelor orașe.
Veterinarii celorlalte orașe sunt subordonați primarilor și supuși controlului veterinarului județului respectiv, iar cei de județe consiliului județean și medicilor primari de
județe.
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Art. 58. Veterinarii de județe se plătesc din casa județului cu leafă de 300 lei și cu
diurnă de 100 lei pe lună.
Veterinarii de despărțire din zona preventivă se plătesc din fondul de epizootii cu
leafă de 300 lei și cu diurnă de 50 lei pe lună.
Directorii punctelor de observație clasa I se plătesc din casa statului cu leafă de 350
lei pe lună.
Veterinarii de orașe se plătesc din casa comunală cu leafă de la 200 până la 350 lei pe
lună.
Art. 59. În caz de abateri de la îndatoririle funcțiunii lor veterinarii inspectori, veterinarii de județe, veterinarii de despărțire din zona preventivă, directorii punctelor de
observație și veterinarii de orașe vor fi admonestați de către directorul serviciului sanitar.
Penalități mai mari precum revocarea sau suspendarea pentru abateri grave se aplică în
urma avizului comisiunii veterinare; ministrul poate micșora pedeapsa dată de consiliul sanitar superior dar în nici un caz a o agrava.
Art. 60. Veterinarii de județe și de orașe conlucrează cu medicii primari de județe și
de orașe pentru combaterea unor boli ale animalelor care se pot transmite omului.
Art. 61. Atribuțiunile consiliului superior de epizootii, ale comisiunii veterinare, ale
inspectorilor veterinari, ale veterinarilor de județe, ale veterinarilor de despărțire din zona
preventivă, ale directorilor punctelor de observație, ale veterinarilor de orașe, se determină
prin legea de poliție sanitar-veterinară și prin regulamentele bazate pe lege.
Art. 60, 61, 62 și 63 devin art. 62, 63, 64, 65.
Art. 66. Fiecare din aceste două administrațiuni se compun din membri cu o diurnă
din veniturile ei.
Corpul medical formează pentru fiecare administrație în parte un consiliu consultativ.
Abaterile comise de medicii acestor așezăminte se judecă de colegiul medicilor fiecărei administrațiuni.
Art. 67. Pentru construcțiile din orașe se vor supune planurile și devizele spre aprobarea ministrului de interne după ce și colegiul medicilor primari va da avizul său.
Epitropii nu vor putea schimba destinația unui edificiu fără aprobarea ministrului.
Art. 68. Medicii așezămintelor acestor administrațiuni se numesc prin concurs,
conform art. 29.
Medicii și funcționarii în serviciul acestor administrațiuni, cu apuntamente de la 120
lei în sus, precum și administrațiunile filiale, chemate a cârmui unele stabilimente pendinte
de administrațiunea centrală, se numesc și se revocă prin decret regal, după propunerea
făcută de către administrațiunea respectivă către ministerul de interne.
Asemenea se numește și se revocă prin decret regal medicii spitalelor rurale, ai penitenciarelor de clasa I, ai spitalelor județene și comunale.
Numirea se face pe baza unui concurs, care se va reglementa în conformitate ca art.
29 din acesta lege.
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Medicii spitalelor județene și comunale cu un număr de paturi mai mic decât 20, vor
fi retribuiți cu 300 lei pe lună; medicii spitalelor mai mari vor primi leafă lunară de 400 lei
minimum, în orașele care nu sunt capitale de județe, medicul spitalului poate ocupa totodată și postul de medic de oraș, primind atunci și o deosebită retribuțiune din partea comunei.
În caz de abateri de la datoriile funcțiunii lor, medicii spitalelor rurale, ai penitenciarelor de
clasa I, ai spitalelor județene și comunale, sunt pasibili de penalitățile prescrise la art. 31.
Art. 67 se suprimă.
Art. 68 devenit Art. 69. Prefecții, subprefecții, primarii comunelor urbane și rurale, medicii primari de județe, medicii de plăși, medicii de urbe, veterinarii inspectori,
veterinarii de județe, veterinarii de despărțire din zona preventivă, directorii punctelor de
observație și veterinarii de orașe care vor călca această lege, vor fi pasibili de amenda de la
50 până la 1.000 lei; și, dacă din neglijența lor a suferit sănătatea sau chiar viața cetățenilor,
ei vor fi pedepsiți cu închisoare corecțională de la 15 zile până la un an.
La aceleași pedepse vor fi supuși administratorii și medicii carantinelor care vor călca
regulamentele și instrucțiunile speciale pentru așezăminte carantinești.
Aceste amenzi vor intra în casele comunelor respective, spre a alimenta fondurile
medicamentelor gratuite pentru săraci.
Art. 69 devenit art. 70. Dreptul de a exercita medicina, farmacia, veterinăria, chirurgia dentistică și moșitul se dobândește în virtutea titlurilor academice eliberate de către
facultățile de medicină române, care titluri vor fi vizate de ministrul instrucțiunii publice.
Asemenea se dobândesc aceste drepturi în virtutea diplomelor străine, verificate de ministrul de interne, pe baza examenului depus înaintea consiliului sanitar superior, conform
alin. 7 de la art. 22 din această lege.
Până la formarea unul număr îndestulător de moașe cu diplome, pentru trebuința
populațiunilor din comunele rurale, unde nu se vor găsi moașe cu diplomă în număr suficient, se tolerează exercițiul moșitului și moașelor practicante.
Consiliile județene și comunele urbane vor înscrie în bugetele lor un număr de burse
pentru întreținerea și înmulțirea elevelor din comunele rurale în școlile de moșit.
Facultățile de medicină vor înștiința pe consiliul sanitar superior asupra tuturor diplomelor eliberate, care dau dreptul la exercițiul medicinei, farmaciei, artei veterinare, chirurgiei, dentisticii și moșitului.
Art. 70 devenit art. 71. Oricine va voi să exercite medicina, farmacia, veterinăria,
chirurgia dentistică și moșitul în țară, va înștiința despre aceasta pe consiliul de igienă publică al circumscripțiunii în care și‑a ales domiciliul, căruia îi va prezenta și titlurile constatatoare că a dobândit permisiunea la exercițiul artei sale în România.
Consiliul de igienă publică va comunica tuturor farmaciștilor din circumscripțiunea
lui numele medicilor și veterinarilor cu dreptul de a exercita arta lor, care s‑au stabilit în
raionul respectiv.
Art. 71 și 72 devin art. 72 și 73.
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Art. 73 devenit art. 74. Prescripțiunea ordonanțelor și eliberarea medicamentelor
de către veterinari este supusă la aceleași reguli ca și ordonanțele pentru oameni, cu singura
deosebire că taxa farmaceutică pentru prescripțiunile veterinare va fi mai scăzută.
Art. 74, 75, 76 și 77 devin art. 75, 76, 77 și 78.
Art. 78 devenit art. 79. Exercițiul farmaciei se priveghează de către ministrul de
interne. El controlează farmaciile prin consiliul sanitar superior, prin comisia chimico-farmaceutică și prin delegații acestora; dă concesiuni pentru înființarea farmaciilor și confirmă
pe dirigenții lor.
Art. 79 devenit art. 80. Au drept de a exercita farmacia în țară, aceia care posedă
diplome de farmacist de la facultățile de medicină din țară, precum și aceia care posedă
diplome străine verificate de către consiliul sanitar superior și aprobate de către ministrul
de interne.
Certificate de asistent în farmacie se eliberează de către facultățile de medicină din
țară.
Certificate de asistent în farmacie, eliberate de autorități din străinătate, nu sunt valabile în țară.
Titlul academic de farmacist, recunoscut în țară, nu conferă dreptul la deschiderea
unei farmacii. Dreptul acesta se dobândește numai în virtutea unei concesiuni speciale a
ministrului de interne.
Art. 80 devine art. 81.
Art. 81 devenit art. 82. Numărul, felul și preparațiunea medicamentelor oficinale
(obligatorii) se prescrie de farmacopee. În fiecare an și ori de câte ori progresele științei
sau experienței făcute vor reclama adăugiri sau modificări în farmacopee, ministrul de
interne după propunerea consiliului sanitar superior va publica un anex sau supliment al
farmacopeei.
Art. 82 devenit art. 83. Prețul medicamentelor se va fixa prin taxa farmaceutică.
Ori de câte ori modificările introduse în farmacopee în interesul publicului vor reclama și
modificarea taxei, ministrul de interne, luând avizul consiliului sanitar superior, va publica
un anex sau supliment al taxei farmaceutice.
Călcarea legii și a regulamentelor farmaceutice se va supune la o amendă de la 100
până la 2.000 lei și cu închiderea farmaciei.
La aceeași amendă vor fi supuși farmaciștii care dirijează o farmacie fără autorizația
ministrului, farmaciștii dirigenți care vor admite în farmaciile lor farmaciști sau asistenți
fără titluri recunoscute în țară, sau elevi neînmatriculați la școala de farmacie, precum și
dirigenții de farmacie care nu au farmaciile lor aprovizionate cu materiale de calitatea prescrisă de farmacopee și în cantitățile prescrise de regulamentele farmaceutice.
Administrațiunile locale, după avizul consiliilor de igienă, aprobate de ministrul de
interne, pot dispune de‑a dreptul închiderea unei farmacii, când acesta va fi dirijată de către
un farmacist nerecunoscut ca dirigent de către ministrul de interne.
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Art. 83 devenit art. 84. Nimeni nu poate cumpăra dreptul (concesiunea) unei farmacii dacă nu însușește condițiunile prevăzute la art. 93 din această lege.
Art. 84 devenit art. 85. Numai în lipsă de licențiați în farmacie români, se pot admite până la anul 1886 ca dirigenți de farmacii și farmaciști străini.
Art. 85 devine art. 86.
Art. 86 devenit art. 87. În caz când trebuința va cere ca să se dea concesiunea pentru deschiderea unei farmacii noi, ministrul de interne, bazat pe avizul consiliului sanitar
superior, dat asupra cererii autorităților locale sau a mai multor farmaciști români, va publica
concurs, care nu se va putea ține decât după 2 luni de la data publicării.
În orașele unde există deja mai multe farmacii, numărul lor se mai poate înmulți, la
caz de trebuință, în proporțiune ca să vină o farmacie la cel puțin 5.000 locuitori.
Farmacistul care a deschis o farmacie în urma unei concesiuni primită pe baza unui
concurs nu se mai poate prezenta la alt concurs pentru concesiune de farmacie.
Art. 87 devenit art. 88. Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se dă pentru
o anume persoană și pentru o anume localitate (comună).
Dreptul farmaciilor deschise în virtutea unei concesiuni dată de guvern pe baza unul
concurs se poate transmite prin vânzare unui farmacist român, care însușește condițiunile
pentru a putea dirija o farmacie în timpul vieții concesionarului. În acest caz concesionarul
nu se mai poate prezenta la un alt concurs.
După moartea concesionarului, văduva sau copii pot transmite dreptul farmaciei prin
vânzare către un farmacist român care însușește condițiunile pentru a putea dirija o farmacie, sau poate administra farmacia printr‑un farmacist dirigent român (administrator sau
provizoriu), sau a o arenda unui farmacist român.
Farmaciile existente astăzi cu dreptul personal vor beneficia, ca și cele ce se vor deschide pe viitor, de drepturile specificate în acest articol, cu excepția farmaciilor din Dobrogea, care aparțin unor persoane care nu însușesc condițiunile prescrise la art. 93 din
această lege.
Pentru stingerea monopolului, statul va putea cumpăra acest drept de la proprietarul
farmaciei.
Art. 88 devenit art. 89. Concesiunile se dau farmaciștilor români care însușesc
calitățile prescrise la art. 93 din această lege.
Prezentându‑se mai mulți concurenți, ei se vor supune unui concurs.
Un regulament special va preciza condițiunile acelui concurs.
Art. 89 devine art. 90.
Art. 90 devenit art. 91. Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se va stinge:
a) În cazul când farmacia nu va începe a funcționa în timp de 9 luni după darea
concesiunii;
b) În caz când concesionarul va fi osândit pentru o crimă.
Art. 91 devine art. 92.
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Art. 92 devenit art. 93. Sunt considerați ca farmaciști dirigenți: proprietarii, arendatorii ori administratorii farmaciilor particulare și directorii farmaciilor întreținute din fondurile publice, precum farmaciile spitalelor etc. Ei vor însuși calitățile următoare:
a) Să posede diploma de farmaciști (licențiați ori magiștri în farmacie) de la facultatea de medicină română ori de la o facultate străină și, în cel din urmă caz, să fi trecut cu
bun succes examenul prescris pentru admiterea la exercițiul farmaciei în țară;
b) Să fie români sau naturalizați;
c) Să nu fi fost supuși la vreo pedeapsă infamantă;
Art. 93, 94 și 95 devin art. 94, 95 și 96.
Art. 96 devenit art. 97. Tribunalele și curțile pot retrage unui farmacist, pentru
un timp mărginit, care timp nu trece peste un an și jumătate dreptul de a dirija o farmacie și
chiar dreptul de a exercita farmacia sub direcțiunea unui alt farmacist, în cazurile următoare:
a) Când farmacistul va fi fost supus de mai de multe ori la penalități pentru călcarea
regulamentului farmaceutic, farmacopeei sau taxei farmaceutice.
b) Când farmacistul va fi afectat de o boală mintală, ori supus abuzurilor băuturilor
spirtoase
În cazul când i se retrage unul farmacist dirigent pentru un timp mărginit dreptul de
a dirija o farmacie, el va fi obligat a instala îndată un administrator pentru dirijarea ei, care
va însuși calitățile prescrise la art. 93.
Nesupunându‑se acestei obligații guvernul va interveni, închizând farmacia sau numind de‑a dreptul un administrator.
Art. 97, 98, 99 și 100 devin art. 98, 99, 100 și 101.
Art. 101 devenit art. 102. Vânzarea substanțelor medicamentase brute, a materiilor
toxice de către farmaciști, droghiști, materialiști și băcani este supusă la regulamente speciale.
Nici un medicament compus, nici o specialitate farmaceutică nu se poate vinde în
țară fără permisiunea specială a Consiliului sanitar superior. Consiliul sanitar superior nu
poate refuza această permisiune decât medicamentelor care vor conține substanțe vătămătore sănătății publice sau care în urma unei analize chimice, s‑ar găsi că nu corespund cu
eticheta ce poartă și cu prepararea indicată. Pentru obținerea permisiunii se va plăti o taxă
de 100 lei. Consiliul poate retrage autorizarea medicamentelor care nu ar mai corespunde
modelului depus.
Vânzarea medicamentelor compuse nu este permisă decât farmaciștilor. Cei care vor
contraveni acestor prescripții sunt pasibili de penalitățile propuse prin art. 83.
Art. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 și 109 și 110 devin art. 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110 și 111.
Art. 111 devenit art. 112. În toate chestiunile relative la igiena industrială deciziunile autorităților administrative locale (primarul, subprefectul) sunt puse la apel către
consiliul de igienă publică.
Prefectul va executa votul consiliului de igienă publică, sau va apela în termen de
zece zile la ministrul de interne.
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Particularii care se cred vătămați în interesele lor, vor apela la ministrul de interne în
contra deciziilor prefectului și ale consiliului de igienă publică asemenea în zece zile.
După notificarea ministerului, va cere avizul consiliului sanitar superior.
Art. 112 devenit art. 113. Pentru strămutarea așezămintelor insalubre deja existente se va elabora un regulament ad‑hoc de către consiliul sanitar superior.
Art. 113 și 114 devin art. 114 și 115.
Art. 115 devenit art. 116. Un regulament special va prescrie condițiunile igienice
ale școlilor și internatelor de educație, publice și private.
Pe lângă educația spirituală, cea fizică nu va fi neglijată.
În nici un caz prefecții și în cele zece orașe principale primarul, după avizul consiliului de igienă, nu vor putea închide școlile și internatele care nu se vor afla în condițiuni
igienice mulțumitoare, decât luându‑se avizul ministrului de culte și instrucțiune publică.
Art. 116 devenit art. 117. Penitenciarele centrale, aresturile curților, închisorile județelor și ale subprefecturilor și casele de popreală ale comunelor se vor întreține în
starea cea mai salubră, vor fi ferite de aglomerarea excesivă a deținuților. Alimentațiunea
condamnaților și a preveniților și celelalte condițiuni igienice ale închisorilor în genere se
vor prescrie prin regulamente speciale.
La construcția penitenciarelor centrale va fi consultat consiliul sanitar superior asupra condițiunilor clădirii. Asemenea vor fi consultate consiliile de igienă publică la construirea închisorilor județene.
Art. 117 devenit art. 118. Planurile pentru construcțiunea din nou și pentru prefacerea radicală a oricărui spital public sau privat vor fi supuse aprobării consiliului tehnic și
consiliului sanitar superior.
Planurile spitalelor județene și comunale vor fi controlate în privința igienică de către consiliile de igienă publică respective.
Art. 118, 119 și 120 devin art. 119, 120 și 121.
Art. 122. Pe lângă laboratorul facultății de medicină se va înființa o secție specială
pentru controlarea alimentelor și a băuturilor din comerț și pentru orice lucrări chimice
privitoare la igiena publică și la poliția sanitară.
Un regulament special va determina modul funcționării și direcțiunii acestei secții a
laboratorului de chimie.
Art. 121 devenit art. 123. Administrațiunile vor priveghea necontenit comerțul
cu alimente și băuturi, vor înlătura din comerț alimentele și băuturile vătămătoare sănătății
și vor înlesni aprovizionarea urbelor cu alimente de primă necesitate.
Veterinarii de județe și de orașe priveghează, în înțelegere cu medicii primari de
județe și de orașe, alimentele de proveniență animală.
Carnea, untura, mațele și toate celelalte părți de la râmătorii afectați de boala trichinelozei se vor arde.
Carnea și untura de la râmătorii afectați de cisticercus (măzărică) nu este admisă în
consum. Untura însă se poate întrebuința pentru fabricarea săpunului.
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Asemenea se vor distruge părțile animale afectate de tuberculi.
Art. 122 devine art. 124.
Art. 123 devenit art. 125. Consiliile comunale sunt obligate a îngriji ca locuitorii
să găsească cu înlesnire apă bună de băut.
În caz de neîndeplinire a acestei obligații, ministerul, după avizul consiliului sanitar
superior, poate pune la cale facerea lucrărilor necesare pentru aprovizionarea unei comune
cu apă, în socoteala comunei.
Art. 124 și 125 devin art. 126 și 127.
Art. 126 devenit art. 128. Pentru apărarea țării în contra importului unui morb
epidemic contagios dintr‑un stat vecin, ministrul de interne, după avizul consiliului sanitar
superior și cu aprobarea consiliului de miniștri, poate ordona închiderea fruntariilor pentru
călătorii infectați sau suspecți și pentru mărfuri și alte obiecte susceptibile de a transmite un contagiu și poate sechestra călătorii morboși și mărfuri pentru un timp determinat
printr‑un regulament special.
Acel regulament va prescrie toate cazurile când se poate înființa carantina, timpul carantinei pentru diferitele boli în parte și condițiunile igienice ale carantinelor (lazaretelor).
Art. 127, 128, 129 și 130 devin art. 129, 130, 131 și 132.
Poliția veterinară se suprimă
Art. 131 se suprimă și se înlocuiește cu următorul art. 133:
Titlul XXV
Despre pensiunile funcționarilor sanitari
Art. 133. Medicilor și veterinarilor județelor și comunelor li se vor reține din salariile lor o sumă egală cu reținerea făcută de către stat funcționarilor săi; această sumă se
va vărsa în casa pensiunilor și va da drept medicilor și veterinarilor să li se servească pensii
conform cu legea.
Medicii și veterinarii județelor și comunelor, cărora până astăzi nu li s‑au făcut
rețineri de către comună sau județ, pot vărsa deodată suma reținerilor calculată la salariul
ce au avut în timpul funcțiunii, pentru a li se socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor
în funcție.
Comunele și județele care au făcut rețineri asupra salariilor medicilor și veterinarilor
le vor vărsa în casa pensiunilor.
Titlul XXVI
„Măsuri în contra bolilor epizootice și virulente în genere,
ivite înăuntrul țării” se suprimă și se înlocuiește cu:
„Despre serviciul veterinar”.
Art. 132 și 133 se suprimă și se înlocuiesc cu următoarele art. 134 și 135:
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Art. 134. Serviciul de poliție sanitară veterinară se face în conformitate cu
prescripțiile legii de poliție sanitară veterinară.
Art. 135. Sunt și rămân abrogate toate dispozițiunile contrarii acestei legi.
Art. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 precum și articolul final din legea de la 31
martie 1877 se suprimă.
Statutul personalului direcțiunii generale a serviciului sanitar
Numărul

Tratamentul
Fiecare pe lună

Numirea funcțiilor

Lefi

Diurne

lei

lei

Total
pe an

1

Director general

750

500

15.000

1

Subdirector, cap al serviciului medical și secretar
al consiliului medical superior

600

200

9.600

1

Cap al serviciului veterinar

450

-

5.400

1

Cap al serviciului spitalelor rurale

450

-

5.400

1

Cap al serviciului administrativ

400

-

4.800

1

Cap al serviciului statistic

400

-

4.800

4

Ajutoare

260

-

12.480

1

Arhivar

200

-

2.400

1

Registrator

200

-

2.400

8

Copiști, din care unul însărcinat și ca secretar al comisiunei chimico-farmaceutice, câte lei 30 diurnă pe lângă
leafă

110

30

10.920

4

Inspectori veterinari

500

200

33.600

1

Camerier

-

70

840

2

Curieri

-

70

1680

1

Rândaș

-

60

720

Membri ai consiliului sanitar superior câte 20 lei diurnă
11 de ședință fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

20.000

5

Membri ai comisiunei chimico-farmaceutice, câte 10 lei
de ședință fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

2.500

5

Membri ai comisiunei veterinare, câte 10 lei de ședință
fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

2.500

Consiliul sanitar superior
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Numărul

Tratamentul
Fiecare pe lună

Numirea funcțiilor

Total
pe an

Lefi

Diurne

lei

lei

-

-

2.880

Consiliul superior de epizootie
Diurna și transportul membrilor Consiliului superior
de epizootie
Laboratorul de chimie
1

Șef al secțiunii laboratorului

500

-

6.000

1

Ajutor

300

-

3.600

1

Elev

-

100

1.200

2

Servitori

-

80

1.920
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5.
Lege pentru modificarea legii sanitare
Art. I. Legea sanitară se modifică în chipul următor:

Titlul I
Capitolul I
Despre autoritățile sanitare
Art. 1. (art. 1 din lege)
Art. 2. (art. 2 din lege)
Art. 3.
Administrațiunile însărcinate cu îndeplinea măsurilor sanitare locale sunt prefecturile și delegațiunile județene ale districtelor, subprefecturile și primăriile comunelor.
Art. 4. (art. 4 din lege)
Art. 5. (art. 5 din lege)
Art. 6.
Organele sanitare generale pe lângă ministerul de interne sunt:
a) Consiliul sanitar superior, asistat de comisiunea veterinară și de comisiunea
farmaceutică;
b) Consiliul superior de epizootii;
c) Institutele de chimie, bacteriologie și institutul de vaccin ale statului.
Art. 7.
Organele sanitare locale sunt:
Pe lângă prefecturile și delegațiunile județene ale districtelor, medicii primari și consiliile de igienă publică ale districtelor și veterinarii;
Pe lângă subprefecturi, medicul și veterinarul plășii;
Pe lângă primari, medicii și veterinarii aflați în serviciul comunelor.
Pentru comunele rurale, care nu au medici plătiți din casa comunală, tot medicii de
plăși.
Art. 8. (art. 8 din lege)
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Capitolul II
Despre atribuțiunile administrațiunilor serviciului sanitar
Art. 9.
Direcțiunea și privegherea supremă a serviciilor sanitare civile e un atribut al ministrului de interne.
a) El priveghează și controlează tot serviciul sanitar din țară și sănătatea
populațiunii sale întregi;
b) Priveghează exercițiul medicinei;
c) Ordonă măsurile sanitare de interes general pentru toată țara;
d) Ia măsuri în contra invaziei în țară a bolilor contagioase la oameni și la animale
și înființează carantine și administrațiuni carantinești speciale, la caz de trebuință;
e) Ia măsuri în contra epidemiilor și a epizootiilor ivite în țară, care nu se mărginesc într‑un singur district;
f) Inspectează stabilimentele publice și private, anume: spitalele, ospiciile, institutele de naștere (institutele de maternitate), de copii găsiți, de alienați, stabilimentele de
ape minerale, carantinele; controlează condițiunile igienice ale penitenciarelor și ale închisorilor districtuale;
g) Dă permisiune pentru înființarea stabilimentelor medicale private (spitale de
tot felul, institute de naștere, institute de alienați, institute pentru vaccinațiune, ospicii de
tot felul, institute de copii găsiți și stabilimente de ape minerale);
h) Priveghează exercițiul artei farmaceutice; dă permisiune pentru deschiderea
de farmacii noi.
Pentru tot ce privește la serviciul sanitar din țară, ministerul de interne va avea o
direcțiune separata și un consiliu sanitar superior consultativ.
Art. 10
Direcțiunea generală a serviciului sanitar este condusă de un director general, doctor
în medicină.
Serviciile acestei direcțiuni se împart în serviciul interior și în serviciul exterior.
Art. 11
Serviciul interior cuprinde:
a) Serviciul medical cu:
1 sub-director, cap al serviciului și secretar al consiliului sanitar superior, doctor
în medicină;
2 capi de birouri, din care unul pentru lucrările medicale, al doilea pentru lucrările farmaceutice, care va fi și secretar al comisiunii farmaceutice;
3 copiști.
b) Serviciul veterinar cu:
1 cap de serviciu, medic veterinar;
1 cap de birou, secretar al comisiunii veterinare și al consiliului superior de epizootii;
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1 ajutor pentru lucrările cadastrului de vite;
2 copiști.
c) Serviciul administrativ cu:
1 cap de serviciu, doctor în medicină;
2 capi de birou;
2 copiști.
d) Serviciul statistic cu:
1 cap de serviciu, doctor în medicină;
1 cap de birou;
1 copist;
e) Serviciul spitalelor și al ospiciilor cu:
1 cap de serviciu, doctor în medicină;
1 cap de birou;
1 copist.
f) Serviciul arhivei si al registraturii cu:
1 arhivar;
1 ajutor al arhivarului;
1 cusător de dosare;
1 registrator;
1 ajutor al registratorului.
Numărul copiștilor se va putea spori, după trebuințele serviciului, prin legea
bugetară.
Numărul oamenilor de serviciu, cum și salariul lor, se va fixa de asemenea, după
trebuință, prin legea bugetară anuală.
Art. 12
Doctorii în medicină și medicii veterinari, pentru a fi admiși în funcțiunile pentru
care aceste titluri sunt cerute, vor trebui să întrunească condițiunile următoare:
a) Să fi făcut stagiul militar;
b) Să fi exercitat profesiunea în țară.
Art. 13
Serviciul exterior cuprinde:
4 inspectori ai serviciului sanitar, doctori în medicină;
4 inspectori veterinari, medici veterinari.
Inspectorii sanitari se aleg dintre doctorii în medicină care au ocupat, cel puțin în
timp de 10 ani, un serviciu public și care nu vor fi suferit suspendare sau revocare pentru
neîndeplinirea serviciului.
Inspectorii sanitari inspectează toate serviciile sanitare, toate așezămintele
spitalicești, tot ce se referă la igiena publică.
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Inspectorii veterinari se aleg dintre medicii veterinari care au ocupat, cel puțin 10
ani, un serviciu public și care nu vor fi suferit suspendare sau revocare pentru neîndeplinirea
serviciului.
Inspectorii veterinari inspectează serviciul veterinar de județe, de orașe, de zonă
preventivă, de puncte de observație, târgurile de vite, modul transportării animalelor și a
produselor lor brute.
Un regulament special va determina atribuțiunile inspectorilor sanitari și ale inspectorilor veterinari.
Art. 14. (art. 11 din lege)
Directorul general se numește dintre doctorii în medicină cei mai experimentați și
depinde direct de ministru. El ia toate măsurile care interesează serviciul sanitar și corespondează cu deosebitele autorități în numele ministrului.
Ministrul îi poate delega parte din atribuțiunile sale.
Directorul general adresează ministrului de interne, la finele fiecărui an, un raport
general asupra stării și a necesităților serviciului sanitar din țară.
Art. 15. (art. 12 din lege)
Prefecții și delegațiunile județene ale districtelor îndeplinesc, cu concursul medicilor primari și a consiliilor de igienă publică ale districtelor, și în limitele regulamentelor și
instrucțiunilor speciale ce vor primi de la ministrul de interne, atribuțiunile următoare:
a) Executarea în raionul districtului a măsurilor sanitare generale ordonate de
ministru;
b) Privegherea și controlarea serviciilor sanitare locale, a sănătății populațiunii
districtului și a salubrității urbelor și satelor;
c) Luarea măsurilor în contra endemiilor, enzootiilor, epidemiilor, epizootiilor și
în contra morbelor contagioase în genere;
d) Inspectarea periodică a stabilimentelor medicale publice dependente de district sau de comună, precum și a celor private; controlarea condițiunilor igienice ale penitenciarelor și a aresturilor;
e) Privegherea oboarelor și a bâlciurilor de vite;
f) Privegherea transportului vitelor;
g) Privegherea comerțului cu substanțe toxice;
h) Privegherea transportului cadavrelor umane la distanțe mai mari (afară din
circumscripția unei plăși), și eliberează pașapoartele pentru transportul cadavrelor în alte
districte și peste frontierele țării, nemaipermițându‑se a se transporta cadavrele
descoperite;
i) Darea permisiunii pentru înființarea stabilimentelor industriale insalubre (precizate printr‑un regulament special), și priveghează condițiunile igienice ale stabilimentelor
și fabricilor industriale în genere;
k) Adunarea pentru statistica medicală a materialului cules de către subprefecți
și de către primari;
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l) Privegherea vaccinării.
Acțiunea prefecților de județe, în afaceri sanitare, nu se întinde asupra orașelor
București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani și Botoșani ai căror primari rămân,
în privința sanitară, de‑a dreptul subordonați ministrului de interne;
m) Afară de aceasta, prefectul va mai îndeplini lucrările prescrise prin lege pentru organizarea autorităților administrative exterioare dependente de ministerul de interne
(promulgată prin decretul regal no. 3.319 din 4 octombrie 1892).
Art. 16. (art. 13 din lege)
Primarii comunelor urbane îndeplinesc, cu concursul consiliilor de igienă publică,
atribuțiunile următore:
a) Executarea măsurilor de interes general;
b) Executarea măsurilor sanitare de interes local;
c) Privegherea prostituțiunii;
d) Executarea vaccinațiunii și a revaccinațiunii;
e) Inspectarea stabilimentelor medicale întreținute din casa comunală;
f) Verificarea deceselor;
g) Privegherea cimitirelor;
h) Privegherea stabilimentelor industriale insalubre;
i) Privegherea condițiunilor igienice ale școlilor, internatelor, teatrelor, hotelurilor, hanurilor, birturilor și băilor;
k) Privegherea curățirii piețelor și străzilor publice și a curților particulare, a apelor curgătore și a puțurilor. Îngrijirea ca necurățeniile solide și lichide din străzi, piețe, case,
curți, să se depărteze, conform legilor igienice;
l) Îngrijirea ca comuna să nu fie lipsită de apă bună de băut;
m) Luarea măsurilor pentru exterminarea cânilor turbați, pentru împuținarea
cânilor vagabonzi în general și pentru depărtarea din localitate și îngroparea igienică a cadavrelor animale;
n) Luarea măsurilor pentru golirea sistematică a haznalelor, pentru depărtarea
diverselor necurățenii, pentru curățirea canalelor;
o) Privegherea asupra construcțiunilor și constatarea dacă casele construite din
nou însușesc condițiunile igienice prescrise de regulamentele respective;
p) Privegherea abatoarelor și a măcelăriilor;
q) Privegherea comerțului cu băuturi și alimente;
r) Procurarea ajutorului în caz de accidente, care amenință viața cetățenilor, precum: inundațiile, surpare de maluri, căderi de case, înecare de apă, asfixiere (înăbușire) prin
cărbuni, prin căderea într‑un puț ori prin intrarea într‑un canal neventilat etc.
s) Îngrijirea ca toți bolnavii să găsească lesne ajutorul medical și ca cei săraci să fie
căutați în spital sau să primească medicamente gratis; ca copiii găsiți și orfanii săraci să fie
crescuți în contul comunei, sub privegherea medicilor;
t) Luarea măsurilor în contra endemiilor și enzootiilor;
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u) Constatarea epidemiilor și epizootiilor. Luarea măsurilor în contra lor și în
contra morbelor contagioase în genere;
v) Redactarea rapoartelor periodice asupra sănătății populațiunii și a vitelor, și a
tabelelor de statistică medicală.
În caz când primarul nu va aduce la îndeplinire măsurile din prezentul articol nici
după invitație specială a autorității de care depinde (ministrul sau prefectul districtului),
ministrul va fi în drept a le executa în contul comunei prin oricare autoritate administrativă.
În caz când consiliul comunal nu va aloca în bugetul său fondurile necesare pentru
administrațiunea poliției sanitare pentru întreținerea salubrității publice, ministrul sau prefectul, după încuviințarea ministrului, le va înscrie ex-oficio în bugetul comunei;
Art. 17. (art. 14 din lege)
Subprefecții vor îndeplini, în raionul comunelor rurale și în toată circumscripțiunea
plășii, cu ajutorul medicilor de plasă, atribuțiunile arătate în articolul precedent 16, la aliniatele a, c, d, g, k, m, o, p, q, r, t, u și v.
Art. 18. (art. 15 din lege)
Primarii comunelor rurale vor fi însărcinați numai cu atribuțiunile prescrise prin art.
16, aliniatele a, b, d, f, g, k, m, o, p, q, r, s, t, u și v.
Art. 16 din lege (suprimat)
Art. 19. (art. 17 din lege).
Art. 20. (art. 18 din lege)
Capitolul III
Despre consiliul sanitar superior
Art. 21. (art. 19 din lege)
Un consiliu sanitar consultativ se instituie pe lângă ministerul de interne.
Acest consiliu este autoritatea sanitară superioară în stat și poartă denumirea de consiliu sanitar superior.
El se compune din 11 membri ordinari, între care se cuprinde și directorul general
al serviciului sanitar; acesta face parte din consiliu numai pe cât timp exercită funcția de
director.
Unul din acești membri va fi un veterinar, iar altul farmacist, ceilalți vor fi doctori în
medicină.
Acest consiliu va reprezenta diversele specialități ale artei medicale.
Art. 22. (art. 20 din lege)
Membrii consiliului sanitar superior se numesc de Rege, după recomandațiunea ministrului de interne, dintre medicii cei mai distinși prin știința și experiența lor, revocându‑se tot prin decret regal.
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La fiecare perioadă de 3 ani, jumătate din acești consilieri se vor reînnoi prin tragere
la sorți. Un membru ieșit la sorți poate fi numit pentru o nouă perioadă. Membrii consiliului sanitar superior primesc din bugetul ministerului de interne diurnă de 20 lei pentru
zilele de prezență.
Art. 23. (art. 21 din lege)
Art. 24. (art. 22 din lege)
Consiliul sanitar superior controlează toate lucrările de igienă publică și aprobă regulamentele votate de consiliile județene și comunale, relative la serviciile sanitare sau la
igienă publică și salubritate;
Priveghează exercițiul medicinei în toate ramurile ei.
Cercetează titlurile postulanților și verifică rezultatul concursurilor pentru diferitele
posturi medicale; apreciază aptitudinea în serviciul sanitar și se pronunță pentru suspendarea sau destituirea din postul sanitar.
Se pronunță asupra tuturor chestiunilor științifice medicale care i se prezintă de diferitele ministere.
Priveghează exercițiul farmaciei și preface farmacopeea și taxa farmaceutică.
Primește toate științele relative la sănătatea publică din țară.
Studiază cauzele producătoare de boli și propune măsurile de ameliorarea sănătății
publice în genere și pe cele atingătoare de epidemii în parte.
Se informează despre starea și necesitățile serviciului medical; propune măsurile
necesare pentru ameliorarea lui; întocmește instrucțiunile și regulamentele atingătoare de
crearea vreunei instituții sanitare sau de ameliorarea celor existente;
Exercită controlul asupra lucrărilor de medicină legală și examinează în recurs cazurile medico-legale.
Se pronunță asupra greșelilor comise în exercițiul artei medicale și farmaceutice,
după ce a ascultat pe cei ce le‑au comis.
Art. 25. (art. 23 din lege)
Art. 26. (art. 24 din lege)
Art. 27. (art. 25 din lege)
Art. 28. (art. 26 din lege)
Art. 29. (art. 27 din lege)
Art. 30. (art. 28 din lege)
Pe lângă consiliul sanitar superior se instituie o comisiune compusă din 1 chimist și
4 farmaciști și o comisiune compusă din 5 veterinari.
Membrii acestor comisiuni se numesc de Rege după propunerea ministrului de
interne.
Aceste comisiuni vor fi consultate de direcția generală a serviciului sanitar și de consiliul sanitar superior asupra tuturor chestiunilor de farmacie și de veterinărie.
Ei țin o ședință pe săptămâna și primesc o diurnă de 15 lei pentru zilele de prezență.
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La caz de necesitate, ei se adună și în ședințe extraordinare.
La finele fiecărei perioade de trei ani, doi dintre membrii comisiunii farmaceutice și
doi dintre membrii comisiunii veterinare se înlocuiesc prin tragere la sorți, afară de capul
serviciului veterinar, care este de drept președinte al comisiunii veterinare.
Art. 29 suprimat
Capitolul IV
Numirea personalului sanitar, concursuri, concedii și penalități
Numiri
Art. 31
Tot personalul sanitar dependent de ministerul de interne, de județe și de comune,
precum și ceilalți funcționari ai serviciului sanitar dependenți de aceleași autorități, cu salariu de 200 lei pe lună în sus, se numesc și se revocă prin decret regal. Acei cu un salariu mai
mic decât 200 lei pe lună se numesc și se revocă prin deciziune ministerială.
Art. 32
Pentru a putea fi numit în oricare din posturile serviciilor sanitare, se cere calitatea
de cetățean român și să fi făcut stagiul în armată.
Art. 33
Pentru posturile de medici de plasă, de medici de urbe care nu sunt capitale de
județe, de spitale, afară din capitalele județelor, de medici veterinari de orașe, de chimist
și de farmacist în spitale, se pot angaja cu contract, pe timp limitat, în lipsă de medici, de
medici veterinari, chimiști și licențiați în farmacie români, doctori în medicină, medici veterinari, chimiști și licențiați în farmacie străini, dintre cei cu drept de liberă practică în țară.
Concursuri
Art. 34
Medicii primari de județe, medicii de orașe, medicii de penitenciare clasa I, medicii
primari și secundari de spitale județene și comunale și de spitale rurale se numesc în urma
unui concurs.
Asemenea se numesc în urma unui concurs medicii veterinari de județe, de orașe, de
despărțiri din zona preventivă și directorii punctelor de observație.
Art. 35
Concursul se ține o dată pe an pentru medici, cu alternare, un an în București și al
doilea an la Iași; pentru veterinari acest concurs se ține numai la București.
Probele concurenților vor fi notate de la 1 până la 20.
După terminarea concursului, juriile examinatoare vor întocmi un tabel în care
concurenții vor fi înscriși în ordinea de merit.
Numai concurenții care au obținut nota medie minimă 14 vor fi declarați admisibili.
Candidații admisibili, trecuți în tabel, care nu au fost numiți într‑un post în timp de
3 ani, pierd dreptul de a fi numiți; însă păstrează dreptul de a se prezenta la un nou concurs.
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Posturile se dau după ordinea clasificării în tabele.
Când un post va fi solicitat de candidații care au trecut concursul în diferiți ani, se
vor numi aceia care au nota mai mare; la egalitate de note vor fi preferați aceia care au trecut
concursul mai înainte.
Tabelele vor fi publicate în fiecare an prin Monitorul Oficial cu indicarea numirilor
făcute.
Art. 36
Juriul examinator pentru posturile de medici primari de județe se compune din doi
membri ai consiliului sanitar superior desemnați de acel consiliu și trei profesori ai facultății
de medicină, desemnați de consiliul facultății respective.
Materia concursului este: igiena teoretică și aplicată, poliția sanitară cu legislația sanitară, medicina legală și epidemiologia.
Pentru a fi admiși la concurs, candidații trebuie să fi servit doi ani ca medic de plasă,
patru ani ca medic de oraș sau de spital, numiți în baza concursului.
Art. 37
Pentru concursul de medici de orașe, de spitale rurale, județene și comunale, precum
și penitenciare clasa I, juriul se compune dintr‑un membru al consiliului sanitar superior,
desemnat de acest consiliu, doi profesori ai facultății respective și doi medici primari de spitale ale Eforiei spitalelor civile din București sau ai casei S‑tu Spiridon din Iași, desemnați
de colegiile medicale respective.
La acest concurs se admit numai doctori în medicină care au doi ani de funcțiune ca
medic secundar într‑un spital, sau doi ani de șef de clinică, numiți prin concurs, sau doi ani
ca medic de plasă, sau patru ani de exercițiu al medicinei în țară.
Materia concursului pentru posturile sus indicate este: igiena, medicina legală, medicina internă, medicina externă (chirurgia), medicina operatorie, obstetrica și una din
specialitățile medicale: oculistica, dermatologia, bolile venerice și bolile mentale.
Art. 38
Pentru concursul de medici secundari, de spitale județene, comunale și rurale, juriul
se compune dintr‑un delegat al consiliului sanitar superior desemnat de acest consiliu, un
profesor al facultății de medicină respectivă și un medic primar de spitale ale Eforiei spitalelor civile din București sau a casei S‑tu Spiridon din Iași, desemnat de colegiile medicale
respective.
Materia concursului este: medicina internă, medicina externă, medicina operatorie și
una din specialitățile: oculistica, dermatologia, bolile venerice, bolile mentale și obstetrica.
Art. 39
Pentru spitalele rurale se pot numi fără concurs medici militari ieșiți din armată cu
gradul de medici de divizie sau medici secundari de spital numiți prin concurs și care au
servit în aceste posturi un timp de patru ani, din care cel puțin un an într‑un serviciu de
chirurgie.
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Art. 40
La concursul de medici veterinari de județe, de orașe, de despărțiri din zona preventivă, de directori ai punctelor de observație, se admit medicii veterinari români care și‑au
făcut stagiul militar.
Juriul concursului se compune din un medic veterinar delegat de consiliul sanitar
superior, din doi membri ai comisiunii veterinare, desemnați de acea comisiune, și doi profesori ai școlii superioare de medicină veterinară designați de consiliul profesoral al acelei
școli.
Materia concursului este: pentru medicii veterinari de județe, medicii veterinari de
despărțiri din zona preventivă și directorii punctelor de observație: igiena veterinară, zootehnia, anatomia patologică cu bacteriologia, poliția sanitară veterinară, bolile infecțioase și
clinice. Pentru medicii veterinari de orașe: poliția sanitară veterinară cu bolile infecțioase,
inspecția sanitară a cărnurilor și a conservelor animale, anatomia patologică cu bacteriologia.
Concedii
Art. 41
Fiecărui funcționar al serviciului sanitar dependent de ministerul de interne se poate
acorda un concediu de cel mult 30 zile pe an, afară de cazuri extraordinare de boală constatată prin certificat medical.
Fiecare cerere de concediu trebuie să fie însoțită de o declarație a înlocuitorului
petiționarului, prin care se obligă a‑l înlocui în timpul concediului.
Concediile se acordă directorului general de către ministru; sub-directorului, capilor de serviciu, inspectorilor sanitari, inspectorilor veterinari, directorilor institutelor de
chimie, directorului institutului de vaccin animal, al oficiului sanitar de la Sulina, de către
ministru, după avizul directorului general al serviciului sanitar.
Concediile se acordă celorlalți funcționari din serviciul interior și exterior al direcției
generale a serviciului sanitar de către director, după avizul șefului ierarhic al funcționarului.
Concediile medicilor primari de județe, de plăși, de orașe, de spitale județene și comunale și de spitale rurale, ale medicilor veterinari de județe, de orașe, de despărțiri și ale
directorilor punctelor de observație se acordă de directorul general al serviciului sanitar.
Medicii primari de județe, medicii de plăși, de orașe și de spitale în genere pot
absenta de la serviciu cel mult de 3 ori pe lună, pentru câte 24 ore, când sunt chemați în
consultații profesionale, înștiințând despre aceasta pe șeful autorității de care depind (prefectul, primarul, sub-prefectul) și arătând pe înlocuitor.
Penalități
Art. 42
Penalitățile sunt de 3 grade: admonestarea, suspendarea și revocarea.
Admonestarea se face:
Personalului inferior al direcției generale a serviciului sanitar, de orice grad, de către
director;
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Inspectorilor sanitari, inspectorilor veterinari, directorilor institutelor de chimie, directorului oficiului sanitar de la Sulina, de către ministru.
Medicilor primari de județe, medicilor primari de orașe, afară de aceia ai orașelor
București și Iași, medicilor primari de spitale județene, comunale, rurale, precum și medicilor de plăși, de oraș, de spital și medicilor secundari de spitale județene și comunale, de
către directorul general al serviciului sanitar;
Sub-chirurgilor de spitale, vaccinatorilor și moașelor de către medicul primar de
județ, de oraș sau de spitale;
Directorului institutului de vaccin animal, medicilor veterinari de județe, afară de
aceia ai comunelor București, Iași, medicilor veterinari de despărțire din zona preventivă și
directorilor punctele de observație, de directorul general al serviciului sanitar.
Personalul sanitar al orașelor București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani
și Botoșani, se admonestează de primarii acelor orașe.
Suspendarea se aplică de ministru:
Personalului interior al direcțiunii generale a serviciului sanitar de orice grad, conform unul regulament de serviciu ce se va întocmi în baza acestei legi;
Medicilor primari de județe, de orașe în genere, medicilor primari și secundari de
spitale județene, comunale, rurale, directorilor institutelor de chimie și directorului serviciului sanitar al porturilor de la gurile Dunării, pe baza unei anchete făcute de un inspector
sanitar;
Directorului institutului de vaccin animal, medicilor veterinari de județe, de orașe în
genere, de despărțiri din zona preventivă și directorilor punctelor de observație în baza unei
anchete făcute de un inspector veterinar;
Farmaciștilor de spitale, pe baza unei anchete făcute de un membru al comisiunii
farmaceutice.
Suspendarea se va face după gravitate cazului de la o lună până la 6 luni; ea atrage
după sine pierderea retribuției pe timpul suspendării.
Revocarea se face prin decret regal, în urma unui raport motivat al ministrului de
interne, bazat pe o cercetare făcută după regulile stabilite mai sus pentru suspendare.
Pentru funcționarii numiți prin deciziune ministerială pedeapsa revocării se
pronunță direct de ministru, în urma unui raport motivat al șefului serviciului de care depinde funcționarul.
Aceste penalități se pot aplica gradat ori de‑a dreptul, după gravitatea abaterii.
Capitolul V
Atribuțiunile și îndatoririle medicilor primari de județe
Art. 43. (art. 30 din lege)
Medicul-primar al județului este capul serviciului sanitar al județului, afară de serviciile sanitare din orașul de reședință al prefecturii.
El depinde de ministerul de interne, lucrează în înțelegere cu prefectul.
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El dă concursul său, în tot ce privește serviciul sanitar al județului, prefectului, consiliului județean și delegației județene, și are cancelaria sa la prefectură.
Art. 44. (art. 31 din lege).
Medicii primari de județe se plătesc din casa județului cu 500 lei leafă și 200 până la
300 lei diurnă pe lună.
Art. 45. (art. 32 din lege)
Medicul primar controlează și priveghează serviciul sanitar în județ și tot ce privește
igiena publică și poliția sanitară, cu excepția numai a serviciului sanitar din capitala
județului, care este direct subordonat directorului general al serviciului sanitar. El priveghează exercițiul medicinei și farmaciei, vizitează, în unire cu medicul respectiv de urbe sau
de plasă, farmaciile din județul său.
Art. 46. (art. 33 din lege)
Art. 47. (art. 34 din lege)
Medicul primar al județului conlucrează cu consiliul de igienă publică și salubritate al județului și îndeplinește atât singur, precum și în înțelegere cu acel consiliu, lucrările
următoare:
a. Vizitează periodic stabilimentele sanitare publice și private, stabilimentele de
ape minerale, farmaciile, drogheriile, penitenciarele, închisorile, școlile, stabilimentele industriale, fabricile de comestibile și băuturi;
b. Controlează salubritatea urbelor și a satelor; cercetează dacă se păzesc regulamentele asupra înmormântărilor și asupra industriilor insalubre;
c. Controlează privegherea sanitară a prostituțiunii și executarea vaccinațiunii;
d. Studiază cauzele endemiilor, constată ivirea epidemiilor, propune măsurile
pentru combaterea lor și a morbelor contagioase în genere.
e. Vizitează cel puțin o dată pe an toate comunele din județul său cu toate cătunele lor, raportând pentru aceasta;
f. Cere intervenirea prefectului sau a ministrului de interne pentru luarea măsurilor dictate de igiena publică;
g. Adună materialul pentru statistica medicală și pentru observațiile meteorologice și redactează rapoartele statistice;
h. Controlează, în județul său, îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ale medicilor
de plăși, ale medicilor de urbe și ale primarilor, întru cât privește serviciul sanitar.
Art. 48. (art. 35 din lege)
La finele fiecărui an, medicul primar, în înțelegere cu consiliul de igienă și de salubritate publică, supune directorului general al serviciului sanitar un raport general asupra serviciului sanitar și a sănătății publice din județ și propune măsurile necesare pentru
îmbunătățirea stării igienice și a sănătății publice a localităților. Acest raport va fi publicat în
Monitorul Oficial în extras.
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Capitolul VI
Atribuțiunile și îndatoririle medicilor de plăși
Art. 49. (art. 36 din lege)
Fiecare plasă va avea cel puțin un medic, doctor sau licențiat în medicină.
Ei se plătesc din casa județului cu 300 lei leafă și 200 până la 250 lei diurnă pe lună și
locuiesc la reședința subprefecturii.
Fiecare plasă va avea un agent sanitar, care va îndeplini și însărcinarea de vaccinator,
pus sub controlul medicului de plasă și sub a lui răspundere.
Fiecare comună, dacă mijloacele bugetare îi vor permite, va avea un agent sanitar,
recrutat de preferință dintre foștii militari sanitari, sub ordinele și controlul medicilor de
plasă.
Art. 50. (art. 37 din lege)
Medicul de plasă este subordonat medicul primar de județ și supus controlului său.
El trimite medicului primar rapoarte periodice și tabelele statistice asupra stării
sănătății publice și asupra serviciului de poliție sanitară, și primește de la dânsul instrucțiunile
pentru cazuri speciale care nu sunt precizate prin instrucțiunile generale.
Art. 51. (art. 38 din lege)
Medicul de plasă îndeplinește lucrările de poliție sanitară cu concursul subprefectului, face vaccinațiunile și revaccinațiunile și dă bolnavilor, mai cu seamă celor din comunele
rurale, ajutorul medical. Pentru săraci ajutorul său medical este gratuit.
El vizitează cel puțin de două ori pe lună comunele din circumscripția sa cu toate
cătunele lor, priveghează sănătatea publică, și, în caz de epidemie, înștiințează de urgență
pe medicul primar, vizitează comunele infectate ori de câte ori cere trebuința, și dă bolnavilor ajutorul medical, luând măsuri în contra propagării (lățirii) bolilor contagioase și
infecțioase; deșteaptă atenția primarilor asupra măsurilor dictate de igiena publică și cere,
la caz de trebuință, intervenirea subprefectului.
Art. 52. (art. 39 din lege)
Constatările medico-legale, ordonate de autoritățile administrative și judecătorești,
se pot face și de medicul de plasă. Autopsiile și constatările de atentate la pudoare nu se
vor putea face de medicul de plasă decât în caz de împiedicare a medicului primar legal
constatată.
Capitolul VII
Despre medicii de urbe
Art. 53. (art. 40 din lege)
Fiecare comună urbană va avea unul sau mai mulți medici, și unul sau mai mulți
agenți sanitari, după întinderea ei și după numărul populațiunii, sub ordinele medicului de
oraș.
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Orașele București și Iași vor avea câte un medic-șef, însărcinat cu direcțiunea serviciului sanitar al orașului.
În orașele care au doi sau mai mulți medici comunali, unul din ei va purta titlul de
medic primar și va avea direcțiunea serviciului sanitar al orașului.
Medicii-șefi din orașele București și Iași vor fi plătiți cu 600 lei pe lună.
Medicii primari de urbe și medicii din capitala județului vor fi plătiți cu 500 lei pe
lună.
Medicii de despărțiri urbane cu 400 lei pe lună.
Medicii de urbe, din comunele care nu sunt capitale de județ, de la 300 la 500 lei pe
lună.
În orașele cu o populație stabilă până la 10.000 locuitori, medicul urbei poate ocupa
și postul de medic al spitalului.
Art. 41 din lege (suprimat)
Art. 54. (art. 42 din lege)
Medicii-șefi de urbe, medicii primari de urbe și medicii de urbe sunt subordonați primarilor și directorului general al serviciului sanitar, cu care se află în corespondență directă
și de la care primesc direct ordine.
Art. 55. (art. 43 din lege)
Medicul urbei luminează pe primar asupra chestiunilor medicale, îi dă concurs în
îndeplinirea poliției sanitare și este însărcinat cu căutarea gratuită a bolnavilor săraci.
El face vaccinațiunile și revaccinațiunile; veghează asupra sănătății publice; ia și propune măsuri în contra lățirii bolilor contagioase și epidemice, și face vizite sanitare în intervale scurte a femeilor prostituate.
Medicul urbei face lucrările medico-legale în raza orașului.
Art. 56. (art. 44 din lege)
Art. 57. (art. 45 din lege)
Capitolul VIII
Despre consiliile de igienă și salubritate publică
Art. 58. (art. 46 din lege)
În fiecare județ se instituie câte un consiliu de igienă și salubritate publică, care va
funcționa pe lângă prefectura județului respectiv.
Art. 59. (art. 47 din lege)
Consiliul de igienă și salubritate publică se va compune din prefectul județului, de
medicul-primar al județului, de medicul sau medicii comunali ai capitalei județului, de medicul spitalului județean, de medicii primari ai altor spitale din capitala județului unde există
asemenea stabilimente, de medicul-șef al garnizoanei, de primarul capitalei județului, de doi
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membri ai consiliului județean, de un arhitect, de un inginer, de un farmacist, de veterinarul
județului și de veterinarul capitalei județului.
Orașele București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani și Botoșani vor avea
câte un consiliu de igienă și de salubritate publică special, sub președinția primarului, compus din toți medicii și veterinarii aflați în serviciul comunei, din medicul-șef al garnizoanei,
din doi medici primari de spitale, din un membru al consiliului comunal, un arhitect, un
inginer și un farmacist.
Consiliile de igienă ale județelor Ilfov și Iași se compun din prefectul județului respectiv, din medicul primar al județului, din doi medici primari de spitale, din doi membri
din consiliul general, din un inginer, un arhitect, un farmacist și din veterinarul județului.
Art. 60. (art. 48 din lege)
Prefectul este de drept președinte al consiliului de igienă și salubritate publică.
Ca vicepreședinte funcționează medicul primar al județului; iar în orașele București
și Iași medicul-șef al orașului.
Postul de secretar al consiliului de igienă se ocupă de un funcționar special, care va
îndeplini și postul de secretar al medicului primar al județului (în orașele București și Iași al
medicului șef al orașului).
Art. 61. (art. 49 din lege)
Consiliul de igienă se întrunește la prefectură de două ori pe lună în ședință ordinară
și în ședință extraordinară ori de câte ori cere trebuința serviciului.
Consiliile de igienă ale orașelor București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați,
Focșani și Botoșani se întrunesc la primărie.
Spre a se putea ține o ședință va trebui să fie de față majoritatea membrilor consiliului
(jumătate plus unul), din care cel puțin un medic.
Art. 62. (art. 50 din lege)
Art. 63. (art. 51 din lege)
Consiliile de igienă și salubritate publică vor priveghea sănătatea publică în
circumscripțiile lor, împreună cu prefectul; vor propune din propria lor inițiativă măsurile
necesare pentru îmbunătățirea condițiunilor igienice ale județului și ale populațiunii sale și
se vor ocupa de toate chestiunile sanitare ce li se vor prezenta spre deliberare de către prefect
sau de către consiliul sanitar superior, sau de către directorul general al serviciului sanitar.
Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează în circumscripțiile lor: exercițiul
medicinei și al farmaciei, starea igienică a diferitelor stabilimente publice, precum: spitale,
aresturi, închisori, școli, așezăminte industriale și, în genere, salubritatea comunelor. Ele
studiază cauzele endemiilor și propun măsurile pentru combaterea lor, a epidemiilor și a
bolilor contagioase în genere.
Art. 64. (art. 52 din lege)
Regulamentele și instrucțiunile elaborate de consiliul de igienă și salubritate publică
se vor supune la aprobarea consiliului sanitar superior.
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Art. 65. (art. 53 din lege)
La finele anului, fiecare consiliu de igienă și salubritate publică va înainta directorului general al serviciului sanitar un raport general asupra stării sănătății publice din
circumscripția lui și asupra lucrărilor săvârșite în cursul anului, care raport va fi supus consiliului sanitar superior.
Art. 66
Membrii consiliului de igienă, funcționari ai județului sau ai orașului, care lipsesc
nemotivat de la ședințe, se amendează cu câte 20 lei de fiecare absență nemotivată, care
amendă se varsă în casa autorității de care depinde funcționarul.
Capitolul IX
Despre veterinari
Art. 54, 55 și 56 din lege (suprimate)
Art. 67.
Fiecare oraș reședință de județ va avea unul sau mai mulți medici veterinari comunali.
Art. 68. (art. 57 din lege)
Veterinarii inspectori, veterinarii de județe, veterinarii de despărțire din zona preventivă și directorii punctelor de observație sunt direct subordonați directorului general al
serviciului sanitar.
Veterinarii de orașe sunt subordonați primarilor și directorului general al serviciului
sanitar, cu care pot întreține corespondență directă și de la care pot primi direct ordine.
Veterinarii de județe și de oraș vor înștiința de urgență pe medicii primari de județe și
pe cei de orașe despre bolile animalelor observate, care se pot transmite la om și se vor lua,
în conlucrare cu acești medici, măsuri pentru a opri o asemenea transmitere.
Art. 69. (art. 58 din lege)
Veterinarii de județ se plătesc din casa județului cu 400 lei leafă și 200 lei diurnă pe
lună.
Veterinarii de despărțiri din zona preventivă se plătesc din fondul de epizootii cu 400
lei leafă și 200 lei diurnă pe lună.
Directorii punctelor de observație clasa I se plătesc din casa Statului cu leafă de 400
lei pe lună.
Veterinarii de oraș, cu o populație de peste 25.000 locuitori, se plătesc din casa comunală cu 400 lei leafă pe lună. Veterinarii la celelalte orașe capitale de județ se plătesc din
casa comunală cu 300 lei leafă. Pe lângă leafă li se vor putea prevedea și spese de transport.
Art. 59 din lege (suprimat)
Articolele 64, 65, 66, 67, 68 din lege (suprimate).
Art. 69 din lege (suprimat)
Art. 70. (art. 60 din lege)
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Art. 71. (art. 61 din lege)
Capitolul X
Despre moașe
Art. 72. (art. 62 din lege)
Fiecare comună urbană va plăti din casa comunală una sau mai multe moașe, care posedă dreptul de a exercita arta lor, pentru ajutorul gratuit ce vor da la faceri femeilor sărace.
Moașele de urbe vor fi supuse privegherii medicilor de urbe.
Moașele de urbe vor fi retribuite cu 40 până la 120 lei leafă pe lună.
Art. 73. (art. 63 din lege)
Consiliile județene vor plăti împreună cu ajutorul comunelor rurale, după putința
lor, moașe care posedă dreptul de a exercita arta lor, pentru fiecare comună, spre a da ajutor
gratuit la faceri de prin comunele rurale.
Moașele din comunele rurale vor fi retribuite cu leafă de 30 până la 60 lei pe lună.

Titlul II
Capitolul XI
Spitalele comunale, județene și rurale
Art. 74
Fiecare comună urbană va avea un spital comunal, administrat de autoritatea comunală și întreținut din bugetul comunei, sau va subvenționa un spital aflat în acea comună,
întreținut de județ, sau de o administrațiune spitalicească specială.
Art. 75
Fiecare județ va avea mai multe spitale județene, administrate de autoritatea județeană
și întreținute din budgetul județului; aceste spitale se vor așeza de preferință la reședințele
subprefecturilor ca să poată servi ca spitale de plasă.
Art. 76
Spitalele rurale existente azi, construite de stat, și cele ce se vor mai construi după
legea din 28 mai 1892, se vor întreține din bugetul statului și se vor administra de județele
respective sub controlul ministerului de interne.
Art. 77
La fiecare spital comunal, județean, rural al statului vor funcționa servicii de
consultații gratuite cu medicamente gratuite pentru bolnavii ambulanți.
Art. 78
Spitalele comunale și județene sunt supuse controlului ministerului de interne, atât
în ceea ce privește serviciul lor medical, precum și în privința administrativă și financiară, și
se administrează după un regulament special valabil pentru toată țara.
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Pentru construcția și prefacerea radicală a acestor spitale, planurile vor fi supuse
aprobării ministrului de interne, care va lua avizul consiliului sanitar superior și al consiliului tehnic de pe lângă ministerul lucrărilor publice.
Art. 79
Fiecare spital comunal, județean sau rural, va avea cel puțin un medic, un econom,
un intern sau sub-chirurg și personalul necesar de serviciu. Spitalele cu farmacie specială a
spitalului vor avea un farmacist. În spitalele mici cu mai puțin de 25 paturi, chirurgul poate
îndeplini și serviciul de sub-chirurg sau de econom. Asemenea poate farmacistul unui spital
mic să îndeplinească și serviciul de sub-chirurg sau de econom.
Art. 80
Medicii spitalelor de plasă, județene, pot fi însărcinați și cu serviciul de medici de
plasă pentru comunele rurale imediat vecine cu spitalul, pentru care servicii li se va plăti
diurnă deosebită.
Art. 81
Medicii spitalelor comunale și județene din comunele urbane vor fi retribuiți cu 300
lei leafă pe lună pentru spitalele cu mai puțin de 15 paturi; cu 400 până la 500 lei leafă pe
lună pentru spitalele cu un număr mai mare de 15 paturi.
Medicii spitalelor de plasă, județene și comunale, vor fi retribuiți cu 400 lei leafă
lunară.
Medicii spitalelor rurale ale Statului vor fi retribuiți cu 500 lei leafă pe lună. Medicii
spitalelor de plasă și ai spitalelor rurale vor avea locuința, iluminatul și încălzitul în spital.
Art. 82
Cetățenii români săraci de orice rit au dreptul la căutarea gratuită în toate spitalele
statului, județelor și comunelor.
Art. 83
Străinii pot fi admiși în căutarea acestor spitale în schimbul unei plăți pentru fiecare
zi de căutare după tariful ce se va întocmi de fiecare din aceste administrațiuni spitalicești,
aprobat de ministerul de interne pentru fiecare an.
Sumele adunate de la bolnavii străini se varsă ca venit în casa statului, a județului
sau a comunei care întreține spitalul. În cazuri de boli grave și urgente, străinii insolvabili se
primesc în spital gratuit.
Art. 84
Numărul paturilor ocupate în același timp de bolnavi străini în spitalele Statului,
județelor și comunelor, nu poate fi niciodată mai mare de 10% din totalitatea paturilor spitalului respectiv.
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Titlul III
Capitolul XII
Despre administrațiunile centrale de spitale
A
Așezămintele eforiei spitalelor civile din București
și ale casei spitalelor S‑tu Spiridon din Iași
Art. 85
Eforia spitalelor civile din București și epitropia generală a casei spitalelor S‑tu Spiridon din Iași se vor administra, fiecare de către o anumită administrațiune, în conformitate
cu așezămintele lor de fondare și testamentele donatorilor, sub controlul și privegherea ministrului de interne.
Art. 86
Fiecare din aceste administrațiuni se compune din câte trei membri, care se numesc:
efori pentru cea din București, și epitropi generali pentru cea din Iași.
Unul din membri va putea fi medic, și atunci el se va ocupa în special cu controlarea
serviciilor spitalicești și va supune o dată pe lună colegilor săi o expunere detaliată despre
starea spitalelor și necesitățile lor. În nici un caz medicul-efor sau epitrop nu va putea fi medic în serviciul aceluiași așezământ.
Art. 87
Eforii și epitropii generali se numesc de către ministrul de interne prin decret regal;
ei vor primi o diurnă din fondurile instituțiunii lor respective.
Art. 88
Eforii și epitropii generali corespondează de‑a dreptul cu ministrul de interne pentru
toate interesele administrațiunii lor.
Ei își alcătuiesc bugetele, le însoțesc de o situație financiară anuală a casei și aceste
bugete, după ce se cercetează și se aprobă de ministrul de interne, se supun de dânsul votului Adunării deputaților.
Art. 89
Eforii și epitropii generali administrează spitalele și ospiciile și toate bunurile
instituțiunii lor respective.
Veniturile eforiei și ale epitropiei generale se administrează după prescripțiile legii
contabilității generale a statului.
Bunurile imobile se arendează de efori și de epitropii generali după regulile stabilite
de legea privitore la administrațiunea domeniilor Statului.
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Art. 90
Ministrul de interne, sau delegații din partea sa, inspectează și controlează aceste
administrațiuni pentru ca averile lor să fie întrebuințate conform hrisoavelor, testamentelor
și statutelor.
Art. 91
Pentru construcțiunile din nou și prefaceri radicale se vor supune planurile și devizele lor la aprobarea ministrului de interne, după ce vor lua mai întâi avizul colegiului medical
respectiv și aprobarea consiliului tehnic de pe lângă ministerul lucrărilor publice.
Aceste administrațiuni nu vor putea schimba destinația vreunui edificiu fără
autorizația ministrului.
Art. 92
Lucrările de orice natură, necesare spitalelor sau serviciilor lor, se vor face potrivit
legii de contabilitate a statului.
Tot astfel se va urma și cu furniturile necesare acestor instituții.
Art. 93
Regulamentele de administrare se vor face de efori pentru așezămintele spitalelor
civile din București și de epitropi pentru acelea ale casei S‑tu Spiridon din Iași.
Aceste regulamente se vor supune de ministrul de interne sancțiunii regale.
Art. 94
Funcționarii eforiei spitalelor civile din București și ai epitropiei generale din Iași,
care primesc un salariu lunar mai mare de 200 lei pe lună, se numesc după recomandațiunea
făcută ministrului de interne de către efori sau epitropi.
Art. 95
La spitalele eforiei și ale epitropiei generale, medicii vor fi numiți numai în urma
unui concurs ad‑hoc.
Pentru medicii primari și secundari juriul concursului se va compune din trei medici
primari definitivi, trași la sorți de eforie din toate spitalele din București, iar pentru epitropia generală a casei Sf. Spiridon se vor trage la sorți trei medici primari dintre toți medicii
primari al spitalelor acestei epitropii, precum și ai spitalelor filiale din județe; din doi profesori ai facultății de medicină și din doi delegați ai ministrului de interne din consiliul sanitar
superior, care nu sunt medici ai spitalelor eforiei.
Numirile definitive ale medicilor acestor instituții se fac prin decret regal după recomandarea adresată de efori și epitropi către ministrul de interne, căruia i se va comunica și
rezultatul concursului.
Numai doctorii în medicină români sunt primiți la aceste concursuri.
Art. 96
Eforia spitalelor și epitropia S‑tu Spiridon sunt obligate a pune la dispoziția ministrului de instrucțiune publică în spitalele lor numărul de bolnavi necesari pentru clinicile
de la facultatea de medicină.
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Numărul paturilor, precum și relațiile dintre administrațiunile spitalelor și profesorii
de clinică, se vor hotărî printr‑un regulament făcut de către ministrul instrucțiunii publice
în acord cu eforia spitalelor și epitropia S‑tu Spiridon.
Eforia spitalelor și epitropia S‑tu Spiridon sunt în drept, dacă găsesc cu cale, a numi
pe profesorul de clinică medic de spitale fără un alt concurs și numai în caz de vacanță.
Art. 97
În interesul formării unui număr suficient de medici de spitale pentru județe, numirile în funcțiune de medic secundar sau stagiar în spitalele eforiei și ale epitropiei generale
se vor face pentru un timp limitat de cel mult patru ani.
Art. 98
Organizarea concursurilor se va reglementa de efori pentru casa spitalelor civile din
București, și de epitropia generală pentru casa spitalelor S‑tu Spiridon din Iași, după ce vor
fi luat avizul colegiilor medicale.
Aceste regulamente vor trebui să fie aprobate de ministrul de interne și sancționate.
Un delegat al ministrului de interne va parte din juriul concursului.
Art. 99
Medicii primari definitivi ai eforiei și ai epitropiei generale vor forma câte un colegiu medical, care va servi de corp consultativ medical administrațiunilor respective, aceste
colegii medicale se vor convoca de efori sau epitropi de câte ori va cere trebuința, și vor fi
consultați în toate cazurile în care regulamentele cer avizul lor.
Art. 100
Medicii fiecărei instituțiuni se vor întruni odată pe an, în adunare generală medicală,
la sediul administrațiunii de care depind, pentru a prezenta lucrările și studiile speciale făcute în serviciile lor respective și pentru a discuta chestiunile de un însemnat interes medical.
Adunarea se convoacă de eforii și de epitropii generali. Lucrările adunării generale a medicilor eforiei și epitropiei generale se vor aduna în câte un raport special, care se va publica în
analele instituțiunii ce administrează.
Asemenea se va publica regulat statistica spitalelor și ospiciilor dependente de aceste
administrațiuni. Ministrul de interne le poate cere și comunicarea lunară a unor date statistice care au interes pentru administrațiunea generală a țării.
Art. 101
Medicii acestor instituții, care se vor abate de la datoriile lor sau de la observarea
regulamentelor stabilite, vor fi supuși următoarelor penalități:
a) Admonestarea;
b) Reținerea salariilor până la o lună, și
c) Revocarea.
Admonestarea se va face de efori și epitropii generali.
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Reținerea salariului se face după aprobarea ministrului de interne, căruia i se vor supune de efori sau epitropii generali actele asupra anchetei care constată abaterea medicului
respectiv.
Revocarea se face prin decret regal în urma raportului ministrului de interne, bazat
asemenea pe raportul eforilor sau epitropilor generali, însoțit de rezultatul anchetei care
constată abaterea.
Art. 102
Medicii și farmaciștii spitalelor eforiei din București și ai epitropiei S‑tu Spiridon din
Iași, care, în timp de epidemii și în exercițiul funcțiunii lor, au contractat, infectându‑se de
la bolnavi, maladii din care au rezultat pentru ei incapacitate de serviciu sau moarte, având
sau neavând anii ceruți de regulamentul pensiunilor, vor primi din casa respectivă, ca pensiune, leafa întreagă ce au avut, reversibilă asupra familiei, în conformitate cu prescripțiile
regulamentului respectiv al acestor administrațiuni.
Constatarea cauzei morții sau a incapacității de lucru se va face conform prescrierilor
legii și regulamentului de pensiuni al statului.
Art. 103
Toate celelalte dispoziții din legea sanitară nu privesc pe eforia spitalelor din
București, nici pe epitropia generală a casei S‑tu Spiridon din Iași, exceptându‑se dispozițiile
prevăzute la art. 161, 162, 163, 164 și 166 din prezenta lege.
B
Așezămintele spitalicești care nu depind de eforia spitalelor civile
și de epitropia generală a casei S‑tu Spiridon
Art. 104
Toate stabilimentele spitalicești, provenind din binefacere, precum și averile acestor
așezăminte, se vor administra conform actelor de fondare și testamentelor.
Ele vor fi datoare să prezinte în fiecare an, cel mult trei luni după închiderea
exercițiului, ministrului de interne, un cont de gestiune (venituri și cheltuieli), precum și o
situațiune (bilanț) amănunțită despre starea întregii lor averi.
Toate aceste administrațiuni sunt datoare a trimite ministrului de interne, în termen
de șase luni de la promulgarea acestei legi, copie de pe actele de fondare și inventar de avere
ce posedă, însoțit de bilanțul și contul de gestiune al anului precedent.
Pentru fiecare asemenea instituțiune spitalicească se va forma de către cei ce o administrează un regulament de administrațiune și de gestiune în marginile legilor, și le va supune la încunoștințarea ministrului de interne în termen de un an de la promulgarea prezentei
legi; iar în caz contrar, ministrul de interne va impune un regulament elaborat de dânsul fără
a contrazice actele de fondare.
Acest regulament se va supune încuviințării ministrului de interne și sancțiunii
regale.
Ministrul de interne va priveghea ca dispozițiile testamentelor și actelor de fondare
și a regulamentelor să fie în totul urmate de fiecare administrațiune.
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Titlul IV
Capitolul XIII
Exercițiul medicinei, medicinei veterinare, chirurgiei dentare, al far‑
maciei și al moșitului
Art. 105. (art. 70 din lege)
Ministrul de interne acordă dreptul de a exercita medicina, medicina veterinară, chirurgia dentară, farmacia și arta moșitului tuturor persoanelor care posedă titluri academice,
eliberate de către facultățile de medicină române și școlile respective de medicină veterinară, de farmacie și de moșit, care titluri vor fi vizate de ministrul instrucțiunii publice; iar pentru medicii veterinari vizate de ministrul agriculturii, industriei, comerțului și domeniilor.
Asemenea se acordă aceste drepturi și în virtutea diplomelor din țări străine, verificate de ministrul de interne, pe baza unui examen de liberă practică depus înaintea unui
juriu special.
Se admit la examenul de liberă practică în țară numai doctorii în medicină ale căror
diplome le dau drept la exercițiul medicinei în țara în care le‑au obținut; iar doctorii în medicină care nu au dobândit dreptul de liberă practică în acele țări vor trece toate examenele
de doctorat la una din facultățile de medicină române; dreptul de liberă practică li se acordă
însă de ministrul de interne pe baza avizului consiliului sanitar superior.
Examenul de admitere la libera practică se depune la direcțiunea generală a serviciului sanitar, iar juriul examinator se va compune:
a) Pentru doctorii în medicină, din doi membri ai consiliului sanitar superior și
trei profesori de la facultatea de medicină;
b) Pentru medicii veterinari, din un veterinar delegat de consiliul sanitar superior, un membru al comisiunii veterinare și trei profesori de la școala superioară de medicină
veterinară;
c) Pentru chirurgii dentiști, din un membru al consiliului sanitar superior, un
profesor de la facultatea de medicină și un dentist delegat de consiliul sanitar superior;
d) Pentru farmaciști, din un membru al consiliului sanitar superior, un membru
al comisiunii farmaceutice și trei profesori de la școala superioară de farmacie;
e) Pentru moșe, din un membru al consiliului sanitar superior și doi profesori de
la facultatea de medicină.
Candidații pentru examenul de liberă practică vor plăti următoarele taxe:
Doctorii, medicii veterinari și farmaciștii plătesc o taxă de câte 300 lei;
Chirurgii dentiști 150 lei;
Moașele 40 lei.
Un regulament special va determina modul facerii acestor examene și a împărțirii
taxelor.
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Art. 106. (art. 71 din lege)
Art. 107. (art. 72 din lege)
Art. 108. (art. 73 din lege)
Art. 109. (art. 74 din lege)
Art. 110. (art. 75 din lege)
Moașele sunt chemate numai a dirija faceri normale și a săvârși unele manipulații de
mică chirurgie, după prescripție medicală.
Ele pot vaccina și revaccina sub controlul medicilor.
Le este oprit a executa operații și de a căuta boli de orice natură.
Art. 111. (art. 76 din lege)
Subchirurgii sunt în genere chemați numai la executarea manipulațiunilor de mică
chirurgie și masaje; în localitățile unde nu sunt dentiști li se permite și scoaterea dinților.
Art. 112. (art. 77 din lege)
Dentiștii sunt chemați numai a face manipulațiuni de chirurgie dentară.
Ei nu pot întrebuința inhalațiuni anestezice, dacă nu sunt doctori în medicină, decât
asistați de un doctor.
Dentiștii mecanici și, în genere, persoanele fără titluri academice, care se ocupă numai cu confecționarea dinților și a danturilor artificiale, nu sunt admiși la exercițiul artei
dentistice; ei pot lucra numai ca ajutoare ale dentiștilor recunoscuți și sub răspunderea celor din urmă.
De la 1 ianuarie 1896 se vor admite din nou la exercițiul chirurgiei dentare numai
doctori în medicină.
Art. 113. (art. 78 din lege)
Oricine va exercita, ca profesie, medicina, farmacia, medicina veterinară, arta dentistică, în contra prescripțiilor de mai sus, se va pedepsi cu amendă de la 100 până la 1.000 lei,
sau cu închisoare corecțională de la 15 zile până la 6 luni.

Titlul V
Exercițiul farmaciei
Capitolul XIV
Privegherea farmaciei
Art. 114. (art. 79 din lege)
Exercițiul farmaciei se priveghează de către ministrul de interne. El controlează farmaciile prin consiliul sanitar superior, prin comisiunea farmaceutică, prin delegații acestora, dă concesiuni pentru înființarea farmaciilor și confirmă pe dirigenții lor.
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Art. 115. (art. 80 din lege)
Au drept de a exercita farmacia în țară care posedă diplome de farmacist de la
facultățile de medicină din țară, precum și care posedă diplome străine verificate conform
prescripțiilor art. 105. Certificate de asistent în farmacie se eliberează de către facultățile de
medicină din țară.
Certificate de asistent în farmacie, eliberate de autorități din străinătate, nu sunt valabile în țară.
Titlul academic de farmacist recunoscut în țară nu conferă dreptul la deschiderea
unei farmacii.
Dreptul aceasta se dobândește numai în virtutea unei concesiuni speciale a ministrului de interne, făcută conform legii de față.
Art. 116. (art. 81 din lege)
Art. 117. (art. 82 din lege)
Numărul, felul și prepararea medicamentelor oficinale (obligatorii) se prescrie de
farmacopee. În fiecare an, și ori de câte ori progresele științei sau experienței făcute vor
reclama adăugiri sau modificări în farmacopee, ministrul de interne, după propunerea comisiunii farmaceutice și a consiliului sanitar superior, va publica o anexă sau supliment al
farmacopeei.
Art. 118. (art. 83 din lege)
Prețul medicamentelor se va fixa prin taxa farmaceutică. În fiecare an ministrul, luând avizul comisiunii farmaceutice și a consiliului sanitar superior, va revedea aceste taxe,
punându‑le în raport cu valoarea comercială a medicamentelor și cu modificările introduse
în farmacopee, și va publica o anexă sau supliment al taxei farmaceutice.
Art. 119. (art. 83 din lege)
Călcarea legii și a regulamentelor farmaceutice se va pedepsi cu o amendă de la 100
până la 2.000 lei și cu închiderea farmaciei.
La aceeași amendă vor fi supuși farmaciștii care dirijează o farmacie fără autorizația
ministrului, farmaciștii dirigenți care vor admite în farmaciile lor farmaciști sau asistenți
fără titluri recunoscute în țară, sau elevi neînmatriculați la școala de farmacie, precum și
dirigenții de farmacie care nu au farmaciile lor aprovizionate cu materiale de calitatea prescrisă de farmacopee și în cantitățile prescrise de regulamentele farmaceutice.
Aceste pedepse se vor pronunța de autoritatea judiciară.
Ministrul de interne, pe baza avizului consiliului sanitar superior, poate ordona de‑a
dreptul închiderea unei farmacii, pentru un timp limitat sau definitiv, după gravitatea cazurilor și în urma unei anchete, când aceasta va fi dirijată de către un farmacist nerecunoscut
ca dirigent, sau când nu va fi înzestrată cu medicamentele necesare de calitatea prescrisă de
farmacopee, cu instrumentele, uneltele și drogurile necesare.
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Capitolul XV
Înființarea farmaciilor noi și încetarea concesiilor
Art. 120. (art. 84 din lege)
Nimeni nu poate cumpăra dreptul (concesiunea) unei farmacii dacă nu însușește
condițiunile prevăzute la art. 130 din această lege.
Art. 85 din lege (suprimat)
Art. 121. (art. 86 din lege)
Art. 122. (art. 87 din lege)
În caz când trebuința va cere ca să se dea concesiunea pentru deschiderea unei farmacii noi, ministrul de interne, bazat pe avizul comisiunii farmaceutice și a consiliului sanitar superior, dat asupra cererii autorităților locale sau a mai multor farmaciști români, va
publica concurs, care nu se va putea ține decât după două luni de la data publicării.
În orașele unde există deja mai multe farmacii, numărul lor se mai poate înmulți, la
caz de trebuință, în proporție ca să vină o farmacie la cel puțin 5.000 locuitori.
Farmacistul care a deschis o farmacie în urma unei concesiuni primite pe baza concursului, se poate prezenta la un concurs, dacă nu se va fi abătut de la dispozițiile legii sanitare în timpul cât a dirijat farmacia sa. În caz de reușită la noul concurs va pierde dreptul
primei concesiuni, care se consideră că a fost pusă la acest concurs. Nereușind la concurs,
el își conservă drepturile câștigate prin primul concurs. În caz de reușită la noul concurs,
concesiunea primitivă se dă unuia dintre concurenții care a obținut nota admisibilă și după
ordinea clasificării.
În comunele în care există o singură farmacie și concesionarul ei obține o noua concesiune prin concurs, el este obligat a ține farmacia primitivă deschisă cel puțin 9 luni după
primirea celei de a doua.
În caz când acea farmacie nu se poate da vreunuia din concurenții de la acest concurs, se vor face trei publicări în intervalul celor 9 luni pentru un nou concurs de darea
concesiunii și, neprezentându‑se concurenți, dreptul farmaciei va trece provizoriu, până la
ținerea unui concurs, în proprietatea comunei respective, care o va dirija printr‑un administrator recunoscut de ministrul de interne.
Locul unde se așează o farmacie trebuie să fie ales astfel de noul concesionar ca sa
satisfacă circumscripțiunea urbei unde este lipsă de farmacie, și ministrul de interne va prescrie partea orașului unde se va așeza noua farmacie, după avizul consiliului sanitar superior.
Când se va muta o farmacie dintr‑un local în altul din același oraș, farmacistul nu
poate părăsi circumscripția sa fără autorizația ministrului de interne, care va lua avizul consiliului sanitar superior.
Farmacistul care și‑a vândut farmacia nu se poate prezenta la un concurs pentru
obținerea unei alte concesiuni de farmacie.
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Art. 123. (art. 88 din lege)
Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se dă pentru o anume persoană și o
anume localitate (comună).
Concesiunile de deschidere de farmacii nu se pot vinde, arenda sau da în administrația
altor farmaciști decât când concesionarul a deschis farmacie singur și când ea a funcționat
pe numele și sub conducerea sa personală cel puțin 10 ani, afară de cazuri de forță majoră
judecată suficientă de către consiliul sanitar superior și de comisiunea farmaceutică.
Concesiunile de farmacii se pot vinde numai farmaciștilor români care însușesc
condițiunile cerute pentru a putea dirija o farmacie.
După moartea concesionarului, văduva sau copiii pot transmite dreptul farmaciei
prin vindere către un farmacist român care însușește condițiunile pentru a putea dirija o
farmacie, sau pot administra farmacia printr‑un farmacist dirigent român (administrator sau
provizoriu), sau a o arenda unui farmacist român.
Prescripțiile acestui articol nu schimbă condițiunile farmaciilor din Dobrogea, care
sunt și rămân personale.
Proprietarul, arendatorul sau administratorul unei farmacii nu poate deveni proprietar, arendator sau administrator și al unei alte farmacii, afară de aceea la care el este proprietar, arendator sau administrator.
Art. 124. (art. 89 din lege)
Concesiunile se dau farmaciștilor români care însușesc calitățile prescrise la art. 130
din această lege.
Prezentându‑se mai mulți concurenți, ei se vor supune unui concurs.
Un regulament special va preciza condițiunile acelui concurs.
Art. 125. (art. 90 din lege)
Art. 126. (art. 91 din lege)
Concesiunea pentru deschiderea unei farmacii se va stinge:
a) În cazul când farmacia nu va începe a funcționa în timp de 9 luni după darea
concesiunii;
b) În caz când concesionarul va fi osândit pentru un fapt infamant.
Art. 127
Farmaciile publice sunt de două feluri:
Farmacii definitive și farmacii filiale.
Farmaciile definitive se pot deschide în orice localitate, conform prescripțiilor legii
de față.
Farmaciile filiale pot funcționa numai în localități unde nu există o farmacie
definitivă.
Concesiunile pentru farmacii filiale se acordă numai proprietarilor de farmacii definitive. Ele sunt revocabile.
Farmaciile filiale nu se pot ceda, nici arenda; ele se dirijează printr‑un administrator.
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Art. 128
Farmaciile definitive trebuie să aibă personalul următor:
Un dirigent responsabil;
Cel puțin un elev român sau asistent. Ținerea de elevi străini este permisă numai
farmaciștilor care au deja elevi români.
Farmaciile filiale trebuie să aibă un diriginte responsabil.
Farmaciile definitive trebuie să posede toate medicamentele prescrise de farmacopeea română.
Farmaciile filiale trebuie să posedă numai medicamentele ce se vor prevedea într‑un
regulament special ce se va elabora pe baza acelei legi.
Capitolul XVI
Personalul farmaceutic
Art. 129. (art. 92 din lege)
Art. 130. (art. 93 din lege)
Sunt considerați ca farmaciști dirigenți proprietarii și arendașii farmaciilor particulare care exploatează o farmacie în contul lor, administratorii care conduc o farmacie pe socoteala unei alte persoane, și directorii farmaciilor întreținute din fondurile publice, precum și
farmaciile spitalelor. Ei vor însuși calitățile următoare:
a) Să posede diploma de farmaciști (licențiați ori magiștri în farmacie) de la facultatea de medicină română, ori de la o facultate străină, și, în cel din urmă caz, să fi trecut
cu bun succes examenul prescris pentru admiterea la exercițiul farmaciei în țară.
b) Să fie români sau naturalizați;
c) Să nu fi fost supuși la veri o pedeapsă infamantă;
d) Să fi satisfăcut legea militară;
e) Să fi practicat în țară doi ani într‑o farmacie în calitate de licențiat, în care
timp nu se cuprinde anul de serviciu militar obligatoriu.
Art. 131. (art. 94 din lege, adăogându‑i‑se următorul aliniat):
Farmaciștii priveghează lucrările asistenților și elevilor sub răspunderea lor.
Art. 132. (art. 95 din lege)
Art. 133
Elevii în farmacie trebuie să fie înmatriculați la școala de farmacie.
Art. 134. (art. 97 din lege)
Tribunalele și curțile pot retrage unui farmacist, pentru un timp mărginit, sau pentru totdeauna, dreptul de a dirija o farmacie, și chiar dreptul de a exercita farmacia sub
direcțiunea unui alt farmacist, în cazurile următore:
a) Când farmacistul va fi fost supus mai de multe ori la penalități pentru călcarea
regulamentului farmaceutic, a farmacopeei sau taxei farmaceutice;
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b) Când farmacistul va fi afectat de o boală mintală, ori supus abuzurilor băuturilor spirtoase;
c) Când farmacistul va fi fost condamnat pentru o crimă sau delict.
În cazul când se retrage unui farmacist dirigent, pentru un timp limitat, dreptul de a
dirija o farmacie, ministrul de interne, după propunerea comisiunii farmaceutice, va numi
un administrator în contul farmaciei.
Art. 135. (art. 98 din lege)
Dirijarea farmaciilor prin un administrator se va putea permite pentru un timp apreciat de comisiunea farmaceutică și de consiliul sanitar superior și în cazurile următoare:
a) În caz de boală a farmacistului dirigent;
b) În caz când farmacistul dirigent se va afla în închisoare preventivă, sau când el
va fi osândit la închisoare pentru comiterea unui delict;
c) Îndată după moartea farmacistului dirigent, până la numirea ori aprobarea succesorului său.
Capitolul XVII
Dispensarea medicamentelor de către persoane
care nu sunt farmaciști concesionați
Art. 136. (art. 99 din lege)
În comunele unde nu se află o farmacie, și care sunt mai îndepărtate de 5 kilometri
de o comună cu farmacie, medicii pot prepara singuri medicamente pentru bolnavii aflați în
căutarea lor și pot cere despăgubire după taxa farmaceutică.
Art. 137. (art. 100 din lege)
Veterinarii din comunele unde nu se află farmacii, și care sunt mai îndepărtate de 5
kilometri de o comună cu farmacie, pot prepara singuri medicamente pentru vitele aflate
în căutarea lor și pot cere despăgubire după taxa medicamentelor destinate pentru animale.
Art. 138. (art. 101 din lege)
Art. 139. (art. 102 din lege)
Vânzarea substanțelor medicamentoase brute și a materiilor toxice de către fabricile
chimice și droghiști este supusă la regulamente speciale.
Medicamentele compuse străine și specialitățile farmaceutice străine se pot vinde
în țară cu prealabila autorizațiune a ministrului de interne, dată pe baza avizului consiliului
sanitar superior și în urma unei analize, pentru care va plăti 100 lei.
Specialitățile fabricate în țară se pot autoriza fără plata analizei.
Consiliul sanitar superior poate retrage autorizația dată medicamentelor care nu
ar mai corespunde modelului depus. Modelele de medicamente compuse străine și de
specialități farmaceutice străine, aprobate de consiliul sanitar superior, se vor depune la birourile vamale spre a servi de control la importul lor în țară; la fiecare import de asemenea
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medicamente se va prezenta la biroul vamal o dovadă că medicamentul provine de la fabrica
ce a obținut autorizația.
Cele neaprobate nu se pot importă în țară.
Nici un farmacist sau droghist nu poate ține în farmacia sau în drogheria sa medicamente compuse străine sau specialități farmaceutice străine neautorizate de consiliul sanitar superior, sub pedeapsă de a fi confiscate.
Recidiva se pedepsește cu amenda prevăzută la art. 119 din această lege.
Prepararea medicamentelor compuse după ordonanțe medicale (rețete) nu este
permisă decât farmaciștilor; aceia care vor contraveni acestor prescripții, sunt pasibili de
penalitățile prevăzute la art. 119.
Titlurile XVII și XVIII, precum și art. 103, 104, 105, 106 și 107 din lege (suprimate).

Titlul VI
Despre igiena publică
Capitolul XVIII
Art. 140. (art. 108 din lege)
Art. 141. (art. 109 din lege)
Un regulament special, valabil pentru toată țara va clasifica industriile insalubre,
după acțiunea lor vătămătoare, în patru clase.
Ca industrii insalubre de clasa I, se consideră acelea care se pot exercita în interiorul
comunelor, fiind numai supuse la oarecare reguli de salubritate anume precizate.
Industriile insalubre de clasa II se pot stabili în părțile mai excentrice (mai depărtate
de centru) ale urbelor și satelor.
Industriile insalubre de clasa III se vor stabili numai la marginea extremă a urbelor
și a satelor.
Stabilimentele industriale insalubre de clasa IV se pot așeza numai afară de raza comunelor, în depărtare ca de un kilometru de la marginea urbelor și de jumătate de kilometru de la marginea satelor.
Art. 142. (art. 110 din lege)
Art. 143. (art. 111 din lege)
Oricine poate înființa un stabiliment industrial insalubru de clasa I fără autorizațiunea
autorităților, fiind obligat numai a înștiința despre acesta pe primarul comunei, care va raporta autorității superiore.
Pentru înființarea sau strămutarea stabilimentelor industriale de clasa II și III se cere
permisiune, în comunele rurale, de la subprefectul plășii, în comunele urbane, de la primar.
Acești funcționari vor rezolva singuri cererea în termenul maxim de o săptămână,
sau, în cazuri dubioase, ei vor cere, prin prefectul județului, avizul consiliului de igienă publică cel mult o săptămână după primirea cererii.
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Stabilimentele industriale insalubre de clasa IV se pot înființa și strămuta numai
după permisiunea prefectului, dată pe baza unui proces-verbal încheiat de către consiliul
de igienă publică.
Art. 144. (art. 112 din lege)
În toate chestiunile relative la igiena industrială, deciziile autorităților administrative
locale (primarul, sub-prefectul) sunt supuse la apel către consiliul de igienă publică.
Prefectul va executa votul consiliului de igienă publică, sau va apela, în termen de 10
zile, la ministrul de interne.
Particularii, care se cred vătămați în interesele lor, vor apela la ministrul de interne în
contra deciziilor prefectului și ale consiliului de igienă publică, asemenea în 10 zile.
Ministrul va hotărî definitiv după ce va lua avizul consiliului sanitar superior.
Art. 145. (art. 113 din lege)
Art. 146. (art. 114 din lege)
Art. 147. (art. 115 din lege)
Administrațiunea va avea dreptul de a închide un stabiliment industrial deschis în
contra prescripției legii de față sau a regulamentelor bazate pe dânsa.
Ministrul de interne poate opri întrebuințarea de copii în unele așezăminte industriale în care sănătatea lor este periclitată și poate prescrie etatea minimă a copiilor admiși
în acele industrii, cum și de a nu fi întrebuințați la serviciu ce nu comportă etatea și forțele
lor. Prefecții județelor și primarii orașelor vor veghea, cu concursul medicilor respectivi, ca
ucenicii și lucrătorii și servitorii, ce locuiesc la fabrici la diferiți meseriași și comercianți, să
fie adăpostiți în locuințe salubre, hrăniți cu alimente sănătoase și ajutați în cazuri de boală.
Capitolul XIX
Igiena stabilimentelor publice
Art. 148. (art. 116 din lege)
Un regulament special va prescrie condițiunile igienice ale școlilor și internatelor de
educațiune, publice și private.
Pe lângă educațiunea intelectuală, cea fizică nu va fi neglijată. În nici un caz nu se
poate închide o școală sau un internat care nu s‑ar afla în condiții igienice mulțumitoare,
decât în urma hotărârii ministrului cultelor și instrucțiunii publice.
Art. 149. (art. 117 din lege)
Art. 150. (art. 118 din lege)
Planurile pentru construcțiunea din nou și pentru prefacerea radicală a oricărui spital public sau privat vor fi supuse aprobării consiliului tehnic și consiliului sanitar superior.
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Capitolul XX
Despre salubritatea locuințelor
Art. 151. (art. 119 din lege)
Art. 152. (art. 120 din lege)
Art. 153. (art. 121 din lege)
Prefecții de județe, și, în orașele București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați,
Focșani și Botoșani primarii, luând avizul consiliilor de igienă publică, vor ordona executarea măsurilor necesare pentru îndreptarea locuințelor nesalubre. Asemenea ei pot lua măsuri în contra aglomerației unui număr excesiv de locuitori în case neîncăpătoare.
Ei pot ordona repararea sau construirea din nou, în contul proprietarului, de latrine,
de canale de scurgere, de pavaje în curte și de alte lucrări necesare în interesul igienei, dacă
proprietarul va refuza de a executa singur acele lucrări prescrise de regulamentele de salubritate. Ei pot închide o casă și pot obliga pe locatari la golirea ei, dacă casa este lipsită de
latrine salubre sau dacă ea a devenit cu totul nesănătoasă din alte cauze. Ei pot asemenea ordona ca să se îngrădească, în contul proprietarului, proprietățile neîmprejmuite din interiorul orașelor, cu excepția părților excentrice ale orașelor ocupate de agricultori. Toate aceste
măsuri se vor aplica și proprietăților comunelor si județelor aflate în asemenea condițiuni.
Cei ce se cred nedreptățiți pot apela la ministerul de interne.
Capitolul XXI
Despre igiena alimentară
Art. 154. (art. 122 din lege).
Institutele de chimie, dependente de ministerul de interne, se vor ocupa și cu controlarea alimentelor și a băuturilor din comerț și cu orice lucrări chimice privitoare la igiena
publică și la poliția sanitară.
Comunele urbane capitale de județe vor subvenționa, proporțional cu mijloacele
lor, laboratoarele de chimie însărcinate de ministerul de interne cu analizarea substanțelor
alimentare și a băuturilor.
Art. 155. (art. 123 din lege)
Administrațiunile vor priveghea necontenit comerțul cu alimente și băuturi; vor înlătura din comerț alimentele și băuturile vătămătore sănătății și vor înlesni aprovizionarea
urbelor cu alimente de primă necesitate.
Porumbul și făina de porumb stricate nu pot servi pentru hrana oamenilor. Se va opri
punerea în consumație a porumbului (păpușoiului) necopt sau stricat. Administrațiunile
locale vor îngriji ca porumbul să se culeagă la timp potrivit.
Este interzis morarilor de a măcina, pentru consumul oamenilor, porumbul stricat
și necopt. Subprefecții și primarii pot sechestra în mod provizoriu porumbul și făina de
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porumb stricate, luând măsuri ca ele să nu se întrebuințeze decât ca aliment pentru vite și
pentru scopuri industriale.
Veterinarii de județe și de orașe priveghează, în înțelegere, cu medicii primari de
județe și de orașe, alimentele de proveniență animală.
Carnea, untura, mațele și toate celelalte părți de la râmătorii afectați de boala trichinelozei se vor arde.
Carnea și untura de la râmătorii afectați de cisticercus (măzărică) nu este admisă în
consum. Untura însă se poate întrebuința pentru fabricarea săpunului.
Asemenea se vor distruge părțile animale afectate de tubercule.
Art. 156. (art. 124 din lege)
Numai alcoolul etilic, perfect rafinat, va putea fi admis pentru prepararea băuturilor
spirtoase, sau pentru preparatele farmaceutice.
Reacția sa trebuie să fie neutră și să nu conțină nici aldehidă, nici furfurol și nici un
alcool superior.
Acest alcool trebuie să conțină minimum 95% volum la 15° C.
Art. 157
Un regulament special va preciza cantitatea maximală de alcool ce pot conține diferitele băuturi spirtoase, materiile colorante permise, procedurile permise pentru limpezirea
băuturilor alcoolice și esențele permise pentru aromatizarea lor.
Același regulament va prescrie calitățile diferitelor alimente din comerț mai expuse falsificării și modul de control ce se va exercita asupra falsificării și comerțului lor.
Administrațiunile locale pot sechestra, în mod provizoriu, orice alimente și orice băuturi
declarate de falsificate sau bănuite de către un expert autorizat de administrațiunea sanitară,
chiar în cazul când declarația expertului este făcută sub rezerva constatării falsificării prin
analiză mai scrupuloasă. Procesele de falsificare a alimentelor și băuturilor se vor judeca de
urgență. Abaterile de la regulamentul asupra fabricării și vânzării alimentelor și băuturilor
se vor pedepsi cu penalitățile prescrise la art. 175 din această lege.
Pentru ca farmaciștii din toate comunele să poată servi ca experți în materie de falsificare a alimentelor și băuturilor, recunoașterea lor va forma un obiect special de studiu și
de examen la școala națională de farmacie.
Art. 158. (art. 125 din lege)
Capitolul XXII
Lucrări pentru ameliorarea salubrității localităților
Art. 159
Când se recunoaște în vreun județ sau într‑o comună necesitatea pentru facerea unei
lucrări în scop de a ameliora salubritatea unei localități sau a părții unei comune, sarcina
efectuării acelei lucrări cade asupra statului, județului, comunei sau asupra acelui care, prin
lucrările sale, a provocat acele cauze de infecție.
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Un regulament special va determina modul prin care se recunoaște necesitatea pentru facerea lucrărilor de ameliorarea salubrității și aprobarea planurilor și a devizelor acelor
lucrări.
Capitolul XXIII
Despre măsurile în contra morbelor venerice
Art. 160. (art. 126 din lege)
În toate comunele unde există medici, femeile prostituate vor fi supuse la vizite sanitare de două ori pe săptămână.
Femeile prostituate, afectate de boli venerice vor fi internate în spitale până la vindecarea lor, în socoteala comunei. Un regulament valabil pentru toată țara va prescrie modul
de priveghere administrativa și sanitară a prostituției.
Art. 161. (art. 127 din lege)
Asemenea se vor putea interna în spitale, până la vindecarea lor, indivizi vagabonzi
de ambele sexe ce se vor găsi afectați de boli venerice, precum și acele persoane care nu au
posibilitatea de a se căuta în locuințele lor.
Administrațiunile tuturor spitalelor vor îngriji de căutarea gratuită a bolnavilor
afectați de boli venerice de ambele sexe și nu vor putea respinge asemenea bolnavi. În
orașele București și Iași se vor înființa servicii speciale pentru căutarea bolilor venerice în
toate comunele.
Capitolul XXIV
Despre măsuri contra epidemiilor
Art. 162. (art. 128 din lege)
Art. 163. (art. 129 din lege)
Spre a opri lățirea epidemiilor ivite înăuntrul țării prefecții, și, în orașele București,
Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani și Botoșani, primarii, după avizul consiliilor de
igienă publică și, în cazuri speciale, după ordinul ministrului de interne, pot ordona izolarea
caselor și a persoanelor infectate, fie în locuința lor, fie într‑un spital permanent ori temporar, dezinfectarea caselor, cadavrelor, veșmintelor și a altor obiecte și închiderea școlilor.
Art. 164
Toți medicii, fără deosebire, vor aduce la cunoștința primarului comunei și a medicului primar de județ pentru comunele rurale, iar în orașe la cunoștința primarului și a
medicului de oraș, îndată după constatare (după vizita făcută bolnavului), fiecare caz de
holeră, vărsat (variolă, bubat), angină difterică, crup, tifos, febră tifoidă, scarlatină (cochinadă), pojar (morbilli, cori), tuse convulsivă (tuse măgărească), febră puerperală (febra lehuzelor), conjunctivită granuloasă (trahomul ochilor), răpciugă (maliasm, morvă, farcin),
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dalac (antrax, cărbune), turbare și de mușcături de animale turbate, observate de el și orice
alte boli epidemice.
În cazuri dubioase de holeră, variolă, tifos, scarlatină și angină difterică, medicul nu
va aștepta confirmarea diagnosticului și va face declarație cu arătare că diagnosticul nu este
bine constatat, urmând ca, după constatare, să confirme sau să infirme prima arătare.
Art. 165
Pentru bolnavii care nu se află în căutarea unui medic, declararea bolii se face de
capul familiei, de proprietarul sau inspectorul casei, de locțiitorul acestora sau de persoana
care este însărcinată cu îngrijirea bolnavului.
Un locuitor al casei respective, sau chiar un vecin, poate fi însărcinat să aducă la
cunoștința primarului existența bolii infecțioase.
Pentru bolnavii aflați în hoteluri sau hanuri, stăpânul hotelului sau hanului va declara
boala.
Asupra bolilor infecțioase apărute în internate de educație, în case de sănătate, aziluri, spitale, directorii, intendenții sau îngrijitorii acestor institute vor raporta primarului.
Art. 166
Directorii institutelor publice (internate de educație și de instrucțiune, închisori
preventive, penitenciare, spitale, ospicii) nu sunt scutiți de declararea obligatorie a bolilor
infecțioase, și ei o vor face deopotrivă cu capii institutelor private.
Declararea bolilor infecțioase apărute în stabilimente militare se face în mod reciproc între autoritățile militare și civile.
În comunele în care se află garnizoane militare, primarul va înștiința pe comandantul
garnizoanei asupra ivirii bolilor infecțioase și, în caz de epidemie, asupra mersului epidemiei în comună; iar comandantul garnizoanei va comunica primarului de urgență toate cazurile de boli infecțioase apărute în trupă și decesele cauzate prin aceste boli.
Asemenea medicul orașului și medicii trupei își vor comunica unul altuia, în mod urgent, constatările făcute despre bolile infecțioase și despre decesele cauzate prin aceste boli.
Art. 167
Declararea bolii se face în scris sau oral, cu arătarea numelui și prenumelui bolnavului, etății, locuinței și a diagnozei definitive sau probabile și a numelui declarantului,
funcționarul care primește declarația verbală înseamnă îndată pe o foaie de hârtie toate datele ce i s‑au comunicat.
În comunele urbane declararea bolii se poate preda primarului, secretarului primăriei ori locțiitorului acestuia, sau medicului orașului; în orașele mari medicului primar al
orașului sau secretarului serviciului sanitar.
Medicul sau medicul primar al orașului este dator a primi declarațiunea în scris sau
orală atât în cancelarie, în orele de lucru, precum și în locuința sa privată la orice oră de zi
și de noapte.
Capii poliției și comisarii polițienești sunt asemenea datori a primi declarațiile orale
sau în scris și a le transmite de urgență primarului sau medicului de oraș.
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Art. 168
Verificatorii de decese, medicii de oraș, medicii de secțiuni (despărțiri) din orașe
care au mai mulți medici, vor comunica de urgență medicului primar al orașului și primarului orice caz de boală infecțioasă sau de deces dintr‑o boală infecțioasă observat de ei.
Art. 169
Declarațiile se pot face și prin poștă.
Ele sunt scutite de timbru poștal.
Plicul în care sunt închise trebuie să poarte, pe lângă adresă, și formula: „Declarație
de boală molipsitoare”.
Art. 170
Contravențiile la articolele 164, 165, 166, 167 și 168 se vor constata prin proces-verbal al autorității comunale și sunt pedepsite cu amendă de la 5 până la 500 lei.
Art. 171. (art. 130 din lege)
În caz de epidemie, consiliile comunelor urbane și, pentru comunele rurale,
autoritățile județene vor îngriji de morboși, dând ajutorul medical gratuit la domiciliul
morboșilor săraci în întinderea cea mai mare și înființând spitale speciale pentru timpul
epidemiei. În acest scop se vor prevedea mijloace de transport pentru medic la domiciliul
bolnavului.
Art. 172. (art. 131 din lege)
Vaccinațiunea este obligatorie și gratuită pentru toată populațiunea; vaccinațiunea și
revaccinațiunea se face cu vaccin animal produs în țară. De la anul 1894 revaccinațiunea este
obligatorie în etate de la 10 până la 15 ani.
Cheltuiala vaccinației și a reînnoirii vaccinului va fi în urbe în sarcina casei comunale,
iar în comunele rurale în sarcina casei județului.
Art. 173. (art. 132 din lege)
Guvernul va întreține unul sau mai multe stabilimente de vaccin animal și va
subvenționa unul sau mai multe asemenea stabilimente.
Subvenționarea se va putea face prin concursul administrațiunilor județene și comunale, care vor cumpăra vaccinul necesar numai de la stabilimentele din țară.
Capitolul XXV
Copiii găsiți
Art. 174
Primăriile orașelor vor organiza o priveghere sanitară specială a copiilor găsiți, a copiilor proprii ai doicilor și a tuturor copiilor mici crescuți afară de casa părintească, conformându‑se regulamentelor elaborate și prezentei legi.
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Capitolul XXVI
Măsuri generale
Art. 175. (art. 69 din lege)
Prefecții, subprefecții, primarii comunelor urbane si rurale, inspectorii sanitari,
medicii primari de județe, medicii de plăși, medicii de urbe, medicii de spitale, inspectorii
veterinari, veterinarii de județe, veterinarii de orașe, veterinarii de despărțiri din zona preventivă, directorii punctelor de observație, dentiștii, moașele, subchirurgii de spitale și vaccinatorii care vor călca această lege, vor fi pasibili de amendă de la 50 la 1.000 lei; și dacă, din
neglijența lor a suferit sănătatea sau chiar viața cetățenilor, ei vor fi pedepsiți cu închisoare
corecțională de la 15 zile la un an.
La aceleași pedepse vor fi supuși administratorii și medicii carantinelor care vor călca
regulamentele și instrucțiunile speciale pentru așezăminte carantinești.
Asemenea se vor supune la aceste penalități fabricanții, comercianții și alte persoane
private care vor călca prescripțiile legii de față și ale regulamentelor publicate de ministrul
de interne pe baza ei.
Abaterile comise de farmaciști se vor pedepsi conform art. 119 al legii de față.
Aceste amenzi vor intra în casele comunelor respective spre a alimenta fondurile
medicamentelor gratuite pentru săraci.

Titlul VII
Capitolul XXVII
Despre pensiunile funcționarilor sanitari
Art. 176. (art. 133 din lege)
Medicilor și veterinarilor județelor și comunelor li se vor reține din salariile lor o
sumă egală cu reținerea făcută de către stat funcționarilor săi; această sumă se va vărsa în
casa pensiunilor și va da drept medicilor și veterinarilor să li se servească pensiuni conform
cu legea.
Medicii și veterinarii județelor și comunelor, cărora până astăzi nu li s‑au făcut
rețineri de către comună sau județ, pot vărsa deodată suma reținerilor calculată la salariul
ce au avut în timpul funcțiunii, pentru a li se socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor
în funcțiune.
Comunele și județele care au făcut rețineri asupra salariilor medicilor și veterinarilor
le vor vărsa în casa pensiunilor, cu excepția comunelor București și Iași, care au regulamente
sau statute speciale de pensiuni, și care astăzi plătesc de fapt pensiuni medicilor și veterinarilor care s‑au aflat în serviciul lor și familiilor acestora, urmând și de acum înainte a se
conforma acelor regulamente sau statute.
Veterinarii din zona preventivă, plătiți din fondul de epizootie după legea de poliție
sanitar-veterinară, și funcționarii biroului fondului de epizootie, plătiți tot din acel fond
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după legea din anul 1880, vor fi supuși, de la data promulgării acestei legi la reținerile prevăzute de alineatele a, b, c și d de la art. 25 din legea generală a pensiunilor, și vor beneficia de
drepturile conferite prin acea lege.
Medicii veterinari din zona preventivă și funcționarii biroului fondului de epizootie,
cărora până astăzi nu li s‑au făcut rețineri, pot vărsa deodată, sau cel mult în termen de cinci
ani, suma reținerilor, luându‑se de bază leafa ce au avut în timpul funcțiunii, pentru a li se
socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor în funcțiune.
Art. 177
Inspectorii sanitari, medicii primari de județe, medicii de spitale rurale, comunale și
județene, medicii de orașe, penitenciare, de carantine, moașele de orașe, de spitale, de plăși
și de comune, sub-chirurgii de spitale și de plăși, plătiți din casa statului, a județului și comunelor, care în timp de epidemie și în exercițiul funcțiunii lor vor fi contractat, infectându‑se
de la bolnavi, maladii din care a rezultat pentru ei incapacitate permanentă de serviciu sau
moarte, având sau neavând anii de serviciu ceruți de legea pensiunilor, vor primi ca pensiune leafa întreagă ce au avut, fără ca aceasta să întreacă maximul prevăzut de legea pensiunilor. Aceste pensiuni vor fi reversibile asupra familiei, conform prescripției legii pensiunilor
și se vor plăti de autoritățile respective.
Art. 178
Se vor bucura de aceleași drepturi medicii veterinari de orice grad care, în exercițiul
funcțiunii lor, vor fi contractat de la animale bolnave, aflate în căutarea lor, vreo maladie
recunoscută ca transmisibilă la om.
Capitolul XXVIII
Despre serviciul veterinar
Art. 179. (art. 134 din lege)
Art. 180. (art. 135 din lege)
Art. II. Guvernul este autorizat să publice textul oficial al legii sanitare,
ținându‑se seama de modificările introduse prin legea de față.
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Statutul personalului direcției generale a serviciului sanitar
conform art. 11 din această lege
Numărul

Tratamentul
Fiecare pe lună

Numirea funcțiilor

Lefi

Diurne

Total
pe an

lei

lei

lei

1.000

500

18.000

1

Director general

1

Subdirector, cap al serviciului medical și secretar
al consiliului medical superior

600

200

9.600

4

Inspectori sanitari

900

300

57.600

4

Inspectori veterinari

600

300

43.200

1

Cap al serviciului administrativ

500

-

6.000

1

Cap al serviciului veterinar

500

-

6.000

1

Cap al serviciului statistic

500

-

6.000

1

Cap al serviciului spitalelor și al ospiciilor

500

-

6.000

3

Capi de birouri clasa I, din care unul însărcinat și ca secretar al
comisiunii veterinare și al consiliului superior de epizootie și altul ca
secretar al comisiune farmaceutice

400

-

14.400

4

Capi de birouri clasa II

350

-

16.800

1

Ajutor pentru lucrările cadastrului de vite

150

-

1.800

1

Arhivar

250

-

3.000

1

Registrator

250

-

3.000

1

Ajutor al arhivarului

150

-

1.800

1

Ajutor al registratorului

150

-

1.800

9

Copiști

120

-

12.960

Institutul de chimie din București
1

Director al institutului

840

450

15.480

3

Chimiști experți clasa I

400

-

14.400

2

Chimiști experți clasa II

300

-

7.200

4

Ajutoare

300

-

14.400

1

Ajutor auxiliar

250

-

3.000

1

Secretar

300

-

3.600

1

Contabil arhivar

200

-

2.400

1

Copist

120

-

1.440

1

Portar și îngrijitor

-

120

1.440

1

Fierar mecanic

-

120

1.440

3

Laboranți

-

80

2.880
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Institutul de chimie din Iași
1

Chimist, diriginte al laboratorului

500

100

7.200

2

Chimiști-experți

300

-

7.200

2

Asistenți

150

-

3.600

1

Laborant

-

80

960

1

Rândaș

-

70

840

Institutul vaccinal
1

Director al institutului

300

100

4.800

1

Ajutor

100

-

1.200

1

Rândaș

-

70

840

400

-

19.200

Punctele de observație
4

Directori ai punctelor de observație
Consiliul sanitar superior

11

Membri ai consiliului sanitar superior, câte 20 lei diurnă de ședință
de fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

23.000

5

Membri ai comisiunii farmaceutice, câte 15 lei diurnă
pentru fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

4.000

5

Membri ai comisiunii veterinare, câte 15 lei diurnă
pentru fiecare, pentru ședințele ordinare și extraordinare

-

-

4.000

-

-

3.000

Consiliul superior de epizootie
Diurna și transportul membrilor consiliului superior
de epizootie

Numărul oamenilor de serviciu, precum și salariul lor se vor fixa după trebuință,
prin legea bugetului anual.
Institutul de patologie și bacteriologie din București,
care până acum era pendinte de ministerul de interne trece la acela de culte
și de instrucțiune publică cu statutul următor:
1

Director

1.500

-

18.000

1

Șef al secțiunii patologice

500

-

6.000

1

Șef al secțiunii bacteriologice

400

-

4.800

1

Șef al secțiunii de vaccinați

400

-

4.800

1

Șef al secțiunii de chimie

400

-

4.800

2

Preparatori

250

-

6.000

2

Aspiranți

150

-

3.600

1

Intendent-arhivar

150

-

1.800

1

Portar

-

80

960

5

Servitori

-

80

4.800
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6.
Lege relativă la modificarea art. 35, 36, 37, 38,
95,154, 163, 164 și 176 din legea sanitară
Art. I. Legea sanitară se modifică în chipul următor:
Art. 35. Concursul se ține, atât pentru medici cât și pentru veterinari, o dată pe an,
în București. Probele concurenților vor fi notate de la 1 până la 20.
După terminarea concursului, juriile examinatoare vor întocmi o tabelă, în care
concurenții vor fi înscriși în ordinea de merit.
Numai concurenții care au obținut nota medie minimă 14 vor fi declarați admisibili
la posturile publicate vacante înainte de ținerea concursului.
Art. 36. Juriul examinator pentru posturile de medici primari de județe se compune din un membru al consiliului sanitar superior, desemnat de acel consiliu, doi profesori ai facultății de medicină din București și doi profesori ai facultății de medicină din Iași,
desemnați de consiliile profesorale ale acestor facultăți.
Probele vor fi teoretice și practice, și anume: de igiena teoretică și aplicată, de poliție
sanitară cu legislație sanitară, de medicina legală, epidemiologie, de boli mentale și venerice
și o probă practică de bacteriologie.
Pentru a fi admis la concurs candidatul trebuie să fi servit doi ani ca medic de plasă
sau patru ani ca medic de oraș, sau ca medic primar sau secundar de spital, numit în baza
unui concurs.
Art. 37. Pentru concursul de medici de orașe, de spitale rurale, județene și comunale, precum și penitenciare clasa I, juriul se compune din: un membru al consiliului sanitar
superior, desemnat de acest consiliu; un profesor al facultății de medicină din București și
un profesor al facultății de medicină din Iași, desemnați de consiliile profesorale ale acelor
facultăți; un medic primar al Eforiei; un medic primar al epitropiei generale a Casei Sf. Spiridon, trași la sorți din numărul total al medicilor primari definitivi ai acestor instituțiuni.
Cei desemnați de sorți pentru un concurs nu mai pot fi trași la sorți la primul concurs ce va
urma.
La acest concurs se admit numai doctorii în medicină care au doi ani de funcție ca
medic secundar într‑un spital, sau doi ani de șef de clinică, numiți prin concurs, sau doi ani
ca medic de plasă, sau patru ani de exercițiu al medicinei în țară.
Materia concursului pentru posturile sus indicate, este: igiena, medicina legală, medicina internă, medicina externă (chirurgia), medicina operatorie, obstetrica și una din următoarele specialități medicale, trase la sorți de către juriu: oculistica, dermatologia, bolile
venerice și bolile mentale.
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Art. 38. Pentru concursul de medici secundari, de spitale județene, comunale și
rurale, juriul se compune: dintr‑un delegat al consiliului sanitar superior, un profesor al
facultății de medicină din București sau din Iași, cu alternare, delegat de consiliul facultății
respective; un medic primar al spitalelor eforiei sau al epitropiei Sf. Spiridon, cu alternare,
tras la sorți din numărul total al medicilor primari definitivi ai acestor instituții; cei ieșiți la
sorți nu vor participa la concursul următor.
Materia concursului este: medicina internă, medicina externă, medicina operatorie
și una din următoarele specialități medicale, trasă la sorți de către juriu: oculistica, dermatologia, bolile venerice, bolile mentale și obstetrica.
Art. 95. La spitalele Eforiei și ale Epitropiei generale, medicii vor fi numiți numai în
urma unui concurs ad-hoc. Concursurile Eforiei se vor ține în București, în localul Eforiei;
concursurile Epitropiei generale la Iași, în localul epitropiei.
Pentru medicii primari și secundari, juriul concursului se va compune din: trei medici primari definitivi, trași la sorți de eforie dintre toți medicii primari definitivi ai spitalelor eforiei, iar pentru Epitropia generală a Casei Sf. Spiridon, trași la sorți dintre toți
medicii primari definitivi ai spitalelor Epitropiei; din doi profesori ai facultății de medicină
din București pentru concursurile Eforiei; din doi profesori ai facultății de medicină din Iași
pentru concursurile epitropiei, precum și din doi delegați ai ministerului de interne, care
vor fi membri ai consiliului sanitar.
Numirile definitive ale medicilor acestor instituțiuni se fac prin decret regal, după recomandarea adresată de efori și epitropi către ministerul de interne, căruia i se va comunica
și rezultatul concursului.
Numai doctorii în medicină români sunt primiți la aceste concursuri.
Capitolul XXI
Despre igiena alimentară
Art. 154. Institutele de chimie, dependente de ministerul de interne, se vor ocupa
cu controlarea alimentelor și a băuturilor din comerț și cu orice lucrări chimice privitoare la
igiena publică și la poliția sanitară.
Ministerul de interne poate numi, pentru prefecturile de județe și pentru primăriile
comunelor urbane, chimiști sanitari, care împreună cu ceilalți funcționari sanitari comunali
vor fi însărcinați cu privegherea sanitară a alimentelor, băuturilor și a altor obiecte care se
supun la analiza chimică. În acest caz, institutele de chimie ale ministerului de interne nu
vor înceta a mai controla, asemenea prin analize chimice, calitatea alimentelor și băuturilor
puse în comerț în acele județe și în acele comune urbane.
Titlul de chimist-expert se conferă de ministrul de interne, după propunerea consiliului sanitar superior, pe baza unui examen special, depus la direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Un regulament special va prescrie condițiunile de admitere la acest examen, materia
examenului și compunerea juriului.
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Art. 163. Spre a opri lățirea epidemiilor ivite înăuntrul țării, prefecții de județe, iar
pentru capitalele județelor, primarii, după avizul consiliilor de igienă publică și, în cazuri
speciale, după ordinul ministrului de interne, pot ordona izolarea caselor, precum și izolarea
persoanelor infectate, fie în locuința lor, fie într‑un spital permanent ori temporar, dezinfectarea caselor, cadavrelor, veșmintelor și a altor obiecte contaminate și închiderea școlilor;
se vor putea lua măsurile necesare pentru a supune la această izolare și bolnavii ce s‑ar împotrivi.
Asemenea vor lua prefecții de județe, și pentru capitalele județelor primarii, măsuri
preventive în contra lățirii bolilor infecțioase cronice, mai ales a leprei, a conjunctivitei granuloase, a sifilisului și tuberculozei, putând trimite pe pacienții de aceste boli, care sunt în
stare de a contamina pe cei sănătoși, în spitale sau sanatorii speciale.
Statul, eforia spitalelor, epitropia generală a spitalelor, și, pe cât va fi cu putință, și
capitalele de județe, vor înființa spitale și sanatorii speciale pentru tuberculoză, sifilis, conjunctivită granuloasă, lepră și pelagră.
La caz de trebuință, guvernul va subvenționa unele spitale județene și comunale, pe lângă care se vor înființa pavilioane bine separate pentru bolnavii de conjunctivită
granuloasă.
Eforia spitalelor și Epitropia generală a spitalelor Casei Sf. Spiridon vor înființa spitale și sanatorii speciale pentru tuberculoși.
Art. 164. – Toți medicii, fără deosebire, vor aduce la cunoștința primarului comunei
și a medicului primar de județ pentru comunele rurale, iar în orașe la cunoștința primarului
și a medicului de oraș, îndată după constatare (după vizita făcută bolnavului), fiecare caz
de holeră, vărsat (variolă, bubat), angină difterică, crup, tifos, febră tifoidă, scarlatină (chochinadă), pojar (morbili, cori), tuse convulsivă (tuse măgărească), febră puerperală (febra
lehuzelor), conjunctivită granuloasă (trahomul ochilor), lepră, răpciugă (maliasm, morvă,
farcin), dalac (antrax, cărbune), turbare și de mușcături de animale turbate, observate de ei,
și orice alte boli epidemice.
In cazuri dubioase de holeră, variolă, tifos, scarlatină și angină difterică, medicul
nu va aștepta confirmarea diagnosticului și va face declarațiune, cu arătare că diagnosticul
nu este bine constatat, urmând ca, după constatarea sa, să confirme sau să infirme prima
arătare.
Art. 176. Medicilor și veterinarilor județelor și comunelor li se va reține din salariile lor o sumă egală cu reținerea făcută de către Stat funcționarilor săi; acesta sumă se va
vărsa în casa pensiunilor și va da drept medicilor și veterinarilor să li se servească pensiuni
conform cu legea.
Medicii și veterinarii județelor și comunelor, cărora până astăzi nu li s‑au făcut
rețineri de către comună sau județ, pot vărsa odată suma reținerilor, calculată la salariul ce
au avut în timpul funcțiunii, pentru a li se socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor în
funcțiune.
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Comunele și județele, care au făcut rețineri asupra salariilor medicilor și veterinarilor, le vor vărsa în casa pensiunilor, cu excepția comunelor București și Iași, care au regulamente sau statute speciale de pensii și care astăzi plătesc de fapt pensiuni medicilor și
veterinarilor care s‑au aflat în serviciul lor și familiilor acestora, urmând și de acum înainte
a se conforma acelor regulamente sau statute.
Veterinarii din zona preventivă, plătiți din fondul de epizootii după legea de poliție
sanitar-veterinară, și funcționarii biroului fondului de epizootie, plătiți tot din acel fond,
după legea din anul 1880, vor fi supuși, de la data promulgării acestei legi, la reținerile prevăzute de aliniatele a, b, c și d de la art. 25 din legea generală a pensiunilor, și vor beneficia
de drepturile conferite prin acea lege.
Medicii veterinari din zona preventivă și funcționarii biroului fondului de epizootie,
cărora până astăzi nu li s‑au făcut rețineri, pot vărsa odată, sau cel mult în termen de cinci
ani, suma reținerilor, luându‑se de bază leafa ce au avut în timpul funcțiunii, pentru a li se
socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor în funcțiune.
Asemenea funcționarii serviciului sanitar ai porturilor de la gurile Dunărei, plătiți
din fondul sanitar perceput de comisia europeană a Dunării în contul guvernului român, vor
fi supuși, de la data promulgării acestei legi, la reținerile analoage ca și ceilalți funcționari ai
statului. Ei pot vărsa odată, sau cel mult în timp de cinci ani, suma reținerilor pentru timpul
de serviciu trecut cât au ocupat funcțiuni în serviciul sanitar al porturilor de la gurile Dunării pentru a li se socoti anii de pensiune de la epoca numirii lor în funcție.
Art. II. Guvernul este autorizat să publice textul oficial al legii sanitare, ținându‑se
seama de modificările introduse prin legea de față.
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7.
Lege
Titlul I
autoritățile sanitare
Capitolul I
direcțiunea generală a serviciului sanitar
și atribuțiunile directorului general
Art. 1. Direcțiunea generală a serviciului sanitar civil e un atribut al ministerului
de interne. Ea e condusă de un director general doctor în medicină, delegat de ministru cu
pline puteri pentru conducerea întregului serviciu sanitar.
Directorul se va numi prin decret regal pe baza unei încheieri a consiliului de miniștri,
dată asupra propunerii ministrului de interne.
Atribuțiunile directorului general sunt următoarele:
a) Organizează, priveghează și controlează tot serviciul sanitar civil, uman și
veterinar;
b) Ia măsuri în contra epidemiilor și epizootiilor ivite în țară;
c) Ia masuri in contra invaziei în țară a bolilor contagioase la oameni și animale;
d) Priveghează exercițiul medicinei și farmaciei;
e) Inspectează stabilimentele publice și private, și anume: spitalele, ospiciile, institutele de naștere (maternități), de copii de țâță, de copii găsiți, de alienați, stabilimentele
de ape minerale, stabilimentele balneare; controlează condițiunile igienice ale penitenciarelor, ale închisorilor județene, ale școlilor publice și private, ale stabilimentelor industriale
(uzine, fabrici, ateliere etc.), ale așezămintelor religioase de orice fel;
f) Are același drept de control asupra așezămintelor de asistență și educațiune
privată, cărora le poate impune măsurile de igienă necesare;
g) Dă permisiune pentru înființarea așezămintelor private, și anume: spitale de
tot felul, institute de naștere, institute pentru alienați, institute de copii găsiți, laboratoare
private de analize medicale, ospicii de tot felul, stabilimente de ape minerale și orice alte
institute medicale, sub orice denumire.
Directorul general adresează ministrului de interne, la finele fiecărui an, un raport
general asupra stării și necesităților serviciului sanitar din țară.
Art. 2. Directorul va fi ajutat în conducerea serviciului sanitar de un subdirector general, doctor în medicină.
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Subdirectorul general se numește de ministrul de interne pe baza propunerii directorului general. El este șeful tuturor cancelariilor administrațiunii centrale a serviciului
sanitar. El ajută pe directorul general în conducerea întregului serviciu sanitar al țării și‑l
înlocuiește, în caz de lipsă, în toate atribuțiunile ce‑i sunt acordate prin această lege.
Directorul și subdirectorul nu vor putea face clientelă cât timp vor conduce serviciul
sanitar.
Capitolul II
Despre consiliile consultative, tehnice, administrative și de judecată
Art. 3. Direcțiunea generală a serviciului sanitar este asistată de următoarele consilii
și comisii:
a) Consiliul sanitar superior;
b) Consiliul superior de epizootii;
c) Consiliul tehnic veterinar;
d) Consiliul mixt de igienă industrială;
e) Consiliul de medicină legală;
f) Comisia farmaceutică;
g) Consiliile de igienă și de salubritate publică;
h) Consiliul de disciplină;
i) Consiliul permanent.
Art. 4. Consiliul sanitar superior se compune din membri de drept și din membri
numiți prin decret regal, după recomandarea ministrului de interne.
Sunt membri de drept: directorul general al serviciului sanitar, profesorii titulari de
igienă și bacteriologie de la facultățile de medicină din București și Iași și inspectorul general sanitar al armatei.
Membrii numiți prin decret regal sunt în număr de 13, dintre care doi chirurgi, un
mamoș, doi specialiști în medicina internă, un specialist în boli de copii, un specialist în
igienă, un specialist în boli nervoase, un chimist, un inginer, un medic legist, un medic veterinar și un farmacist proprietar.
Membrii numiți se aleg în urma recomandării ministrului de interne dintre
specialiștii cei mai distinși.
Jumătate dintre membrii numiți se reînnoiesc alternativ la fiecare trei ani. Pentru
întâia oară, reînnoirea acestor jumătăți se va face prin tragere la sorți. Un membru ieșit la
sorți poate fi numit pentru o nouă perioadă.
Consiliul sanitar superior constituie autoritatea sanitară superioară, chemată să‑și
dea părerea asupra tuturor chestiunilor însemnate privitoare la igiena publică și la reformele
sanitare.
El se pronunță asupra tuturor chestiunilor de igienă publică și exercițiu al medicinei
și farmaciei ce i se supun de ministrul de interne și decide asupra apelurilor făcute contra
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deciziilor consiliilor de igienă și a consiliilor comunale și județene, întrucât vin în atingere
cu sănătatea publică.
Se pronunță asupra tuturor chestiunilor științelor medicale care i se prezintă de diferitele ministere.
Propune din propria sa inițiativă măsurile necesare pentru ameliorarea serviciului
sanitar și combaterea epidemiilor.
Ia parte, prin delegații săi, la examenele de liberă practică ale medicilor, farmaciștilor
și moașelor cu diplome străine.
Verifică rezultatul concursurilor și judecă contestațiile ce s‑ar ivi în urma lor.
Examinează în recurs împreună cu consiliul medico-legal actele medico-legale.
În caz de necesitate, consiliul va chema în ședință spre consultare persoane speciale
și competente.
Deciziile consiliului sanitar se dau cu majoritatea voturilor; minoritatea va fi datoare
a‑și da opinia motivată.
Consiliul nu va putea funcționa decât cu majoritatea absolută a membrilor.
Părerile consiliului sanitar superior sunt supuse aprobării ministrului de interne,
care are dreptul de a le admite sau refuza, afară de părerile privitoare la aprobarea concursurilor, libera practică și la actele medico-legale judecate în apel, pe care nu le poate nici
refuza, nici suspenda.
Ministrul de interne prezidează de drept consiliul sanitar superior. In lipsa lui consiliul va fi prezidat de directorul general al serviciului sanitar și, în lipsa acestuia, de către
membrul cel mai în etate.
Consiliul ține două ședințe ordinare pe lună. De câte ori va fi o necesitate, ministrul
sau directorul general al serviciului sanitar îl convoacă în ședință extraordinară.
Un șef de serviciu din direcțiunea generală a serviciului sanitar, doctor în medicină,
delegat de director, îndeplinește sarcina de secretar al consiliului sanitar superior.
Art. 5. Consiliul superior de epizootii se compune din membri de drept și membri
numiți prin decret regal, după recomandarea ministrului de interne.
Sunt membri de drept: directorul general al serviciului sanitar, care este și președintele
consiliului; membrii consiliului tehnic veterinar, șeful serviciului zootehnic din ministerul
de agricultură, directorul școlii veterinare, directorul general al vămilor, veterinarul șef al
armatei.
Membrii numiți pe o perioadă de trei ani sunt: un bacteriolog, un proprietar agricultor și un jurisconsult.
Consiliul dă avizul asupra regulamentelor și proiectelor de legi veterinare și asupra
oricăror chestiuni ce ar fi supuse de minister, privitoare la combaterea bolilor molipsitoare
la animale. Avizele consiliului superior de epizootii nu sunt hotărâtoare, ele trebuind fi supuse prealabil aprobării ministrului.
Consiliul se întrunește ori de câte ori va crede ministrul de cuviință.
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Art. 6. Consiliul tehnic veterinar se compune din membri de drept și membri
numiți prin decret regal, după propunerea ministrului de interne. Aceștia din urmă se numesc pe termen de trei ani, după care se pot numi din nou.
Membrii de drept sunt: șeful diviziei veterinare, ca președinte; profesorul de microbiologie și cel de boli contagioase de la școala superioară de medicină veterinară.
Membrii numiți prin decret regal vor fi în număr de doi.
În caz dacă unul din membrii de drept ar ocupa funcția de șef al diviziei veterinare, el
va fi înlocuit de un alt medic veterinar, numit cu decret regal numai pe timpul cât membrul
de drept ocupă postul de șef al diviziei veterinare.
Atribuțiunile consiliului tehnic veterinar sunt următoarele: studiază măsurile pentru
reprimarea bolilor epidemice și endemice ale animalelor; studiază necesitățile serviciului
veterinar; studiază și alcătuiește proiectele de lege și regulamentele de serviciu; se pronunță
asupra drepturilor la despăgubirile de acordat proprietarilor pentru animalele în cazuri de
epizootii; dă avizul asupra tuturor chestiunilor puse în dezbaterea sa de către șeful diviziei
veterinare; este ținut în curent cu mersul diferitelor boli infecțioase ale animalelor și cu activitatea personalului serviciilor și instituțiilor veterinare; verifică rezultatele concursurilor și
examenelor de capacitate ale medicilor veterinari pentru funcții publice.
Părerile consiliului tehnic veterinar nu sunt executorii decât după aprobarea directorului general al serviciului sanitar.
Consiliul ține două ședințe pe lună și poate fi convocat în ședință extraordinară ori
de câte ori directorul general al serviciului sanitar găsește cu cale.
Secretarul consiliului va fi un șef de birou medic veterinar delegat de directorul general al serviciului sanitar.
Art. 7. Pe lângă direcțiunea generală a serviciului sanitar va funcționa un consiliu
mixt de igienă industrială, compus dintr‑un membru delegat al consiliului sanitar superior,
un chimist numit prin decret regal, doi reprezentanți ai ministerului de industrie și comerț,
care pot fi ori arhitecți ori ingineri. Consiliul e convocat și prezidat de directorul general
al serviciului sanitar; el rezolvă apelurile și dă avizele specificate în legea și regulamentele
sanitare.
Art. 8. Se înființează un consiliu medico-legal însărcinat cu controlul lucrărilor de
medicină legală, în care scop se întrunește o dată pe săptămână.
În caz de recurs la consiliul sanitar superior, consiliul medico-legal va conlucra împreună cu consiliul sanitar superior.
Consiliul medico-legal se compune din trei membri de drept și patru membri numiți
prin decret regal, după recomandarea ministrului de interne.
Membrii de drept sunt: profesorii de medicină legală, de anatomie patologică și de
psihiatrie de la facultatea de medicină din București. Membrii numiți de ministru vor fi: un
mamoș, un chimist, un chirurg și un specialist în medicina internă, numiți pe un termen de
trei ani, după care li se va putea reînnoi mandatul.
136

Consiliul e convocat de directorul general al serviciului sanitar și e prezidat de profesorul de medicină legală.
Când se judecă actul medico-legal adresat de un membru din consiliu, acesta nu va
lua parte la lucrările consiliului.
Art. 9. Comisia farmaceutică se compune din cinci membri, numiți prin decret
regal, după recomandarea ministrului de interne, și anume: un medic profesor de terapeutică ori farmacologie la Facultatea de medicină din București sau Iași, un chimist și trei
farmaciști, proprietari sau diriginți, având 10 ani de practică.
La fiecare perioadă de trei ani, doi, respectiv trei, membri ai acestei comisii, se reînnoiesc după aceleași norme ca membrii numiți ai consiliului sanitar superior.
Această comisie va fi consultată de direcțiunea generală a serviciului sanitar și de
consiliul sanitar superior asupra tuturor chestiunilor privitoare la exercițiul farmaciei și al
drogheriei, la revizuirea farmacopeei și a taxei farmaceutice. Ea va lua parte la examenele
pentru libera practică a farmaciei și va ține ședințe o dată pe săptămână.
Comisia farmaceutică va ține ședințe, sub președinția profesorului de terapeutică
ori farmacologie, ori de câte ori va fi convocată de directorul general al serviciului sanitar.
Art. 10. În fiecare județ se instituie câte un consiliu de igienă și salubritate publică.
Numai în județele Ilfov și Iași vor fi două consilii de igienă, unul al județului și altul
al capitalei județului.
Consiliul de igienă și salubritate publică se compune din medicul și veterinarul, inspectori ai regiunii; medicul sau medicii de circumscripție ai capitalei județului; medicii
primari de spitale din capitală, dependenți de direcțiunea sanitară; medicul șef al garnizoanei; doi membri ai consiliului județean; inginerul județului și al comunei, acolo unde
sunt ingineri; veterinarul de circumscripție cu reședința în capitala județului; veterinarul
sau veterinarii capitalei județului; medicul de circumscripție rurală, care are reședința mai
apropiată de capitală; un farmacist din județul respectiv și șefii laboratoarelor de igienă ale
Statului, în orașele unde există asemenea șefi de laboratoare.
Orașele București și Iași vor avea un consiliu de igienă special, sub președinția
medicului-șef al orașului, compus din toți medicii de circumscripție, veterinarii și chimiștii
orașului, medicul-șef al garnizoanei, doi medici primari de spitale numiți de ministrul de
interne pe timp de trei ani, un membru al consiliului comunal, inginerul-șef al orașului,
arhitectul-șef al orașului și un farmacist diriginte.
Profesorii titulari de igienă de la facultățile de medicină din Iași și București vor fi de
drept membri ai consiliilor de igienă ale orașelor și județelor respective.
Prefectul județului este de drept președinte al consiliilor de igienă și salubritate din
regiunea sa.
În lipsa președintelui, consiliul este prezidat de medicul inspector regional. Secretarul inspectorului regional va fi și secretarul consiliului.
Consiliul se întrunește la prefectură o dată pe lună în ședință ordinară, și în ședință
extraordinară ori de câte ori va fi convocat de președinte.
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Consiliile de igienă ale orașului București și Iași se întrunesc la primărie. Ele vor fi
prezidate de primarii respectivi. În lipsă vor fi prezidate de medicii șefi.
Spre a se putea ține o ședință, va trebui să fie de față majoritatea membrilor consiliului (jumătate plus unul).
Membrii consiliului, care sunt funcționari plătiți de direcțiunea generală a serviciului sanitar, de județ, de comună, sau de o instituție dependentă de ministerul de interne,
afară de prefect și de primar, și care lipsesc nemotivat de la ședință, se amendează cu câte
zece lei de fiecare absență nemotivată.
Dacă după două convocări nu se va întruni consiliul în numărul cerut de acest articol, consiliul va putea ține ședință oricare ar fi numărul membrilor prezenți.
Lucrările fiecărei ședințe a consiliului se vor consemna într‑un proces-verbal
amănunțit, subscris de toți membrii prezenți; minoritatea va da opinie separată motivată.
Consiliile de igienă vor priveghea sănătatea publică în circumscripțiile lor; vor propune, din propria lor inițiativă, măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor igienice
a regiunii respective și se vor ocupă de toate chestiunile sanitare ce li se vor propune de
prefect, primar, de medicul inspector de regiune, sau de direcțiunea generală a serviciului
sanitar.
Consiliile de igienă priveghează exercițiul medicinei și al farmaciei; dau avizul, în
limitele impuse de această lege, pentru deschiderea noilor farmacii și drogherii; priveghează
starea igienică a diferitelor stabilimente publice, precum: spitale, aresturi, închisori, școli,
așezăminte industriale și în genere salubritatea comunelor. Ele studiază cauzele endemiilor
și epidemiilor și propun măsurile pentru combaterea lor.
În contra hotărârilor, regulamentelor și instrucțiunilor consiliilor de igienă se poate
apela, fie de prefect, fie de primar, fie de președintele consiliului ori de particulari interesați,
la ministerul de interne, care va hotărî.
Pentru chestiunile care interesează igiena generală a localității se va lua mai întâi avizul consiliului sanitar superior.
Hotărârile, regulamentele și instrucțiunile consiliilor de igienă, neapelate până în
termen de cincisprezece zile, rămân executorii.
Art. 11. Se instituie pe lângă direcțiunea generală sanitară un consiliu de disciplină,
care va fi chemat să judece chestiunile de disciplină sau de abateri de la datoriile lor ale
funcționarilor dependenți de direcțiune.
El se compune din cinci membri, și anume: un membru al Curții de apel din
București, tras la sorți; un membru din consiliul administrativ permanent, tras la sorți; trei
delegați medici ai consiliului sanitar superior, aleși prin vot secret cu majoritate absolută,
fiind prezenți cel puțin două treimi din numărul total al membrilor consiliului; ei nu vor
ocupa vreo funcție amovibilă, nici nu vor avea vreun mandat electiv.
Când învinuitul va fi un medic veterinar, atunci cei trei delegați ai consiliului sanitar
superior vor fi înlocuiți prin trei delegați veterinari, aleși prin vot secret, după norma de mai
sus, din consiliul superior de epizootii.
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Când învinuitul va fi un farmacist, cei trei delegați ai consiliului sanitar superior vor
fi înlocuiți prin trei membri farmaciști, aleși ca mai sus din comisia farmaceutică.
Curtea de apel, consiliul superior administrativ, consiliul sanitar superior, consiliul
superior de epizootii și comisia farmaceutică vor delega fiecare și câte un membru supleant,
pentru a înlocui, în caz întâmplător, pe membrul ce s‑ar afla la un moment dat în imposibilitate de a participa la lucrările consiliului.
Delegațiunea dată membrilor consiliului de disciplină e pe termen de trei ani. Ea se
stinge însă pentru un membru delegat, când el încetează de a mai face parte din consiliul
sau comisia respectivă.
La ședințele consiliului de disciplină vor fi chemați și unul sau mai mulți inspectori
generali sau tehnici, ca reprezentanți ai directorului general, spre a susține acuzarea și a da
informațiile necesare, fără însă ca ei să aibă dreptul de vot.
Consiliul nu poate funcționa decât fiind prezenți toți membrii.
Hotărârile majorității sunt executorii.
Consiliul se va întruni de câte ori va fi convocat de directorul general al serviciului
sanitar. El va fi prezidat de membrul cel mai în vârstă.
Art. 12. Se instituie pe lângă direcțiunea generală a serviciului sanitar un consiliu
permanent.
Consiliul permanent va fi compus din patru delegați, medici ai consiliului sanitar
superior, aleși prin vot de către consiliu, conform art. 11, și un delegat al ministrului în persoana directorului general. Când va fi vorba de serviciul veterinar, trei delegați ai consiliului
sanitar superior se vor înlocui printr‑un număr egal de delegați, medici veterinari, aleși asemenea prin vot dintre membrii consiliului de epizootii.
Membrii delegați ai consiliului sanitar superior, și ai celui veterinar, nu vor ocupa
vreo funcție amovibilă, nici nu vor avea vreun mandat electiv.
Acest consiliu își dă avizul asupra numirii inspectorilor generali, tehnici și regionali,
și asupra acordării definitivatului medicilor în funcții publice în limitele și în formele prevăzute de această lege, precum și asupra punerii lor în retragere.
Avizul acestui consiliu, dat cu majoritatea voturilor are putere de execuție obligatoare.
Consiliul nu poate lucra decât cu totalitatea membrilor ce‑l compun; el e ales pe trei
ani. Delegația de a face parte din consiliul permanent se stinge însă pentru membrul care
încetează de a mai face parte din consiliul care 1‑a delegat. Consiliul e prezidat de directorul
general al serviciului sanitar.
Membrii tuturor acestor consilii și comisii, afară de ai consiliilor de igienă și salubritate publică vor primi din bugetul ministerului de interne câte douăzeci de lei de ședință.
Cei cu reședința în provincie vor primi o diurnă de patruzeci de lei pentru zilele de prezență,
precum și liber parcurs pe căile ferate. Secretarii vor primi zece lei de ședință.
Regulamente speciale vor preciza atribuțiunile consiliilor și comisiilor instituite,
precum și mecanismul funcționării lor.
139

Capitolul III
Serviciul central
Art. 13. — Serviciul central al direcțiunii generale sanitare se împarte în două divizii:
A. Divizia medicală, împărțită în:
a) Serviciul administrativ;
b) serviciul de salubritate;
c) serviciul de epidemii;
d) serviciul de statistică;
e) serviciul de economat, și
f) serviciul depozitului central de medicamente.
B. Divizia veterinară, împărțită în:
a) Serviciul administrativ;
b) serviciul de epizootii și statistică.
Divizia veterinară este condusă de un medic veterinar. El se numește prin decret
regal pe baza propunerii ministrului de interne. Directorul general al serviciului sanitar, pe
a sa răspundere, îi transmite prin delegație atribuțiunile sale cât privește conducerea tehnică
a serviciului veterinar civil.
C. Două servicii comune pentru cele două divizii:
a) Serviciul de contabilitate generală;
b) serviciul construcțiunilor, condus de un inginer sau de un arhitect.
D. Inspectoratul general.
Serviciile administrative se vor ocupa cu chestiunile privitoare la personal, registratura generală, libera practică, pregătirea personalului sanitar inferior și cursurile de
perfecționare pentru medici și veterinari.
Serviciul de salubritate se va ocupa cu chestiunile de igienă industrială, alimentară,
controlul farmaciilor, salubritatea localităților (alimentarea cu apă, canalizări, construcții
etc.), lucrările consiliilor de igienă și serviciul dispensarelor de consultațiuni gratuite în
oraș.
Serviciul de epidemii se va ocupa cu urmărirea și combaterea epidemiilor, administrarea infirmeriilor și dispensarelor rurale și controlul prostituțiunii și vaccinațiunii.
Serviciul de statistică se va ocupă cu adunarea și coordonarea tuturor datelor statistice privitoare la sănătatea publică și cu prepararea materialului pentru darea de seamă
anuală.
Serviciul spitalelor și de economat se va ocupa cu procurarea întregului material de
gospodărie și tehnic, afară de medicamente, necesar tuturor instituțiilor dependente de
direcțiunea generală a serviciului sanitar, și cu controlul întrebuințării lui.
Serviciul depozitului central de medicamente va fi însărcinat cu procurarea și prepararea medicamentelor necesare tuturor instituțiilor dependente de direcțiunea generală a
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serviciului sanitar. În această lucrare depozitul central va fi ajutat de un număr de depozite
regionale, variabil după trebuință. Prin regulamentul de funcționare al depozitului se va
determina partea ce se va da farmaciilor rurale din prepararea medicamentelor pentru serviciile locale.
Serviciul construcțiunilor se va ocupă cu construcția și întreținerea clădirilor dependente de direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Art. 14. Funcționarii administrației centrale ca și cei ai serviciilor exterioare, cu leafă de la două sute lei în sus, se numesc prin decret regal; iar acei cu leafă mai mică de două
sute lei prin decizie ministerială.
Nimeni nu poate fi numit funcționar în serviciul central al direcțiunii generale a serviciului sanitar dacă nu are cel puțin diploma de absolvire a învățământului secundar. Această clauză nu se aplică la recrutarea personalului tehnic inferior al serviciului de construcții.
Șefii de birouri și șefii de serviciu trebuie să aibă diploma de licențiat, doctor, medic
veterinar sau o diplomă echivalentă a unei școli speciale superioare.
Actualii funcționari din serviciul central își păstrează drepturile câștigate. Ei însă
nu vor putea fi înaintați la postul de șef de birou sau șef de serviciu dacă nu îndeplinesc
condițiunile stabilite de acest articol. Se exceptează, fiind scutiți de condițiunile de titluri
academice cerute de acest aliniat, numai acei care, în momentul promulgării acestei legi, vor
fi având o vechime de cel puțin cinci ani în administrația centrală.
Șefii serviciilor de epidemii, economat, de salubritate și a depozitului central de medicamente trebuie să fie doctori în medicină. Șeful serviciului de epizootii trebuie să fie
medic veterinar.
Tot personalul administrațiunii centrale se numește după recomandarea directorului general.
Art. 15. Controlul tuturor serviciilor dependente de direcțiunea generală sanitară
se face de directorul general prin inspectori sanitari, în număr de doisprezece, dintre care
șapte pentru medicina umană (doctori în medicină), patru pentru cea veterinară (medici
veterinari) și unul pentru farmacie (farmacist) cu o practică de cel puțin cinci ani într‑o
farmacie publică, ca diriginte.
Dintre inspectorii serviciului sanitar uman cinci vor fi inspectori generali, iar doi vor
fi inspectori tehnici, unul pentru epidemii și unul pentru igiena industrială.
Dintre inspectorii veterinari doi vor fi inspectori generali, iar doi vor fi inspectori
tehnici: unul pentru epizootii și unul pentru controlul alimentelor de origină animală.
Inspectorii generali și tehnici se numesc cu titlu definitiv și prin decret regal în urma
raportului ministrului de interne dat asupra propunerii consiliului permanent.
Consiliul permanent propune pentru fiecare loc ce este a se da doi candidați, dintre
care ministrul alege.
Pentru posturile de inspectori generali nu se pot recomanda decât medici și veterinari cu examen de capacitate și care funcționează de cel puțin cinci ani cu titlu definitiv în
momentul recomandării.
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Pentru posturile de inspectori tehnici se poate recomanda și în afară de cadrul
funcționarilor direcțiunii; în orice caz, cei recomandați se vor alege dintre persoanele care
s‑au distins prin activitatea lor recunoscută în specialitatea respectivă.
Cei recomandați pentru posturile de inspectori de epidemii și epizootii trebuie să
fi făcut și un stagiu de cel puțin cinci ani într‑un laborator de igienă sau de bacteriologie
universitar sau într‑un institut de învățământ superior din străinătate.
Inspectorii tehnici ca și inspectorii generali nu pot face clientelă și nici ocupa alte
funcțiuni. Cei tehnici însă pot fi profesori universitari sau atașați la un laborator universitar.
Capitolul IV
Stat personal, concedii, penalități, limită de vârstă, pensii
Art. 16. Se va ține la direcțiunea generală a serviciului sanitar un stat personal pentru fiecare funcționar, în care se va consemna starea civilă, titlurile academice, titlurile și
lucrările științifice, activitatea lui în serviciu, pedepsele și recompensele primite.
Aceste state personale se vor păstra de către directorul general.
Art. 17. Fiecare funcționar al direcțiunii generale are drept la un concediu de cel
mult două luni pe an.
Concedii mai lungi se pot acorda pentru cazuri de boală constatată prin certificat
medical, sau pentru continuarea studiilor.
Medicii și veterinarii în funcțiuni publice din aceeași localitate sunt obligați a
se înlocui mutual în serviciu în timpul concediului, după norme ce se vor prevedea prin
regulament.
Concediile se acordă: directorului general de către ministru; iar celorlalți funcționari
de către director, pe baza avizului șefului ierarhic.
Permisii până la opt zile se pot acorda de trei ori pe an, în aceleași condițiuni ca și
concediul.
Medicii și veterinarii funcționari pot absenta cel mult de trei ori pe lună, pentru câte
douăzeci și patru ore, numai pentru interese profesionale sau personale. Vor anunța însă pe
șeful ierarhic respectiv despre lipsa lor, indicând și persoana care îi înlocuiește.
Art. 18. Funcționarilor dependenți de direcțiunea generală a serviciului sanitar,
care vor călca legea ori regulamentele, care vor arăta rea voință ori nepricepere în îndeplinirea datoriilor impuse prin lege și regulamente, nesupunere la ordinele superiorilor, sau
rea purtare, nu se vor putea aplica alte pedepse decât cele specificate de această lege și cu
formele prescrise de ea, și anume:
a) Admonestarea;
b) Amendă cu pierderea lefii, de la una până la 30 de zile. Această pierdere va
privi numai leafa, nu însă diurna și gradația, și nu va putea întrece valoarea salariului de 60
zile pe an;
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c) Suspendarea pe timp de una până la trei luni. În timpul suspendării,
funcționarul va pierde leafa și diurna, cu care se va plăti înlocuitorul;
d) Permutarea;
e) Permutarea, combinată cu suspendarea, pe una până la trei luni;
f) Excluderea temporară din serviciu de la trei luni până la un an.
Timpul petrecut în excluderea temporară nu contează la gradație, și în acest timp
funcționarul pierde orice drept la leafă, diurnă și gradație. Funcționarul întors din excluderea temporară are drept la un loc de categoria celui din care a fost scos. N‑are dreptul a
reclama chiar acel loc, dacă în acest timp el a fost dat altuia în conformitate cu prevederile
acestei legi;
g) Excluderea pentru totdeauna din serviciu.
Admonestarea și amenda de maximum 60 zile pe an se aplică:
a) De ministrul de interne, pe baza unui raport motivat al directorului general:
subdirectorului general al serviciului sanitar, șefului diviziei veterinare din administrația
centrală, inspectorilor generali și tehnici;
b) De către directorul general: șefilor de serviciu din direcțiunea generală, pe
baza unui raport motivat al subdirectorului general; celuilalt personal din administrațiunea
centrală, pe baza unui raport motivat al șefilor de serviciu respectivi; medicilor inspectori
regionali și medicului și veterinarului șef al orașului București sau Iași, pe baza unui raport
al inspectorilor generali; celorlalți medici de toate gradele, medicilor veterinari, chimiștilor,
farmaciștilor, pe baza unui raport motivat al unui inspector general sau tehnic, ori al unui
inspector de regiune.
Personalului sanitar inferior, și anume: agenților sanitari, veterinari, moașelor,
amenda se aplică de către directorul general, pe baza unui raport motivat al unui inspector
general, tehnic ori regional, sau a șefului ierarhic.
Admonestarea acestui personal se face direct de șeful ierarhic.
Personalul inferior de serviciu, și anume: infirmierii, slujitorii de tot felul, se admonestează și se amendează cu leafa pe una până la cinci zile de șeful ierarhic. Pentru o amendă
mai mare se cere aprobarea direcțiunii generale.
Suspendarea, permutarea, excluderea temporară și excluderea pentru totdeauna se
aplică: subdirectorului general al serviciului sanitar, șefului diviziei veterinare, inspectorilor
generali, tehnici și regionali, medicilor, medicilor veterinari, chimiștilor, și farmaciștilor de
toate gradele, precum și șefilor de serviciu din administrațiunea centrală, de către ministrul
de interne, pe baza hotărârii comisiei de disciplină.
Celorlalți funcționari din administrațiunea centrală, precum și întregului personal
sanitar inferior, de către ministrul de interne, pe baza unui raport motivat al directorului
general.
Funcționarul de orice categorie, care va fi primit condamnarea excluderii pentru totdeauna, nu mai poate fi primit sub nici un cuvânt și sub nici o formă în serviciile direcțiunii
generale sanitare, nici chiar pe baza unui nou concurs ori examen de capacitate.
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Nici o pedeapsă, de competența comisiei de disciplină nu se poate aplica, dacă cel inculpat nu și‑a prezentat personal, sau printr‑un apărător, apărarea înaintea acestei jurisdicții.
Învinuitul, pentru motive de suspiciune legitimă, admise de consiliu, are dreptul să recuze
pe un membru din consiliu care va fi înlocuit prin supleant. Motivele pentru care învinuitul
este trimis în judecată disciplinară i se vor comunica cu cel puțin opt zile libere înainte de
judecată. Orice ancheta se va face în prezența învinuitului. În caz daca învinuitul refuză
însă să se prezinte, ancheta se va face în absență și hotărârea se va da în lipsă, având aceeași
valoare ca și când apărarea s‑ar fi făcut.
Art. 19. Lefile plătite lunar funcționarilor de orice categorie ai ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar) sunt supuse la reținerile prevăzute de legea
generală a pensiunilor și dau funcționarului care a suferit reținerea dreptul la o pensiune de
serviciu în măsura și după normele stabilite de acea lege.
Soția și copiii funcționarului (medic, medic veterinar, agent sanitar, agent veterinar,
moașă etc.), mort sau rămas infirm din cauza unei boli infecțioase sau a unui accident, contractate de funcționar în timpul și din cauza serviciului, au dreptul la pensiunea întreagă,
oricare ar fi fost numărul anilor serviți de el. Dreptul la această pensiune se stinge, conform
dispozițiilor legii generale de pensiune, prin moarte sau trecere în a doua căsătorie pentru
soție; prin moarte, majorat sau căsătorie pentru copii.
Medicii și veterinarii funcționari ai serviciului sanitar pot fi puși la retragere din oficiu după vârsta de cincizeci și opt de ani împliniți și dacă au douăzeci și cinci de ani de serviciu efectiv. În acest caz punerea la retragere se aplică de ministru, în urma avizului motivat
dat de consiliul permanent, pe baza notațiilor din statul de serviciu al funcționarului.
După vârsta de 62 de ani împliniți, punerea la retragere din oficiu este obligatorie,
oricare ar fi numărul anilor serviți, afară numai dacă consiliul permanent își dă avizul că mai
pot continua serviciul.
Punerea la retragere din oficiu se mai poate aplica de ministrul de interne, fără privire
la etate, numărul anilor serviți, funcționarului atins de un viciu, sau o infirmitate ori o boală
cronică, care îl fac incapabil de serviciu. În acest caz, ministrul se pronunță, pe baza avizului
dat de consiliul permanent, pentru personalul sanitar superior și pentru șefii de serviciu din
administrația centrală a direcțiunii generale a serviciului sanitar superior; pe baza raportului directorului general, pentru personalul sanitar inferior și pentru ceilalți funcționari ai
administrațiunii centrale.
Funcționarul pus la retragere din oficiu are drepturile de pensiune ce i le recunoaște
legea generală de pensii și nu mai poate fi reprimit în cadrele serviciului.
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Titlul II
Serviciul exterior
Capitolul V
Personalul serviciilor exterioare, clasificarea și recrutarea lui
Art. 20. Serviciul exterior se îndeplinește în țară prin medici, medici veterinari,
moașe, agenți sanitari, agenți veterinari, chimiști, farmaciști, personal de birou, infirmieri
și servitori.
Medicii din serviciul exterior al direcțiunii generale sanitare sunt de trei categorii:
a) medici sanitari;
b) medici de spital, și
c) medici bacteriologi șefi de laboratoare
Aparțin categoriei de medici sanitari:
a) medicii inspectori de regiune;
b) medicii șefi de oraș;
c) medicii de circumscripție urbană sau rurală.
Art. 21. Medicii sanitari, medicii de spitale mixte și veterinarii serviciului exterior
se recrutează pe baza unui examen de capacitate; medicii de spitale speciale (de chirurgie
ori medicină internă), precum și specialități ca: boli de ochi, de piele, boli mintale, faceri,
medici de aziluri sau sanatorii de tuberculoși, se recrutează prin concurs; medicii bacteriologi șefi de laboratoare se recrutează în conformitate cu prevederile art. 28.
Art. 22. Condițiunile comune pentru a fi admis, atât la examenele de capacitate, fie
pentru specialitatea sanitară, fie pentru spitalele mixte ori pentru veterinari, cât și la concursul pentru spitalele speciale, sunt următoarele:
a) calitatea de român sau naturalizat român;
b) diploma de doctor în medicină sau diploma de medic veterinar, pentru medicii veterinari, și dreptul de liberă practică căpătat conform acestei legi;
c) candidatul să fi satisfăcut legea recrutării, cât privește bărbații;
d) să nu fi suferit o condamnare de excludere pentru totdeauna din corpul
funcționarilor direcțiunii generale, nici să se afle în curs de excludere temporară, ori să fi
fost pus la retragere din oficiu, conform prevederilor acestei legi;
e) să nu fi suferit o condamnare judecătorească pentru vreun fapt infamant;
f) să nu fi fost alungat din corpul funcționarilor dependenți de alte administrațiuni
pentru vreun fapt înjositor.
Afară de acestea, candidații trebuie să mai îndeplinească următoarele condițiuni
speciale:
a) Pentru specialitatea de medic sanitar: un stagiu de un an ca medic auxiliar; un
stagiu de cel puțin trei luni într‑un serviciu de obstetrică și cel puțin șase luni într‑un spital
de boli de copii; un stagiu de cel puțin șase luni într‑o secție chirurgicală și un stagiu de cel
145

puțin un an într‑un laborator de bacteriologie ori de igienă. Este indiferent dacă aceste patru
din urmă stagii au fost făcute în timpul sau după terminarea studiilor. Dovada se face prin
certificat emanat de la direcțiunea generală sanitară, pentru primul stagiu, și prin certificate
de la șefii sub care a lucrat pentru celelalte patru. Medicii secundari ai spitalelor Eforiei, ai
Așezămintelor Brâncovenești, ai Casei Sf. Spiridon din Iași, sau ai spitalelor din capitalele
de județ dependente de ministerul de interne, precum și medicii militari cu vechime de cel
puțin patru ani, sunt scutiți de aceste stagii, afară de cel de laborator.
b) Pentru specialitatea de medic de spital: un stagiu de cel puțin un an, înainte
sau după terminarea studiilor, într‑un laborator de științe medicale experimentale (bacteriologie, anatomie patologică, patologie generală, igienă), și un stagiu spitalicesc de doi ani ca
medic secundar oficial în spitalele Eforiei ori Așezămintelor Brâncovenești din București,
ale Casei Sf. Spiridon din Iași, în spitalele din capitalele de județ dependente de ministerul
de interne, sau doi ani ca șef de clinică; sau patru ani ca medic benevol în unul din spitalele
enumerate mai sus; sau patru ani în unul din spitalele militare; sau doi ani ca intern definitiv
al spitalelor din Franța; sau doi ani ca asistent oficial al spitalelor din Germania sau Austria. Foștii medici secundari oficiali și șefii de clinică vor trebui să dovedească că au făcut și
cel puțin doi ani ca interni titulari în unul din spitalele din orașele universitare române ale
administrațiilor pomenite; foștii interni titulari din Paris, că au făcut și doi ani ca externi
titulari; iar foștii asistenți din Germania și Austria că au făcut și doi ani ca stagiari benevoli.
Medicii secundari definitivi, după un stagiu de patru ani, sunt scutiți de orice alt stagiu de spital dacă concurează pentru specialitatea în care au fost medici secundari.
Stagiul de spital, cerut de aliniatul precedent se dovedește prin certificatul autorității
respective, dacă candidatul a fost medic secundar oficial sau șef de clinică, sau medic militar; prin certificatul șefului de spital sub care a lucrat, în cazul când candidatul a îndeplinit
serviciul benevol. Pentru stagiul de laborator nu se iau în considerare decât certificatele
emanate de la profesorii universitari în specialitățile respective din țară ori străinătate, sau
de la doctorii institutelor de învățământ superior din străinătate, sau de la laboratoarele
direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Medicii secundari definitivi, după un stagiu de patru ani, sunt scutiți de orice alt stagiu de spital dacă concurează pentru specialitatea în care au fost medici secundari.
Stagiul de spital cerut de aliniatul precedent se dovedește prin certificatul autorității
respective, dacă candidatul a fost medic secundar oficial sau șef de clinică, sau medic militar; prin certificatul șefului de spital sub care a lucrat, în cazul când candidatul a îndeplinit
serviciul benevol. Pentru stagiul de laborator nu se iau în considerare decât certificatele
emanate de la profesorii universitari în specialitățile respective din țară ori străinătate, sau
de la doctorii institutelor de învățământ superior din străinătate, sau de la laboratoarele
direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Stagiul de spital se va descompune astfel:
a) La examenul de capacitate pentru spitale mixte candidatul va dovedi că dintre
cei patru ani de stagiu spitalicesc a practicat, fie ca medic, fie ca intern prin concurs, doi ani
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într‑un serviciu de medicină internă, un an într‑un serviciu de chirurgie și câte șase luni la
faceri și boli de copii;
b) La concursurile pentru locurile de medicină internă și de chirurgie va dovedi
că, dintre cei patru ani de stagiu spitalicesc, a practicat, fie ca medic, fie ca intern prin concurs: un an la chirurgie și trei la medicină, sau unul la medicină și trei la chirurgie, după cum
candidatul concurează pentru o specialitate sau pentru cealaltă;
c) La concursul pentru locurile de alte specialitate precum: boli de ochi, faceri,
dermatologie etc., doi ani și jumătate în specialitatea pentru care se concurează, fie ca medic,
fie ca intern prin concurs, iar un an în specialitatea de medicină generală și ½ an la chirurgia
generală sau viceversa, după cum locul ce este a se da face parte din grupul specialităților
medicale ori chirurgicale. Sunt dispensați de stagiile specificate la punctul b, privitoare la
concursul de medicină internă și chirurgie generală aceia care au condus cel puțin trei ani,
cu titlu definitiv, un spital mixt;
d) Pentru examenul de capacitate al medicilor veterinari: un stagiu de un an ca
funcționar public și șase luni de stagiu într‑un laborator al școlii veterinare. Acest din urmă
stagiu se va putea considera chiar dacă a fost făcut în timpul studiilor.
Art. 23. Acei admiși a lua parte la examenele de capacitate sau la concursuri se vor
supune la probele următoare:
a) Examenul de capacitate pentru medici sanitari:
1. O compoziție scrisă cu subiect din epidemiologie și endemiologie, sau din igiena socială cu aplicare la condițiunile din România, sau din genul sanitar cu specială privire
la chestiunile de canalizare, de alimentare cu apă și asanarea localităților;
2. Patru probe clinice asupra a patru bolnavi, unul cu o boală infecțioasă epidemică, unul cu o boala chirurgicală, unul cu o boală internă și un caz obstetrical;
3. O probă practică de metodologie bacteriologică;
4. O probă practică asupra metodelor de cercetare fizice sau chimice celor mai
curente, cu aplicare la igienă, după un program ce se va anexa la regulamentul concursului.
b) Examenul de capacitate pentru locurile de spitale mixte:
1. O compoziție scrisă cu subiect de medicină generală;
2. Patru probe clinice, identice cu cele pentru medici sanitari;
3. O probă de medicină operatorie pe cadavru;
4. O probă practică, care va consta în descrierea leziunilor găsite la autopsia unui
cadavru sau unei părți de cadavru, și diagnosticul lor anatomic prin cercetare microscopică
și bacteriologică, după împrejurările cazului;
c) Concursul pentru locurile de spitale speciale:
1. Compoziția scrisă va fi din aceeași materie ca la examenul pentru spitale mixte;
2. Trei probe clinice pe trei bolnavi, și anume: doi bolnavi atinși de o boală internă și unul de o boală infecțioasă epidemică, pentru posturile de medicină internă; trei bolnavi atinși de o boală chirurgicală, pentru posturile speciale de chirurgie; iar pentru celelalte
specialități, cele trei probe clinice se vor face pe două cazuri din specialitatea pentru care se
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concurează; iar unul va fi de chirurgie sau medicină internă, după cum specialitatea pentru
care se concurează face parte din grupul chirurgical sau medical;
3. Trei probe practice pentru locurile de chirurgie generală sau alte specialități
din grupul chirurgiei, și anume: două operațiuni pe cadavru, în fața juriului, și stabilirea
diagnosticului anatomic macro și microscopic al unei tumori. Pentru medicina internă și
alte specialități din grupul medicinei interne vor fi două probe practice, și anume: prima va
fi identică cu cea pentru spitale mixte, iar a doua va fi de chimie clinică, după un program ce
se va stabili prin regulamentul concursului.
d) Examenul de capacitate pentru veterinari:
1. O probă scrisă din patologia bolilor molipsitoare și poliția sanitară;
2. Trei probe clinice: una medicală, una chirurgicală și una de boli contagioase;
3. O probă practică din anatomia patologica, microbiologie și inspecția alimentelor de origine animală;
4. O probă practică din zootehnie.
Art. 24. Juriul examenului de capacitate sau al concursurilor, fie pentru medici, fie
pentru veterinari, se va compune din cinci membri, dintre care trei vor fi delegați medici ai
consiliului sanitar superior și doi vor face parte din profesorii facultăților de medicină, după
propunerea consiliului permanent.
La examenele de capacitate pentru medici sanitari, un membru al juriului trebuie
să fie bacteriolog, unul va fi dintre medicii cunoscuți ca specialiști în chestiunile de igienă
și ceilalți vor fi specialiști, unul în medicină internă, unul în chirurgie și unul în obstetrică.
La examenul de capacitate pentru spitalele mixte, un membru al juriului va fi specialist în anatomia patologică și bacteriologie, iar ceilalți patru vor fi clinicieni, și anume: doi
medici, un chirurg și un mamoș.
La concursul pentru spitale speciale, un membru va fi anatompatolog ori bacteriolog, iar ceilalți vor fi clinicieni, și anume: trei chirurgi și un medic pentru locurile de chirurgie; trei medici și un chirurg pentru locurile de medicină; iar pentru celelalte specialități: un
medic, un chirurg și doi specialiști în specialitatea pentru care se concurează, sau, în caz de
lipsă, într‑o specialitate cât se poate mai înrudită.
La examenele de capacitate pentru medici veterinari, juriul se va compune din doi
membri ai consiliului veterinar și trei profesori de la școala veterinară, aleși dintre profesorii
specialiști în materia examenului, după propunerea consiliului permanent.
În orice juriu de examen și de concurs, prezidentul va fi cel mai bătrân dintre membri.
Când vreun membru al juriului va fi împiedicat de a continua un concurs început,
autoritatea competentă va desemna imediat un locțiitor, ales pe cât se va putea din aceeași
specialitate cu acela ce este a se înlocui.
Nu pot face parte din juriu doi membri care se înrudesc între ei până la al patrulea
grad.
Nu pot face parte din juriu acei care au printre candidați rude până la al patrulea grad.
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Acei desemnați a face parte dintr‑un juriu de examen sunt datori să se recuze singuri,
dacă se știu loviți de incapacitatea prevăzută de acest articol.
Acei care se vor dovedi că au luat parte într‑un juriu de examen contra prohibițiilor
din acest articol se vor blama de ministrul de interne prin decizie publicată în Monitorul
Oficial, care atrage după sine incapacitatea pentru viitor de a mai face parte din juriile pentru examene sau concursuri.
Art. 25. Concursul pentru locurile de spitale se ține în București, atunci când sunt
locuri vacante.
Vacanța, cu specificarea locurilor vacante, se publică prin Monitorul Oficial, cu cel
puțin patru luni înainte de ținerea concursului. Înscrierile se închid cu zece zile înainte de
ținerea concursului.
Concursul se ține pentru locurile publicate vacante.
Examenele de capacitate pentru posturile de medici sanitari, medici de spitale mixte
și veterinari se țin în fiecare an în București la întâi noiembrie.
Notarea fiecărui candidat, atât la concursuri, cât și la examenele de capacitate, se face
pentru fiecare probă, prin notele: de la unu până la douăzeci. Nota se hotărăște cu majoritatea membrilor juriului.
Juriul nu poate lucra decât în completul său.
Candidatul care la primele două probe capătă nota mai mică de zece nu mai poate
participa la probele ulterioare.
Rezultatul concursului sau examenului se supune verificării consiliului sanitar superior; iar pentru medicii veterinari, consiliului veterinar, conform avizului căruia ministrul
își dă aprobarea.
Lucrările juriilor nu se pot casa decât pe motive bine dovedite de călcare a legii și
regulamentului.
Pe baza notelor din dosarul concursului ori examenului, directorul general face clasificarea candidaților. Între doi candidați notați egal de către juriu, clasificarea se va face
după vechimea în serviciu. La vechime egală se hotărăște prin tragere la sorți, făcută de unul
dintre candidați, în prezența directorului general și a candidaților.
Candidații reușiți la concurs își aleg locurile publicate vacante în ordinea clasificării.
Candidații pe care nu‑i ajunge rândul să capete un loc în urma concursului la care au
luat parte, oricare ar fi fost nota obținută, nu păstrează nici un drept la locurile ce ar deveni
vacante în urma concursului.
Candidații reușiți la examenele de capacitate pentru medici sanitari, medici de spitale mixte, precum și locurile de veterinari, se înscriu de directorul general, în ordinea clasificării, într‑un tablou de capacitate deosebit pentru fiecare categorie.
În fiecare an candidații din nou admiși se înscriu, după normele din acest articol, în
tabloul de admisibilitate, la urma candidaților ce se mai găsesc înscriși din anii precedenți
și nenumiți încă.
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Însă candidații din nou admiși, și care au cel puțin trei note parțiale 18 și nici una
inferioară notei 14, vor fi înscriși în tablou înaintea candidaților vechi, afară bine înțeles de
acei candidați vechi care s‑ar întâmplă să aibă notă egală.
Un candidat nu poate figura în tabloul de capacitate mai mult de trei ani.
Dacă expiră acest termen fără să fi fost numit, candidatul este șters, și pentru a fi
reînscris trebuie să treacă un nou examen.
Candidatul care refuză să primească postul ce‑i revine după ordinea clasificării se
șterge din tabloul de capacitate.
Art. 26. Ori de câte ori se face un loc vacant de medic ori de veterinar, direcțiunea
generală a serviciului sanitar publică vacanța prin Monitorul Oficial și prin Buletinul
direcțiunii.
Până în douăzeci de zile de la data acestei publicațiuni, vor îndrepta cererea către
direcțiunea generală toți medicii și veterinarii care voiesc a fi permutați la locul vacant. Nu
se iau în considerare decât cererile venite de la aceia ce ocupă, în mod definitiv, un post de
aceeași categorie cu cel publicat vacant, precum și de la acei cari, deși n‑au primit încă definitivatul, dar la examenul sau concursul pe baza căruia vor fi fost numiți, au avut cel puțin
trei note 18 și nici una mai joasă de 14.
De asemenea nu se iau în considerare cererile venite peste termenul fixat de acest
articol.
Îndată după expirarea termenului de douăzeci de zile, directorul general supune cererile de transferare consiliului permanent, care, având în vedere notele din statul de serviciu al petiționarilor, hotărăște, prin proces-verbal semnat, dacă vreunul dintre ei merită
această permutare sau nu.
Dacă cereri de transferare nu se prezintă, sau dacă cererile prezentate se refuză, locul
se consideră ca definitiv vacant. În acest caz, dacă locul e unul dintre acelea care se dau prin
concurs, se publică imediat și se ține concurs conform acestei legi. Dacă este unul dintre
acelea ce se dau prin examen de capacitate, el se atribuie aceluia dintre candidații înscriși în
tabloul respectiv, căruia îi vine rândul în ordinea înscrierii pe tablou.
Permutarea prin consimțimânt reciproc se poate acorda numai între doi medici de
aceeași categorie și cu avizul conform al consiliului permanent.
Art. 27. Numirea dată pe baza examenului de capacitate se face prin decret regal,
pe termen de trei ani. În acest timp, care se consideră ca un stagiu de încercare, medicul se
numește medic stagiar.
La expirarea stagiului de trei ani, consiliul permanent hotărăște, pe baza notelor din
statele de serviciu, dacă medicul merită sau nu numirea definitivă. În primul caz, medicul,
prin un nou decret regal, e numit definitiv la postul său. În al doilea caz, consiliul hotărăște
dacă se mai poate ori nu prelungi stagiul de încercare cu doi ani, după termen consiliul va
avea a se pronunță din nou. Când însă, după expirarea celui de al doilea termen, medicul
nu a obținut definitivatul, sau când consiliul nu admite prelungirea stagiului de încercare,
medicul respectiv pierde drepturile examenului trecut.
150

Numirea dată pe baza unui concurs se face cu titlu definitiv.
Art. 28. Locurile vacante ce nu s‑ar putea ocupa de cei care au trecut examenul de
capacitate, tablourile respective fiind terminate, se vor ocupa provizoriu de medici sau veterinari, ce se vor numi de ministru, pe baza recomandării directorului general. În același mod
se vor ocupa, până la ținerea concursului, locurile vacante de spitale speciale.
În lipsă de medici, veterinari, chimiști și farmaciști români, se pot angaja cu contract,
pe timp limitat, și persoane care nu se bucură de cetățenie română, cu condiție însă ca să
aibă dreptul de practică a profesiunii lor, dată conform acestei legi.
Farmaciștii se numesc dintre cei cu dreptul de liberă practică, dobândită conform cu
prescrierile acestei legi.
Agenții sanitari sau veterinari se numesc dintre absolvenții cu diplomă ai școlilor de
agenți sanitari și veterinari ale direcțiunii generale sanitare.
Moașele se numesc dintre cele cu drept de liberă practică căpătată conform cu prescrierile acestei legi.
Medicii șefi de laboratoare se numesc definitiv, prin decret regal și pe baza recomandării consiliului permanent, în urma unui concurs trecut înaintea unei comisii formată din
cinci membri, dintre care trei desemnați de consiliul sanitar superior dintre specialiștii în
materiile respective, care se pot lua și în afară de consiliu, iar doi desemnați tot de consiliul
sanitar superior dintre profesorii de igienă, de bacteriologie sau de chimie alimentară, de la
una din cele două Universități. Candidații la aceste posturi trebuie să fi lucrat, ca doctori,
cel puțin trei ani într‑un laborator de bacteriologie ori de igienă din țară sau din străinătate
și care să se fi distins în aceste direcțiuni.
După aceeași normă se numesc chimiști șefi de laboratoare. Aceștia trebuie să fie
doctori în chimie, licențiați în științe fizico-chimice, licențiați în farmacie sau diplomați ai
unei școli tehnice speciale, care dovedesc că au lucrat cel puțin trei ani, după terminarea
studiilor, într‑un laborator de chimie și în special de chimie alimentară.
Locurile vacante de șefi de laboratoare de bacteriologie și de chimie se vor publica
în Monitorul Oficial.
Până în termen de două luni, candidații vor adresa cererile și actele doveditoare
direcțiunii generale sanitare, care le va supune aprecierii consiliului permanent, ce trebuie
să‑și dea avize până în termen de cincisprezece zile.
Capitolul VI
Împărțirea și organizarea serviciului exterior
Art. 29. Serviciul exterior se divide în două părți distincte:
a) asistența sanitară, și
b) asistența spitalicească.
Cel dintâi are de scop de a supraveghea, controla și studia igiena generală a
localităților, a aplica măsurile generale și speciale de combatere și prevenire a epidemiilor
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și a da îngrijire gratuită bolnavilor afară de spital; cel de al doilea, de a da îngrijire gratuită
bolnavilor săraci în spital.
Capitolul VII
Serviciul de asistență sanitară
Art. 30. Pentru a asigura bunul mers al serviciului de asistență sanitară, țara se împarte în nouăsprezece regiuni sanitare, și anume:
1. Regiunea Botoșani, cu reședința în Botoșani, cuprinzând județele Dorohoi și
Botoșani.
2. Regiunea Bacău, cu reședința în Bacău, cuprinzând județele Bacău și Neamț.
3. Regiunea Iași, cu reședința în Iași, cuprinzând județele Iași și Roman.
4. Regiunea Suceava, cu reședința în Fălticeni, cuprinzând județul Suceava.
5. Regiunea Vaslui, cu reședința în Vaslui, cuprinzând județele Fălciu și Vaslui.
6. Regiunea Putna, cu reședința în Focșani, cuprinzând județele Tecuci și Putna.
7. Regiunea Covurlui, cu reședința în Galați, cuprinzând județele Covurlui și
Tutova.
8. Regiunea Tulcea, cu reședința în Tulcea, cuprinzând județul Tulcea.
9. Regiunea Constanța, cu reședința în Constanța, cuprinzând județul Constanța.
10. Regiunea Buzău, cu reședința în Buzău, cuprinzând județele Buzău și Râmnicu Sărat.
11. Regiunea Brăila, cu reședința în Brăila, cuprinzând județele Brăila și Ialomița.
12. Regiunea Prahova, cu reședința în Ploiești, cuprinzând județele Prahova și
Dâmbovița.
13. Regiunea Ilfov, cu reședința în București, cuprinzând județul Ilfov.
14. Regiunea Argeș, cu reședința în Pitești, cuprinzând județele Argeș și Muscel.
15. Regiunea Vlașca, cu reședința în Giurgiu, cuprinzând județele Teleorman și
Vlașca.
16. Regiunea Romanați, cu reședința în Caracal, cuprinzând județele Romanați
și Olt.
17. Regiunea Vâlcea, cu reședința în Râmnicu Vâlcea, cuprinzând județele Gorj
și Vâlcea.
18. Regiunea Dolj, cu reședința în Craiova, cuprinzând județul Dolj.
19. Regiunea Mehedinți, cu reședința în Turnu Severin, cuprinzând județul
Mehedinți.
Teritoriul unei regiuni se împarte, din punct de vedere sanitar, în mai multe
circumscripții, care pot sau nu să corespundă cu împărțirea administrativă a județelor.
O circumscripție rurală nu va cuprinde o populație mai mare de cincisprezece mii
locuitori, ținându‑se seamă și de condițiunile topografice.
În fiecare an, și în măsura mijloacelor bugetare, se vor organiza circumscripțiile sanitare ale uneia sau mai multor regiuni, fixându‑se definitiv și reședințele lor.
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Localitățile urbane, cu o populație de cel puțin șapte mii locuitori, și de cel mult
cincisprezece mii, vor formă o circumscripție deosebită.
Orașele mari vor fi împărțite în mai multe circumscripții sanitare.
Circumscripțiile sanitare din teritorii rurale se numesc circumscripții sanitare rurale
și poartă fiecare numele localității de reședință a medicului respectiv.
Circumscripțiile sanitare din teritoriul urban se numesc circumscripții sanitare urbane și poartă numele orașului respectiv, dacă orașul formează o singură circumscripție;
și numele orașului, precedat de un număr de ordine, dacă orașul cuprinde mai multe
circumscripții sanitare.
În capul serviciului sanitar al fiecărei regiuni stă un medic inspector regional.
În capul serviciului sanitar al fiecărei circumscripții sanitare urbane sau rurale stă un
medic de circumscripție.
Este interzis medicilor sanitari, fie urbani ori rurali, a fi salariați de către
administrațiunile instituțiilor și stabilimentelor supuse, prin această lege, controlului sanitar, precum: școli ori internate private, stabilimente industriale, case de sănătate ori policlinici private etc., afară numai dacă în localitate nu se găsește un alt medic decât cel sanitar.
Le este de asemenea interzis a fi interesați bănește în exploatarea unor asemenea instituții.
Capitolul VIII
Serviciul sanitar de regiune și atribuțiunile
medicului inspector regional
Art. 31. Medicul inspector regional este șeful tuturor serviciilor sanitare din regiunea sa. El, din proprie inițiativă și pe a lui răspundere, sau în temeiul ordinelor direcțiunii
generale a serviciului sanitar, dă îndrumări și instrucțiuni de serviciu medicilor de
circumscripții urbane și rurale, al căror șef ierarhic imediat este.
Pentru personalul, atât superior cât și inferior, al instituțiilor de asistență medicală,
precum: spitale, dispensare, infirmerii etc., afară de spitalele dependente de Eforie și Casa
Sf. Spiridon, el este agentul permanent de control, cât privește aplicarea legilor și regulamentelor și exacta îndeplinire a datoriilor de serviciu. El dă sfaturi, cere îndreptarea relelor
constatate și raportează direcțiunii generale dacă nu o poate dobândi.
Pe baza unei delegațiuni speciale a direcțiunii generale, el poate face anchete disciplinare contra oricărui funcționar sanitar ori medical din județul său. Procesul-verbal de
anchetă, alcătuit de el, în urma unei asemenea delegațiuni, are putere de act introductiv
înaintea comisiunii de disciplină.
În regiunea sa, el priveghează exercițiul medicinei, artei moșitului și al farmaciei și ia
măsurile prevăzute de legi și regulamente contra celor ce‑l exercită contrar dispozițiilor lor.
Controlează starea igienică a localităților; executarea vaccinațiunii; supravegherea
prostituțiunii; studiază cauzele endemiilor; se ține informat de ivirea și mersul epidemiilor;
conduce măsurile pentru combaterea și prevenirea lor; controlează modul cum se aplică
legile și regulamentele, întrucât vin în atingere cu sănătatea publică, atât de către toate or153

ganele sanitare, cât și de cele administrative și polițienești și de către particulari; ia direct
măsuri pentru a obține îndreptarea, în limita puterilor ce‑i acordă legile și regulamentele;
cere concursul organelor administrative superioare locale, care sunt datoare a‑l da.
Medicul inspector regional lucrează în înțelegere cu primarul, cât privește capitala
județului; cu prefectul, cât privește restul județului, precum și cu consiliile de igienă.
Medicul inspector regional se numește cu decret regal, pe baza propunerii ministrului de interne și a avizului conform al consiliului permanent. El se va alege dintre medicii sanitari cei mai distinși, și anume dintre medicii-șefi de orașe, sau dintre medicii de
circumscripție urbană ori rurală, cu o vechime de cel puțin zece ani ca medici definitivi.
Medicului inspector regional îi este interzis a ocupa orice altă funcțiune salariată de
autorități și de particulari; îi este de asemenea interzisă clientela privată, afară de cazurile
întâmplătoare de extremă urgență.
Capitolul IX
Organizarea circumscripțiunilor sanitare
și atribuțiunile medicului de circumscripție
Art. 32. În capul fiecărei circumscripții sanitare urbane sau rurale stă un medic de
circumscripție.
El este șeful serviciului sanitar al circumscripțiunii, pe care o conduce conform legii
și regulamentelor, conform instrucțiunilor generale de serviciu, conform ordinelor speciale
ale direcțiunii generale sanitare, conform îndrumărilor și instrucțiunilor venite de la inspectorul regional.
El este șeful ierarhic imediat al personalului din circumscripția sa, precum: moașe,
agenți sanitari etc.; iar la rândul său e subordonat medicului inspector regional, pe care îl are
șef ierarhic imediat.
El este dator a vizita în circumscripția sa, cât se poate de des, stabilimentele sanitare publice și private, farmaciile, drogheriile, penitenciarele, închisorile, școlile, fie publice,
fie private, stabilimentele industriale, fabricile și debitele de mâncăruri și băuturi, piețele
și halele; se încredințează despre igiena localurilor, despre starea sanitară a persoanelor și
lucrurilor din aceste stabilimente; cere de la cei care au conducerea acestor stabilimente
îndreptarea relelor constatate; ia măsuri contra celor îndărătnici, în marginea puterilor
ce‑i acorda această lege și diferitele regulamente; raportează medicului inspector regional
despre orice neajuns, a cărui îndreptare n‑o poate căpăta singur; el conduce și aplică în
persoană și cu ajutorul personalului subaltern, iar la nevoie cu concursul forțelor administrative și polițienești, măsurile de combatere și prevenire a bolilor molipsitoare epidemice
în circumscripția sa, conform legilor, regulamentelor și instrucțiunilor speciale; e obligat
ca, în condițiunile fixate în regulament, să dea consultațiile gratuite la dispensarele din
circumscripția sa și să dea asistență medicală la domiciliu celor ce se găsesc în imposibilitate
de a veni la dispensar.
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Despre activitatea lui ține în curent pe medicul inspector regional, conform normelor ce se vor stabili prin regulamentul de serviciu.
Medicul de circumscripție rurală, în marginea timpului ce‑i lasă disponibil îndatoririle lui principale de medic și conform instrucțiunilor de serviciu, se va introduce în viața
culturală prin participarea sa activă la cercurile culturale și prin contribuirea la popularizarea științei, în special a igienei, în masele populare, dând sfaturi, făcând prelegeri și ținând
conferințe.
Medicii circumscripțiilor situate în afară de capitala județului pot cere direct concursul organelor administrative și polițienești locale, administratorilor de plăși, primarilor,
șefilor de poliție, care sunt datori a‑l da.
Pentru măsurile de aplicat imediat, în scop de combatere și prevenire a bolilor epidemice, pot apela direct direcțiunii sanitare, când administrațiile locale refuză concursul
lor. Ei lucrează în înțelegere cu administrațiunile locale: administratorii de plăși și primarii
comunelor din circumscripția lor.
Art. 33. În fiecare circumscripție sanitară rurală vor funcționa mai multe dispensare
în puncte bine alese, unde medicul sanitar respectiv va da consultații gratuite, conform normelor ce se vor stabili prin un regulament special.
Se vor înființa și în circumscripțiile sanitare urbane, în afară de spitale, dispensare
pentru consultarea gratuită a bolnavilor ambulanți săraci, când se va găsi că consultațiile ce
se pot da la spital nu satisfac nevoile localității.
În orașele mari serviciul de asistență a bolnavilor afară de spital se va putea trece de
către ministerul de interne asupra societăților filantropice, cărora li se va acordă o subvenție,
ministerul păstrându‑și dreptul de control.
În acest caz, medicii sanitari ai orașului rămân numai cu atribuțiunile pur sanitare.
Capitolul X
Serviciile sanitare ale orașelor
București, Iași, Craiova, Galați, Brăila, Ploiești
Art. 34. Orașele București și Iași constituie câte o unitate sanitară independentă de
aceea a județelor din care fac parte, conduse fiecare de câte un medic-șef.
Medicul-șef al orașelor București și Iași are, în raza orașelor respective, toate
atribuțiunile medicului inspector regional, cu singura restricție că competența lor de inspectorat nu se întinde și asupra spitalelor Eforiei și Epitropiei Brâncovenești pentru București
și Sf. Spiridon pentru Iași.
Ei lucrează în înțelegere cu primarul și consiliul de igienă al orașului.
Medicii de circumscripții însă ai orașelor București și Iași au aceleași atribuțiuni ca și
toți ceilalți medici de circumscripțiuni.
Va fi și în orașele Craiova, Galați, Brăila și Ploiești un medic-șef, care va avea conducerea serviciului sanitar al orașului. Întreg serviciul sanitar al acestor orașe însă e supus
jurisdicțiunii de control al medicului inspector regional respectiv ca și pentru celelalte ca155

pitale de județ, afară de București și Iași; controlul lui însă nu se întinde asupra spitalelor pe
care Eforia sau Casa Sf. Spiridon le‑ar avea în unul din aceste orașe.
Capitolul XI
Laboratoarele de igienă
Art. 35. În afară de micile mijloace ce se vor putea pune la dispoziția medicilor sanitari și în special medicilor inspectori de regiune, se vor crea laboratoare de igienă înzestrate
cu toate cele trebuitoare, având ca scop a săvârși cercetările de laborator reclamate pentru
diagnosticul științific și profilaxia bolilor contagioase și controlul sanitar al alimentelor și
băuturilor.
Aceste laboratoare vor mai servi ca centre de cultură și de cercetare pentru medici.
Se vor înființa treptat șapte laboratoare ale statului: două laboratoare centrale în
București și Iași și cinci regionale în orașele Craiova, Pitești, Constanța, Galați și Bacău.
Fiecare dintre aceste laboratoare va servi o regiune a țării, și anume:
Laboratorul central București pentru județele: Ilfov, Vlașca, Dâmbovița, Prahova,
Ialomița și Buzău;
Laboratorul central Iași pentru județele: Iași, Vaslui, Dorohoi, Botoșani, Fălciu și
Suceava;
Laboratorul regional Pitești pentru județele: Argeș, Muscel, Teleorman și Olt;
Laboratorul regional Craiova pentru județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și
Romanați;
Laboratorul regional Galați pentru județele: Covurlui, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci
și Putna;
Laboratorul regional Bacău pentru județele: Bacău, Tutova, Neamț și Roman;
Laboratorul regional Constanța pentru județele: Constanța și Tulcea.
Laboratoarele comunale ale orașului București vor avea aceeași competență ca și ale
Statului.
Laboratoarele centrale din București și Iași vor servi și ca instanțe de apel pentru
rezolvarea chestiunilor grele sau litigioase.
Cele cinci laboratoare regionale: Craiova, Pitești, Galați, Bacău și Constanța vor
avea câte două secții: una de bacteriologie și una de chimie. Laboratoarele centrale Iași și
București vor avea fiecare o singură secțiune de chimie.
Pentru județele deservite de aceste două din urmă laboratoare, cercetările și lucrările
bacteriologice necesare se vor face în unul sau mai multe din laboratoarele de igienă și bacteriologie ale facultăților de medicină și școlii veterinare, ce se vor alege de către direcțiunea
generală sanitară, și cărora, după însemnătatea lucrărilor ce li se vor încredința, li se va putea
acorda o subvenție din bugetul ministerului de interne.
Secțiunile de chimie ale laboratoarelor statului se vor conduce de chimiști; iar cele
de bacteriologie de medici sau veterinari bacteriologi cu titlu de șef de laborator, recrutați
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conform prescrierilor acestei legi, răspunzători fiecare de conducerea tehnică a secției sale,
fiind ajutați de asistenți de laborator în număr variabil, după nevoile serviciului.
Numai laboratoarele centrale din Iași și București vor fi conduse de un director, care
va putea fi titularul catedrei de chimie alimentară de la Universitatea din București și titularul catedrei de chimie medicală de la Facultatea de medicină din Iași, până când această din
urmă Universitate va avea o catedră de chimie alimentară.
Capitolul XII
Serviciul pentru asistența bolnavilor în spitale
Art. 36. Îngrijirea bolnavilor în contul bugetului public se face în spitalele statului și
la dispensarele publice pentru bolnavi ambulanți.
Spitalele se disting: în spitale de prima și de a doua categorie.
Spitalele de prima categorie sunt acelea care au un efectiv de cel puțin 25 paturi,
funcționând în mod permanent. Sunt spitale de a doua categorie acelea care au un efectiv
permanent de 15 până la 25 paturi.
Se înțelege prin efectiv permanent numărul de paturi permis a fi ocupat zilnic, după
alocația bugetară, cu bolnavi de categoria acelora pentru care spitalul funcționează în principal; nu însă paturile anexe, destinate a fi ocupate întâmplător și vremelnic cu bolnavi de
boli infecțioase.
Numai spitalele create prin donații, cu anume și expresă destinație, și al căror venit ar
fi insuficient pentru întreținerea efectivului de 25 paturi, vor intra totuși în rândul spitalelor
de prima categorie.
Actualele spitale cu mai puțin de 15 paturi vor intra în categoria precizată de această
lege, sub numele de infirmerii.
Spitalele de prima și a doua categorie vor fi conduse, cu titlu de medic-șef de spital,
de către un medic recrutat în condițiunile stabilite prin această lege pentru recrutarea medicilor de spital.
Medicii-șefi ai spitalelor de prima categorie vor avea a conduce numai spitalul lor.
Medicii-șefi ai spitalelor de a doua categorie vor fi în același timp și medici sanitari ai
unei circumscripțiuni mici.
Art. 37. Spitalele mai mari, din centrele mai importante, se vor organiza
împărțindu‑se în secțiuni, după specialități.
Această organizare se va face treptat în măsura mijloacelor. Se vor putea destina
chiar spitale întregi, dintre cele existente, sau dintre cele ce se vor mai crea, unor anume
specialități ale medicinei curative, după nevoia împrejurărilor locale.
Unde nevoia va cere se vor înființa posturi de medici secundari, ai căror titulari vor fi
numiți, după propunerea consiliului permanent, dintre foștii interni de spitale cu un stagiu
de cel puțin trei ani.
Actualii medici secundari definitivi, după un stagiu de 4 ani, sunt înscriși de drept pe
lista de capacitate a medicilor primari de spitale mixte.
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Art. 38. Medicul-șef de spital sau de secție de spital, ajutat de personalul subaltern
trebuitor, are în ce privește conducerea tehnică a spitalului sau secției sale, întreaga răspundere, tot personalul subaltern lucrând sub ordinele sale. În spitalele cu o singură secțiune
medicul are și răspunderea conducerii administrative și a întregii averi a spitalului.
În spitalele cu mai multe secțiuni administrarea gospodăriei comune a întregului spital se va face de un administrator special, numit intendent, sub controlul medicilor spitalului. Medicul-șef rămâne însă, și în acest caz, răspunzător de materialul tehnic al secției sale.
Medicii-șefi ai spitalelor depind de ministerul de interne și sunt supuși jurisdicțiunii
de control a organelor create de această lege.
Art. 39. În afară de îngrijirea în spital, se va mai da asistență medicală și medicamente, în contul bugetului ministerului de interne, bolnavilor ambulanți la consultațiile gratuite
ce vor funcționa pe lângă fiecare spital. Consultațiile gratuite vor face parte integrantă din
îndatorirea medicilor spitalului pe lângă care un asemenea serviciu funcționează.
Art. 40. Au dreptul de îngrijire gratuită, în spitalele și dispensarele dependente de
ministerul de interne, aceia a căror stare materială nu le îngăduie a face sacrificiul bănesc
de a se îngriji pe socoteala lor. Numai bolile infecțioase epidemice dau dreptul la îngrijirea
gratuită în spitale și infirmerii, fără deosebire de stare materială. Dar, și în acest caz, bolnavul
care va cere un regim special va fi supus la o taxă. Nimeni însă, oricare i‑ar fi starea materială
și naționalitatea, nu poate fi refuzat de la îngrijirea spitalicească pentru cazuri care reclamă,
prin natura lor, o îngrijire de urgență.
Bolnavul care ar face să fie îngrijit gratuit, fie în spital, fie la dispensarele statului,
fără drept, se face vinovat de delictul calificat de art. 332 din codul penal și va fi pedepsit
cum hotărăște art. 333 din același cod; iar medicul care, cu știință, va fi făcut ca cineva să
se folosească pe nedrept de asistența medicală gratuită, rezervată pentru săraci, și când din
aceasta ar fi rezultat pentru el vreun folos material, se face pasibil de pedepsele disciplinare
prevăzute în această lege.
Lucrătorii de tot felul, angajați în orice fel de întreprindere industrială ori agricolă,
pe un timp mai lung de o lună, au dreptul la asistența medicală în instituțiile ministerului de
interne. Însă această îngrijire, afară de cazuri de boli epidemice, se va plăti, după tariful stabilit prin regulament, de către Casa de asigurare contra bolii, dacă lucrătorul face parte din
asemenea Casă; iar în caz contrari și numai dacă lucrătorul suferă de un accident petrecut în
timpul și din cauza lucrului, îngrijirea lui va cădea în sarcina patronului.
Au drept la îngrijire în instituțiunile de asistență medicală ale ministerului de interne
în primul loc românii, în al doilea loc străinii.
Acolo unde nu există spitale militare, militarii vor fi îngrijiți gratuit în spitalele civile.
Un regulament va lămuri amănuntele administrațiunii, funcționării și controlului
spitalelor și dispensarelor dependente de ministerul de interne; condițiunile materiale care
dau bolnavilor dreptul la îngrijire gratuită, precum și taxele ce datorează aceia care, neîndeplinind aceste condiții, se fac totuși a fi îngrijiți în aceste instituțiuni. Aceste taxe după un
mecanism ce se va preciza în regulament, se vor urmări fără alte formalități de către agenții
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de percepere ai contribuțiilor statului. Ele se varsă tezaurului public ca venit al ministerului
de interne.
Capitolul XIII
Serviciul veterinar exterior
Art. 41. Din punct de vedere sanitar-veterinar, țara se împarte în patru regiuni, și
anume:
Regiunea I, cuprinzând județele: Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Romanați, Olt,
Argeș, Teleorman, cu reședința în Craiova;
Regiunea II, cuprinzând județele: Vlașca, Muscel, Dâmbovița, Prahova, Buzău,
Ilfov, Ialomița și Constanța, cu reședința în Ploiești;
Regiunea III, cuprinzând județele: Râmnicu Sărat, Brăila, Tulcea, Covurlui, Putna, Tecuci, Tutova și Fălciu, cu reședința în Galați;
Regiunea IV, cuprinzând județele: Vaslui, Bacău, Roman, Iași, Neamț, Suceava,
Botoșani și Dorohoi, cu reședința în Iași.
În capul fiecărei regiuni stă un medic veterinar, inspector de regiune, care se recrutează dintre ceilalți veterinari oficiali cu o vechime de cel puțin zece ani, ca definitivi, în
aceeași formă în care se recrutează medicii inspectori de regiune.
Medicul veterinar, inspector de regiune, are conducerea, controlul și răspunderea tuturor serviciilor veterinare din regiunea sa, pentru tot ce privește poliția sanitară veterinară
și toate chestiunile economice și de igienă publică în raport cu medicina veterinară.
Serviciul veterinar se va îndeplini în fiecare regiune prin:
1. Veterinari de orașe, care sunt și inspectori de hale și măcelării etc., la toate
orașele reședințe de județ și la comunele urbane cu populație mai mare de cinci mii locuitori, precum și la comunele urbane stațiuni climaterice și balneare.
În orașele cu populațiune mai mare de treizeci mii locuitori vor fi mai mulți veterinari, în raport cu întinderea orașului.
Când un oraș are populație mai mare de douăzeci mii locuitori va avea pentru abator
un medic veterinar special cu reședința la abator.
La abatoarele orașelor cu peste una sută mii locuitori vor fi cel puțin doi veterinari
pentru abator, în raport cu numărul animalelor ce se sacrifică zilnic, spre a asigura o perfectă
inspecție a cărnurilor.
2. Județele vor avea veterinari de circumscripție. La cincisprezece comune rurale va fi un medic veterinar; numărul comunelor dintr‑o circumscripție putând fi micșorat,
după necesitate.
3. Veterinari de puncte de observație la frontieră.
4. Agenți veterinari.
Veterinarii sanitari nu au drept să ocupe posturi salariate de particulari sau societăți
în raionul unde funcționează dacă în circumscripția respectivă mai sunt alți veterinari; nici
nu vor reclama plată pentru vizitele făcute la animalele atinse de boli infecțioase contagioa159

se de domeniul poliției sanitare veterinare, și vor căută fără plată animalele acelora care au
dreptul la asistența medicală gratuită.
Capitolul XIV
Gradațiuni
Art. 42. Gradațiunea este sporul de leafă ce se acordă funcționarilor dependenți de
direcțiunea generală a serviciului sanitar, arătați prin statul de leafă.
Se exceptează directorul și subdirectorul general, inspectorii generali și tehnici și tot
celălalt personal din administrația centrală, care nu vor avea drept la gradație.
Gradațiunea se aplică numai lefii, nu însă diurnei; ea este supusă la aceleași rețineri
ca și leafa și contează la stabilirea dreptului la pensiune.
Sunt patru termene de gradațiune: după cinci ani de vechime, cincisprezece la sută
asupra lefii; după zece ani, treizeci la sută; după cincisprezece ani, patruzeci și cinci la sută;
după douăzeci de ani, șaizeci la sută.
Termenele de gradațiune nu încep să curgă decât din momentul când funcționarul a
fost numit definitiv pe baza unui examen sau unui concurs; iar pentru agenți sanitari, agenți
veterinari și moașe, din momentul numirii, pe baza unei diplome sau certificat liberat de
o școală specială, conform acestei legi. Pentru personalul sanitar inferior (agenți sanitari,
agenți veterinari și moașe) se aplică gradațiunile maximale, fără deosebire dacă funcționează
la orașe ori la sate.
Gradațiunea cuvenită începe a se servi de la 1 aprilie ce urmează după împlinirea
termenului de gradație.
Capitolul XV
Școli, cursuri de perfecționare, medici auxiliari
Art. 43. Școlile de moașe ale Eforiei spitalelor civile din București și Sf. Spiridon
din Iași vor elibera diplome, conferind dreptul de practica moșitului în țară.
Aceste școli se vor administra și întreținea de instituțiunile de care depind. Programul studiilor, precum și recrutarea personalului lor învățătoresc se va stabili prin regulament alcătuit de acele instituțiuni, care va trebui să aibă aprobarea ministerului de interne,
dat în urma avizului conform al consiliului sanitar superior. Nu se vor primi însă în nici un
caz în aceste școli eleve cu instrucție premergătoare inferioară aceleia a două clase secundare; iar durata studiilor nu va putea fi mai mică de doi ani.
Examenele de diplomă se vor face de către profesorii școlii, în prezența unui delegat
al ministerului de interne, propus de consiliul sanitar superior. Diploma se eliberează în numele ministerului de interne și va purta semnătura ministrului și a eforilor sau a epitropilor
instituției de care depinde școala.
Eforia spitalelor, ca și Casa Sf. Spiridon, în urma cererii ministerului de interne, vor
putea să lipească pe lângă aceste școli câte o secțiune specială, cu condiții de admisibilitate
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mai ușoare, pentru eleve recrutate numai dintre sătence și desemnate a deveni moașe rurale.
Aceste secțiuni se vor înființa pentru ministerul de interne și se vor întreține cu cheltuielile
ministerului.
Elevele acestor secțiuni rurale vor urma și ele studiile timp de doi ani, conform programului ordinar al școlii pe lângă care secțiunea va fi alipită; iar diploma lor va da dreptul
de practica moșitului numai în comunele rurale.
În scop de a grăbi formarea numărului trebuitor de moașe rurale, ministerul de interne va putea înființa și în orașele de provincie școli de moașe pentru eleve sătence. Aceste
școli însă vor funcționa după tipul școlilor din București și Iași, dar numai în legătură cu un
serviciu spitalicesc de maternitate.
Ministerul de interne va organiza în orașele de provincie neuniversitare, care formează însă centre spitalicești mai însemnate, școli de agenți sanitari pentru pregătirea acestui personal inferior. Numărul acestor școli și numărul elevilor ce admite în ele se va hotărî
în marginea trebuințelor și a mijloacelor bugetare. Durata studiilor va fi însă de un an. Programa studiilor și de admitere a elevilor se vor hotărî prin regulamentul aprobat de ministrul de interne conform avizului consiliului sanitar superior.
Diploma acestor școli nu conferă alt drept decât de a ocupă un post de agent sanitar.
Oricine ar încerca, pe baza acestei diplome, să facă pe propria‑i socoteală meșteșugul de a
vindeca se face vinovat de practica ilicită a medicinei și se va pedepsi conform acestei legi.
Art. 44. Ministerul de interne va organiza în laboratoarele și clinicile facultății de
medicină din București și Iași, în înțelegere cu facultățile și cu ministerul instrucțiunii, precum și în spitalele Eforiei din București și Casei Sf. Spiridon din Iași, în înțelegere cu aceste
administrații, cursuri de perfecționare pentru medicii în funcțiuni publice.
Aceste cursuri vor fi anuale, durata lor va fi de patru luni. Ele vor fi obligatorii pentru
medicii de circumscripții rurale și medicii de spitale. În fiecare an vor fi admiși la cursurile
de perfecționare, în ordinea alfabetică a numelui, câte o cincime din numărul acestor medici din fiecare județ, astfel ca într‑un ciclu de cinci ani toți să le fi urmat.
Un regulament asupra căruia se va lua avizul consiliului sanitar superior, va fixa materiile acestor cursuri, programul, data și modul ținerii lor.
Pentru celelalte categorii de medici frecventarea cursurilor de perfecționare e facultativă; vor trebui însă, pentru a fi admiși la curs, să aibă aprobarea direcțiunii generale a
serviciului sanitar.
Pe baza propunerii directorului general al serviciului sanitar, întemeiată pe notele de inspecție, consiliul sanitar superior va putea hotărî trimiterea forțată la cursuri de
perfecționare.
Aceasta se poate aplică și medicilor funcționari, care nu sunt obligați a urma după
lege aceste cursuri, precum și celor obligați, dar care și‑au făcut deja rândul hotărât de lege,
în interval de cel mult de zece ani după trecerea concursului.
Medicului trimis în mod forțat la cursurile de perfecționare i se va indică ce anume
cursuri trebuie să urmeze și la expirarea termenului va face dovada că le‑a urmat. După două
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trimiteri parțiale la cursul de perfecționare, dacă se va dovedi aceeași insuficiență din partea
medicului, consiliul sanitar superior poate hotărî a treia trimitere forțată, sau poate hotărî
eliminarea lui din serviciu.
În timpul cât medicul urmează cursurile de perfecțiune își păstrează dreptul la
gradație, la leafă și diurnă. Medicii care vin la cursul de perfecționare din propria lor pornire, sau acei care sunt trimiși în mod forțat prin decizia consiliului sanitar superior, sunt
datori a îngriji și pe supliniți în serviciu pe socoteala lor. Medicii de spital veniți la cursurile
de perfecționare, vor fi să fie înlocuiți prin medici înscriși în tabloul de capacitate pentru
spitale, afară de cazul când găsesc putința a lăsa în locul lor un coleg din localitate, medic de
spital și el.
Asemenea direcțiunea generală a serviciului sanitar va organiza, în înțelegere cu
direcțiunea școlii de medicină veterinară, cursuri de perfecționare pentru medicii veterinari, avându‑se ca bază normele arătate mai sus.
Art. 45. Se înființează un corp de medici auxiliari.
Orice medic, care dorește să îmbrățișeze cariera de medic sanitar, trebuie să facă parte din acest corp timp de un an, socotit de la data declarației sale înregistrată la direcțiunea
generală a serviciului sanitar. Medicii secundari sunt scutiți de acest stagiu.
Medicii auxiliari vor fi întrebuințați pentru combaterea epidemiilor, pentru a înlocui
pe medicii chemați la cursurile de perfecțiune și pe cei în concediu pentru cauză de boală.
Ei vor primi în tot timpul auxiliariatului de un an o diurnă de una sută lei lunar;
iar în timpul cât îndeplinesc un serviciu efectiv, diurna de una sută lei se va întregi până la
concurența sumei ce reprezintă leafa postului ce îndeplinesc.
Când se primesc prea multe declarații de medici auxiliari, se va hotărî, prin bugetul
anual, numărul de auxiliari ce vor fi plătiți, și care vor fi obligați a sta la dispoziția direcțiunii
generale sanitare pentru serviciile prevăzute în acest articol. Celor neplătiți li se va considera totuși termenul de stagiu din momentul înregistrării declarației lor la direcțiunea generală sanitară. Numai pentru combaterea epidemiilor, medicul ce se găsește în curs de exercițiu
al auxiliariatului său, chiar dacă nu e plătit, e dator să răspundă chemării direcțiunii generale
a serviciului sanitar, după ce numărul auxiliarilor plătiți va fi fost mântuit pentru diferitele
servicii prevăzute în acest articol.
Medicii auxiliari care refuză a răspunde chemării direcțiunii sanitare, întrucât sunt
obligați prin acest articol, vor fi șterși de pe tabloul auxiliarilor și nu vor avea dreptul a se
reînscrie din nou, afară de cazul de forță majoră bine dovedită.
În caz de trebuință direcțiunea generală a serviciului sanitar va putea înființa și un
corp de veterinari auxiliari după normele de mai sus.
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Titlul III
Capitolul XVI
Măsuri contra bolilor infecțioase
Art. 46. Apărarea țării în contra pătrunderii bolilor epidemice exotice, în vederea
cărora statul român are încheiate convențiuni internaționale, se va face conform principiilor
stabilite în acele convențiuni.
Regulamente speciale, date în forma regulamentelor de administrație publică, vor
preciza amănuntele aplicării acelor convențiuni.
Pentru a apăra țara de pătrunderea bolilor molipsitoare, neprevăzute în convențiunile
internaționale, ministerul de interne va putea institui vizita medicală, la punctele de intrare,
pentru grupe de lucrători străini, ce vin vremelnic în țară și va putea respinge pe toți acei
găsiți bolnavi.
Cheltuielile excepționale necesitate de această vizită sanitară cad în sarcina patronului în folosul căruia se introduc lucrătorii.
Un regulament va determina cuantumul acestor taxe și modul perceperii lor.
Ministerul de interne va putea ordona dezinfectarea la punctele de intrare în țară a
unor anumite mărfuri, precum: cârpe, piei, lână sau alte produse și resturi animale, ce ar
putea fi purtătoare de germeni infecțioși, transmisibili la om și animale.
Pentru aceste dezinfecțiuni importatorii vor avea a suferi o taxă ce nu va fi mai mare
decât cheltuielile de material și de uzare a aparatelor.
Un regulament va preciza amănuntele acestor dezinfecțiuni și modul perceperii
acestor taxe.
Art. 47. Ministerul de interne, cu aprobarea consiliului de miniștri, va putea încheia
cu statele limitrofe convenții cu caracter local, pentru a se apăra reciproc contra invaziunii
bolilor epidemice dintr‑o țară în alta.
Art. 48. În scop de a opri lățirea bolilor molipsitoare, ivite pe teritoriul țării, se impune: declararea imediată a bolii către autoritatea sanitară a locului; iar din partea acesteia
îndeplinirea izolării și dezinfectării.
Declarațiunea este obligatoare pentru următoarele boli: ciuma, holera, febra tifoidă,
tifosul exantematic, tifosul recurent, dizenteria, variola, scarlatina, oreonul, difteria, meningita cerebrospinală, tusea convulsivă, febra puerperală, conjunctivita granuloasă, lepra,
tuberculoza internă ori externă cu focar deschis, tetanosul, răpciugă, dalacul, turbarea și
mușcăturile de animale turbate.
Declararea e obligatoare și pentru erisipel, botulism și infecțiile alimentare.
Declarațiunea se face verbal sau prin scrisoare recomandată, cu arătarea numelui
bolnavului și locuinței. Scrisoarea de declarare va purta pe plic, pe lângă adresă, cuvintele:
„Declarare de boală infecțioasă”, care o scutește de taxa poștală.
163

Declararea se face în comunele urbane: medicului de circumscripție respectiv, sau
oricăruia dintre ei, dacă sunt mai mulți asemenea medici în acel oraș; sau medicului-șef de
oraș, în orașele unde există un asemenea medic; sau inspectorului regional, în orașele unde
rezidă un asemenea inspector. Ea se mai poate face și către secretarul medicului-șef de oraș
sau al medicului inspector regional, precum și către secretarul primăriei, către șeful ori comisarii de poliție.
Funcționarii administrativi și polițienești, vizați de aliniatul precedent, care primesc
o declarare de boală infecțioasă, sunt datori să transmită, în cel mai scurt timp, declararea
primită medicului de circumscripție urbană respectiv sau unuia din ei, dacă sunt mai mulți,
sau medicului-șef de oraș în orașele unde există un medic-șef al orașului, ori medicului inspector de regiune în orașele unde rezidă un asemenea inspector. Medicul de circumscripție,
care primește declararea, pe orice cale ar primi‑o, trebuie să o comunice și medicului-șef de
oraș sau medicului inspector, dacă în oraș rezidă un asemenea medic.
În comunele rurale declararea se face către medicul circumscripției sanitare de care
ține comuna în care s‑a produs boala, sau către agentul sanitar sau moașă, care sunt datori a
anunța de îndată pe medicul circumscripției.
Ea se mai poate însă îndrepta și către secretarul ori notarul primăriei, precum și către
guardul ori jandarmul rural sau delegatul satului, care sunt datori a vesti imediat pe medicul
circumscripției.
Declarațiunea se face chiar când diagnosticul este încă îndoios. În acest caz, prima
declarare trebuie să fie urmată de o comunicare cu privire la confirmarea ori infirmarea
diagnosticului, îndată ce acesta se va fi putut stabili.
Cât privește tuberculoza, întrucât această boală e considerată declarabilă prin acest
articol, declarația nu e obligatoare decât în caz de diagnostic confirmat.
Autoritatea sanitară care va fi primit declararea unui caz dubios, va urmări ca în cel
mai scurt timp posibil să capete confirmarea sau infirmarea diagnosticului.
Declararea se face de către medicul care îngrijește de bolnav.
Pentru bolnavii care nu se află în căutarea unui medic, declararea cade personal în
sarcina persoanei, orice calitate ar avea, care îngrijește pe bolnav, sau a capului familiei, ori a
proprietarului casei, daca locuiește în același local.
Conducătorii cu orice titlu ai internatelor de educație și instrucție, fie ale statului, fie
private, ale caselor de sănătate, azilelor, spitalelor, ospiciilor, hanurilor, hotelurilor, închisorilor, sunt datori a declara bolile, specificate în acest articol, care s‑ar produce în stabilimentele conduse de ei, fără privire dacă medicul curant a făcut sau nu declararea.
Membrii învățământului sunt datori să comunice directorului ori dirigintelui școlii
orice lipsă de la școală a unui elev mai lungă de trei zile; iar directorul sau dirigintele va vesti
de îndată pe una din persoanele prepuse de această lege a primi în localitate declararea de
boală infecțioasă.
Asemenea preotul este dator a face declararea cazurilor de boli declarabile ori bănuite ca atare ce ar descoperi în casele în care intră spre a efectua serviciul cultului.
164

Medicii spitalelor, infirmeriilor, închisorilor și garnizoanelor militare sunt de asemenea datori a anunța cazurile de boli declarabile din stabilimentele ori garnizoanele lor.
Când o instituțiune sau garnizoană militară n‑are medic, comandantul militar e dator să anunțe orice caz sigur sau bănuit de boală declarabilă.
Medicii și comandanții vaselor sunt datori să anunțe serviciul sanitar al primului
port român în care sosesc despre orice caz de boală declarabilă, sigură ori bănuită, ce s‑ar fi
ivit pe bord în cursul călătoriei.
Declararea se poate face chiar și de o persoană străină, în afară de cele pe care această
lege le obligă la aceasta. În caz când declarațiunea se face de o asemenea persoană neobligată
de lege, și dacă declarațiunea se găsește întemeiată și n‑a fost mai de înainte făcută de vreo
persoană din cele obligate a o face, declarantul are drept la o recompensă de un leu pentru
caz declarat, dată din bugetul direcțiunii generale sanitare.
O declarare făcută altor persoane decât celor prepuse în acest articol spre a o primi,
se considera ca și când n‑ar fi fost făcută.
Persoanele prepuse de această lege a primi declararea de boală molipsitoare sunt datoare s‑o primească la orice oră din zi și din noapte, la cancelaria serviciului lor, la domiciliul
lor, sau în orice loc ar fi găsiți de cel ce voiește să facă declararea.
Art. 49. Medicii de circumscripție, îndată ce primesc o declarare pentru una dintre
bolile epidemice: ciuma, holera, febra tifoidă, tifos exantematic, tifos recurent, dizenterie,
variola, scarlatina, difteria, meningita cerebrospinală, răpciugă, dalacul, fie că diagnosticul e
confirmat sau numai bănuit, vor vizita pe bolnav la domiciliul său.
Dacă diagnosticul nu este confirmat, medicul atrage luarea aminte a familiei asupra
putinței ivirii unei boli molipsitoare și asupra nevoii de a păzi de molipsire pe ceilalți locuitori din casă.
Vizita lui se va reînnoi în zilele următoare, până ce diagnosticul se confirmă sau se
infirmă.
În caz de diagnostic confirmat, medicul va hotărî dacă împrejurările din casa bolnavului îi prezintă îndestulătoare garanții pentru o izolare, care să excludă orice putință de
întindere a bolii. În acest caz va lăsa pe bolnav la domiciliul său, însă va prescrie familiei sau
acelor ce au răspunderea bolnavului, regulile de păzit; iar prin vizite pe neașteptate va căută
să se convingă dacă acele reguli se păzesc. Orice abatere de la dispozițiunile luate în aceste
cazuri de medic cade sub prevederile art. 59, medicul fiind obligat pe a lui răspundere a
dresa actele de dare în judecată a contravenientului.
Când un bolnav este lăsat la domiciliu, medicul sanitar n‑are a se amesteca în tratamentul bolii, fără cererea familiei sau celor ce au răspunderea bolnavului dacă există deja un
medic curant. Dar nici medicul curant n‑are dreptul a se amestecă în măsurile cu caracter de
a opri întinderea bolii, dictate de medicul sanitar, ori a le suprima sau a le schimba.
În caz când medicul sanitar găsește că împrejurările din casa bolnavului nu îngăduie
o izolare sigură, va fi obligat a ordona izolarea la spitalul sau infirmeria cea mai apropiată. În
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caz de refuz din partea familiei, sau celor ce au grija bolnavului, medicul va cere concursul
șefului poliției locale.
Pentru tuse convulsivă se va recurge la izolare forțată numai în cazuri când epidemia
ia un caracter de deosebită gravitate prin complicațiile ce le provoacă.
Art. 50. Cheltuielile pricinuite de izolarea bolnavilor în afară de domiciliul lor cad
în sarcina direcțiunii generale a serviciului sanitar, ca excepția celor ce doresc un regim special. Comuna București numai are a‑și suporta singură toate cheltuielile.
Însă în caz de invazii a epidemiilor exotice, pesta și holera, precum și în orice epidemie născută pe teritoriul țării, care ar lua, prin o neobișnuită extindere, un caracter
prea amenințător pentru populațiune, administrațiunea comunală a locului e datoare a da
direcțiunii generale a serviciului sanitar concursul său bănesc pentru stăvilirea răului.
În afară de izolare, medicul sanitar va ordona măsurile de dezinfectare la locuința
bolnavului, îndată după ridicarea lui, în cazul când bolnavul nu se izolează la domiciliu;
îndată după vindecarea sau moartea bolnavului, în cazul când izolarea s‑a făcut la domiciliu.
Dezinfectarea va fi condusă, pe cât posibil, de medic în persoană.
Amănuntele unei bune dezinfecțiuni, pentru fiecare boală molipsitoare în parte, se
vor hotărî printr‑un regulament general al dezinfecțiunilor.
Cheltuielile pentru dezinfectare cad în sarcina direcțiunii generale a serviciului sanitar. Însă oamenilor cu dare de mână se va putea impune o taxă, reprezentând costul materialului întrebuințat și uzarea aparatelor. Cuantumul acestei taxe se va fixa în anexa regulamentului de dezinfecțiune.
Art. 51. Se vor înființa pe lângă spitalele existente, dependente de ministerul de
interne, și pe lângă cele ce se vor mai crea, pavilioane speciale, destinate a primi spre izolare
cazurile de boli epidemice, arătate la art. 48, ce se vor produce în localitate.
Toate administrațiunile de spitale, altele decât acele administrate de ministerul de
interne, sunt datoare să dea partea lor de sprijin pentru izolarea bolilor epidemice. Ele vor
fi datoare să țină la dispoziția administrațiunii sanitare locale un număr de paturi, ce se va
stabili prin înțelegere cu direcțiunea generală sanitară, proporționale cu mijloacele lor bugetare și cu numărul total de paturi ce întrețin, paturi destinate a primi spre izolare cazurile
de boli epidemice, atunci când cele destinate acestor boli în spitalul ministerului de interne
din localitate nu sunt suficiente față cu extinderea epidemiei, sau când ministerul de interne
n‑are un spital al său în acea localitate.
Aceste administrațiuni vor căută ca, pe cât posibil, paturile ce se vor destina pentru
bolile epidemice să fie instalate în pavilioane separate, anume destinate acestui scop, sau cel
puțin în o parte a clădirii principale, care să permită cât se va putea mai bine izolarea lor de
ceilalți bolnavi.
Aceste administrațiuni n‑au dreptul să pretindă ministerului de interne indemnizare
bănească pentru îngrijirea bolnavilor infecțioși ce adăpostesc și îngrijesc, când prin aceasta
nu se depășește numărul paturilor ce de ordinar ele întrețin în spitale.
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Numai când, din cauza prea marii extinderi a unei epidemii într‑o localitate, aceste
administrații, prin adăpostirea și izolarea infecțioșilor, ar trebui să depășească numărul normal de paturi, ministerul de interne e dator a suferi cheltuielile de întreținere și de îngrijire
a bolnavilor supranumerari.
În caz de extindere mare a unei epidemii în o localitate unde sunt unul sau mai multe
spitale, ministerul de interne poate ordona, pentru scurt timp, evacuarea bolnavilor ordinari dintr‑un spital sau dintr‑o parte a unui spital, pentru a face loc bolnavilor contagioși.
Această dispozițiune privește atât spitalele puse sub administrația ministerului de interne,
cât și acele conduse de administrațiuni independente. Sunt exceptate de la dispozițiunile
acestui articol spitalele din orașele universitare București și Iași, precum și spitalele din alte
centre, destinate pentru anume specialități, precum: chirurgie, faceri, boli de ochi, boli mintale, azile ori sanatorii pentru tuberculoși. Pentru spitalele Eforiei și Casei Sf. Spiridon, care
sunt afară din orașele universitare, ministerul va comunica acestor instituțiuni necesitatea
de evacuare, în care caz aceste așezăminte vor lua măsurile necesare, iar spitalele vor fi conduse tot de medicii instituțiilor sub dependența cărora se află.
Când, în cursul unei epidemii, prin durata ei prea lungă și prin numărul cazurilor
prea mare, izolarea bolnavilor în spitalele locale ar distrage spitalele prea mult și pentru prea
multă vreme de la destinația lor normală, se vor înființa în contul bugetului pentru combaterea epidemiilor infirmerii temporare pentru izolarea bolnavilor contagioși.
Art. 52. În circumscripțiile sanitare rurale se vor înființa, în afara centrelor
spitalicești, un număr suficient de infirmerii.
Infirmeriile vor fi înzestrate cu cele trebuitoare pentru a primi și îngriji un număr
de 10 până la 15 bolnavi. Ele vor funcționa în mod permanent numai ca localuri de izolare
pentru cei atinși de boli molipsitoare.
Nu este îngăduit ca infirmeriile, în afară de timpul epidemiilor, să funcționeze ca
localuri de spitalizare permanentă a celor atinși de alte boli. În aceste timpuri ele vor fi
utilizate pentru consultațiile gratuite ale medicului de circumscripție și, numai în cazuri
excepționale, pentru spitalizarea unui caz urgent și care n‑ar cere o spitalizare mai mare ca
10 zile.
Infirmeriile sunt puse sub conducerea medicului de circumscripție respectiv, care le
conduce cu ajutorul personalului sanitar subaltern și care are întreaga lor răspundere, atât
cât privește îngrijirea bolnavilor spitalizați în ele, cât și administrarea și zestrea lor.
Art. 53. Ministerul de interne, în scop de a opri lățirea epidemiilor, va putea ordona
suspendarea bâlciurilor, târgurilor periodice și oricărui fel de aglomerări care ar putea aduce
după sine o primejdioasă lățire a epidemiilor.
În înțelegere cu ministerul de instrucție publică, va putea ordona închiderea școlilor
sau a unei categorii de școli dintr‑o localitate. Suspendarea cursurilor școlii, în care se repetă
cazuri de boli molipsitoare, pentru timpul necesar spre a se face dezinfecțiunea localului,
și care nu va fi mai lung de cinci zile, se poate face fără altă formalitate decât notificarea
autorității sanitare locale către conducătorul școlii, care e dator a răspunde notificării făcută.
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E responsabil însă înaintea ministrului de interne, și se face vinovat de pedepse disciplinare, medicul care va fi ordonat suspendarea cursurilor unei școli pentru timp mai lung
de cinci zile, ori fără motiv real.
Directorii și diriginții de școli și institute de instrucție și educație nu vor reprimi în
școală un elev care a absentat mai mult de șase zile fără certificat, gratuit și scutit de timbru,
eliberat de medicul sanitar al localității, prin care să se arate că poate fi admis fără pericol de
a putea transmite o boală molipsitoare colegilor lui, după ce va fi făcut o anchetă prealabilă.
În cazurile de tuberculoză, pentru care art. 49 al acestei legi prevede declarația obligatoare, se vor lua măsuri de dezinfectare a locuinței, cel puțin când aceasta se golește prin
moartea bolnavului și prin schimbare de domiciliu.
Cheltuielile acestei dezinfecții cad în sarcina ministerului de interne numai când e
vorba de oameni săraci. Altfel ele privesc pe cel ce locuiește casa, locatar sau proprietar.
Art. 54. Pentru prevenirea variolei, vaccinațiunea și revaccinațiunea cu vaccin animal sunt obligatorii pentru toți locuitorii țării. Vaccinațiunea și revaccinațiunea sunt gratuite. Orice copil trebuie să fie vaccinat până la etatea de șase luni. Revaccinațiunea este
obligatoare între 9 și 12 ani.
În caz de epidemie de variolă, toți locuitorii comunei se vor revaccina.
Art. 55. Medicul sau agentul sanitar, care vor afla despre existența unui caz de dalac,
morvă, tuberculoză, sau turbare la animale, sunt datori a‑l declara autorității sanitare și administrative locale pentru a se luă măsurile dictate de poliția veterinară.
Art. 56. Pentru a opri întinderea tuberculozei ministerul de interne va înființa, în limita mijloacelor ce statul va pune la dispoziție, azile, situate de preferință în localități rurale,
bine alese, pentru a se izola bolnavii atinși de tuberculoză deschisă.
Până la crearea unui număr suficient de azile de izolare, administrațiunile tuturor spitalelor vor îngriji ca să aibă pentru tuberculoși, a căror stare impune o neapărată spitalizare,
săli speciale separate de ale celorlalți bolnavi. Direcțiunea generală a serviciului sanitar e
îndreptățită a supraveghea și, la nevoie, a forța administrațiunile de spitale, mai cu seamă în
centrele urbane, să aducă la îndeplinire această dispozițiune, în limita mijloacelor bugetului
lor.
Statul va încuraja și va ajută prin toate mijloacele sale, subvenționând chiar bănește,
orice inițiativă privată ce se va judecă în stare a contribui la lupta contra tuberculozei.
Art. 57. Se vor întreține leprozerii, unde se va putea ordona chiar sechestrarea
forțată a tuturor leproșilor din țară, întrucât nu se va putea conta pe izolare efectivă la domiciliul lor.
Art. 58. Pentru a ajută combaterea și prevenirea malariei prin chininizare, statul
va pune la îndemâna publicului, în comunele rurale, spre cumpărare cu preț minim, sărurile de chinină. Dozarea și prepararea chininei, sub o formă ușor de mânuit, se va face sub
îngrijirea direcțiunii generale a serviciului sanitar; iar vânzarea se va face prin intermediul
învățătorului, preotului, poștașului, primarului, grefierului judecătoriei, debitantului de bă168

uturi și altor organe din sate ce se vor găsi, după împrejurări, potrivite. Direcțiunea sanitară,
pentru organizarea acestei vânzări, va lua înțelegere cu administrațiunile de ai căror agenți
va voi să se servească.
Art. 59. Agentul de poliție, care va fi refuzat concursul cerut de medicul sanitar spre
a realiza izolarea, se va pedepsi cu pierderea lefii pe una până la șase luni. Această amendă se
ordonă de ministrul de interne, după o prealabilă cercetare și dovedire a vinovăției.
Persoanele care vor fi împiedicat pe agentul polițienesc de a realiza aplicarea măsurilor cerute de medicul sanitar, se vor pedepsi cu pierderea lefii pe una până la șase luni, dacă
sunt funcționari plătiți de stat, județe ori comune, sau de instituțiuni puse sub controlul
ministerului de interne. Această amendă se va aplica de ministerul de interne sau de autoritatea de care depinde funcționarul, după intervenirea ministrului de interne. Dacă nu sunt
funcționari, se vor da în judecata judecătoriei de ocol a locului și se vor pedepsi cu amendă
de douăzeci până la cinci sute lei. Judecarea procesului se va face de urgență. Hotărârea va
fi definitivă și se va da până într‑un termen de cel mai târziu cincisprezece zile de la data
introducerii acțiunii.
Conducătorii, cu orice titlu, ai hanurilor și hotelurilor, care cu știință nu vor fi declarat
un caz din bolile specificate la art. 48, apărute în stabilimentul lor, fie diagnosticul confirmat
ori bănuit, se vor pedepsi cu închiderea totală sau parțială a stabilimentului de la una până
la trei zile, în care timp se va efectua dezinfecția. Închiderea va fi decretată de direcțiunea
generală a serviciului sanitar, care va dispune și darea în judecată. Contravenienții vor fi
pedepsiți cu o amendă de la 100 la 500 lei.
Conducătorii, cu orice titlu, ai caselor de sănătate particulare, internatelor de
educațiune și instrucțiune în caz de nedeclarare, se vor pedepsi de judecătorul de ocol cu
închiderea instituțiunii, pe una până la trei luni, dacă acestea au caracter privat; cu pierderea
lefii pe una până la șase luni, dacă instituțiunea este a statului.
Conducătorii, cu orice titlu, ai închisorilor, spitalelor, azilelor, ospiciilor civile și militare, care nu vor fi făcut declararea, se vor pedepsi cu pierderea lefii pe una până la șase
luni, dacă sunt funcționari ai statului, județelor ori comunelor.
Amenda se ordonă de ministrul de interne, dacă funcționarul depinde de acel minister; sau de autoritatea de care depinde funcționarul, după intervenirea ministerului de
interne.
Dacă nu sunt funcționari, se vor da în judecata judecătorului de ocol al locului și se
vor pedepsi cu o amendă de la douăzeci până la cinci sute lei.
Aceleași pedepse se vor aplică persoanelor care vor provoca, ori vor ajuta întreruperea izolării în curs, ordonată de medicul sanitar, înainte ca acesta să‑și fi dat avizul că izolarea
se poate ridica fără pericol.
Oricine va fi împiedicat îndeplinirea dezinfecțiunii ordonate de medicul sanitar, se
identifică cu acel ce ar fi împiedicat izolarea sau n‑ar fi făcut declararea și se va pedepsi după
normele stabilite în acest articol.
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Medicul curant care în caz de diagnostic confirmat nu va face declararea bolilor epidemice, sau când ar contribui să se împiedice izolarea ordonată de autoritatea sanitară, ori
să nu se aplice celelalte măsuri de profilaxie, se va da în judecata judecătoriei de ocol și va fi
pedepsit cu o amendă de la două sute până la una mie lei.
Pentru recidivă, se va putea condamna la pierderea dreptului de practica medicinei
pe timp mărginit până la șase luni.
Procesul se judecă de urgență până în termen de cincisprezece zile.
Procesul-verbal al medicului sanitar, constatator al contravențiilor prevăzute în acest
articol, are putere introductivă și doveditoare în justiție. Dovada contrarie nu se poate face
decât prin înscriere în fals.
Capitolul XVII
Serviciul sanitar al porturilor
Art. 60. În porturile Sulina, Constanța, Brăila și Galați va funcționa câte un serviciu
medical special și permanent pentru controlul sanitar al vaselor, al călătorilor și al mărfurilor, conform dispozițiilor din convențiile internaționale și regulamentele de serviciu.
Ele vor avea personalul trebuitor, care se va fixa prin buget.
În porturile Brăila și Galați va funcționa câte un serviciu medical permanent, iar în
celelalte porturi dunărene se va putea înființa, la caz de trebuință, un post de medic al portului. În aceste din urmă orașe, însă, serviciul de port va sta sub directa autoritate a mediculuișef de oraș, în localitățile unde există un asemenea medic, și a medicului inspector regional,
în localitățile celelalte.
Medicii de port se vor recruta dintre medicii sanitari. Ei se numesc de ministrul de
interne prin decret regal, pe baza avizului conform dat de consiliul permanent.
Serviciile sanitare ale porturilor Sulina, Constanța, Galați și Brăila vor trebui prevăzute fiecare cu un lazaret pentru instalarea bolnavilor atinși de boli pestilențiale, cu un
laborator de bacteriologie și cu aparatele necesare pentru dezinfectarea vaselor.
Capitolul XVIII
Măsuri contra bolilor venerice
Art. 61. În toate comunele femeile prostituate vor fi supuse la vizite sanitare de
două ori pe săptămână. Aceste vizite se vor face în mod gratuit la dispensarul dependent de
direcția sanitară, niciodată însă la domiciliul medicului sau în casele de prostituate. Prostituatele găsite atinse de boli venerice vor fi internate în spitale până la vindecarea lor. Un
regulament va prescrie modul de priveghere administrativă și sanitară a prostituției.
Se vor interna în spitale, până la vindecarea lor, și femeile exercitând prostituția clandestină, precum și indivizii vagabonzi de ambele sexe care se vor găsi afectați de boli venerice; de asemenea și acele persoane care nu au posibilitatea de a se căută la domiciliul lor.
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Administrațiile tuturor spitalelor sunt datoare a îngriji de căutarea gratuită a bolnavilor afectați de boli venerice și nu vor putea respinge asemenea bolnavi. În cazul când
primăriile orașelor București și Iași nu vor avea spitale pentru astfel de boli, sunt datoare a
încheia înțelegeri cu spitalele Eforiei din București și ale Casei Sf. Spiridon din Iași pentru
căutarea lor.
Pe cât se poate, bolnavii atinși de boli venerice vor fi grupați în pavilioane sau cel
puțin în săli speciale.

Titlul IV
Despre igiena publică
Capitolul XIX
Igiena alimentară
Art. 62. Un regulament asupra controlului alimentelor și băuturilor va preciza
calitățile ce trebuie să îndeplinească băuturile și alimentele de prima necesitate, spre a putea
fi tolerate în comerț pentru folosința publicului.
Art. 63. Este oprit a se pune în comerț sau a se da în consumație alimente și băuturi
stricate ori falsificate.
Îndeosebi, este oprit a se da în consumație porumbul și făina de porumb (mălaiul)
stricat sau necopt.
Alimentele și băuturile stricate se vor distruge ori denatura, conform celor ce se vor
prescrie în regulamentul prevăzut de articolul precedent și conform dispozițiunilor ce vor
urma mai la vale. Se va face imediat distrugerea ori denaturarea alimentelor și băuturilor vădit stricate, după ordinul prefectului, primarului, administratorului de plasă sau al oricăruia
dintre inspectorii sau medicii sanitari și veterinari menționați în articolul următor, afară de
agentul sanitar, dacă proprietarul sau posesorul alimentelor sau băuturilor va recunoaște că
sunt stricate. Această recunoaștere trebuie să fie făcută sub propria lui iscălitură. În caz de a
nu ști sau a nu putea iscăli, recunoașterea va trebui să fie afirmată de doi martori, subscriși
în procesul-verbal, care constată că alimentele și băuturile sunt vădit stricate.
În orice alt caz, distrugerea sau denaturarea se va ordona de judecătorul de ocol în
circumscripția căruia s‑a săvârșit sau s‑a constatat faptul. Procesul-verbal i se va înainta din
oficiu de urgență. El va judeca imediat fără nici o altă formalitate, decât în urma unei cercetări locale.
Până ce se pronunță judecătorul, marfa va fi sigilată și pusă sub pază (sechestrată) la
proprietarul ori posesorul ei.
Pentru alimentele supuse la o grabnică stricăciune judecătorul, în comunele urbane,
se va pronunța în cel mai mult 24 ore; în comunele rurale, în cel mult două zile libere.
În regulament se vor enumera alimentele supuse unei grabnice stricăciuni.
Proprietarii, administratorii, arendașii, morarii și alte persoane care vor pune în
comerț pentru hrana oamenilor, sau vor da hrană lucrătorilor porumb ori făină de porumb
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(mălai) stricat sau necopt, sau carne de la animale bolnave, se vor pedepsi cu amendă de
la 100–5.000 lei, iar în caz de recidivă, de la 500–10.000 lei. Dacă hrănirea cu asemenea
alimente va fi cauzat moartea, culpabilii vor fi condamnați și la închisoare de la 1–3 ani,
independent de despăgubirile civile ce se pot acorda de justiție.
Se consideră alimente și băuturi falsificate acele care se vor găsi că conțin substanțe
ce nu intră în compoziția lor normală și a căror adăugare nu este permisă de regulamentul
pentru controlul alimentelor și băuturilor ca fiind vătămătoare pentru sănătate, precum și
acelora cărora le vor lipsi, cantitativ ori calitativ, vreunul din componenții normali și despre
care se poate dovedi, prin analiză, că au fost sustrași în mod fraudulos.
Se consideră asemenea falsificate și băuturile imitate după cele naturale prin adăugire de esențe artificiale.
Oricine va pune în comerț sau va da în consumație alimente ori băuturi falsificate
sau stricate, se va pedepsi după cum urmează:
Dacă o va fi făcut din neglijență, cu amendă de 10–50 lei;
Dacă o va fi făcut cu bună știință, cu amendă de la 20 la 200 lei; în caz de recidivă,
amenda va fi îndoită, și dacă în termen de un an va cădea în a doua recidivă, amenda va fi de
la 1.000 la 5.000 lei;
Dacă va fi falsificat el însuși, amenda va fi de la 500–1.000 lei; în caz de recidivă,
amenda va fi îndoită, și dacă în termen de un an va cădea în a doua recidivă, se va pedepsi
cu închisoare de la 6 luni la un an.
Dacă din hrănirea cu alimente și băuturi falsificate sau stricate va rezulta moarte,
culpabilul, afară de amendă, va fi pedepsit cu închisoare de la 1–3 ani, independent de despăgubirile civile ce se pot acorda de justiție.
În caz de recidivă, închisoarea va fi de o durata îndoită.
Art. 64. Pot controla calitatea alimentelor, băuturilor ce se dau în consumație în
băcănii, cârciumi, restaurante, hoteluri, hale, cantine, piețe vămi, depozite și orice alte asemenea locuri:
1.Toate organele sanitare și anume: inspectorii sanitari, medicii inspectori de regiuni, medicii șefi de orașe, medicii de circumscripție sanitară urbana sau rurală, medicii veterinari, chimiștii oficiali și agenții sanitari, și
2.Prefecții, administratorii de plasă, primarii și ajutoarele lor, precum și orice
funcționar administrativ ori polițienesc investit cu o specială delegațiune pentru aceasta de
către prefect sau de către primar.
Ei, afară de agentul sanitar, vor controla asemenea alimentele și băuturile ce se dau
lucrătorilor de către patronii lor, în orice întreprindere industrială sau agricolă, în care lucrătorii sunt învoiți a primi hrana în natură.
Medicii de circumscripție urbană ori rurală sunt datori să inspecteze cât mai des locurile publice în care se țin spre vânzare alimentele și băuturile.
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Veterinarii în serviciul direcțiunii generale sanitare, lucrând în înțelegere cu serviciul
sanitar uman al locului, vor exercită o specială priveghere asupra abatoarelor, halelor și, în
general, asupra alimentelor de proveniență animală.
În toate cazurile de mai sus, modul de procedare se va determina prin regulamentul
prevăzut de art. 62.
Orice funcționar public, din cei mai sus enumerați, va putea constata orice abatere
din acest capitol prin procese-verbale, în forma ce se va prescrie de zisul regulament.
Aceste procese-verbale vor face deplină dovadă în justiție. Proba contrară va fi
admisă.
Oricare din funcționarii mai sus enumerați, afară de agentul sanitar, are dreptul de
a ridica probe (mostre), în cantitățile și cu formele ce se vor prescrie de regulament, din
alimentele și băuturile pe care le cred falsificate spre a le supune unei analize. Se poate pune,
în caz de grave bănuieli, sigilii și sechestru asupra întregului stoc de marfă ce va rămâne în
păstrarea proprietarului sau posesorului.
Expertiza făcută de un laborator de control al ministerului de interne sau al laboratoarelor comunei București face deplină dovadă în justiție. Contra expertiza se va putea
admite de justiție și se va executa în asistența unui chimist expert al Camerelor de comerț,
recunoscut de consiliul sanitar superior, de către laboratoarele statului, ale universităților,
ale diferitelor școli speciale și ale instituțiilor publice. Ea se va face de unul din laboratoarele
mai sus menționate. Raportul de contra-expertiză se va depune cel mai târziu în zece zile
la judecată. Proprietarul sau posesorul mărfii este responsabil pentru conservarea contraprobelor supuse analizei, precum și a mărfii pusă sub sigiliu și sechestru lăsată în păstrarea
lui. Ruperea sigiliilor sau disparițiunea în tot sau în parte a mărfii sechestrate ori a contraprobelor va fi pedepsită cu închisoare de la 1–2 ani.
Orice funcționar public însărcinat cu controlul alimentelor și băuturilor, precum și
constatarea diferitelor fraude și falsificări, care ar fi dovedit că numai din spirit de șicană sau
de interes personal au dresat acte și au făcut demersuri spre a se da în judecată comercianți
și industriași, vânzători sau producători, se vor pedepsi cu revocarea și amendă de la 50 până
la 1.000 lei, afară de daunele la care eventual ar putea fi obligate autoritățile respective.
Art. 65. Toate abaterile prevăzute în articolele precedente se vor judeca ca afaceri
penale după dreptul comun, însă de urgență și cu precădere asupra tuturor proceselor, afară
de ceea ce s‑a dispus în art. 63, în privința distrugerii sau denaturării alimentelor și băuturilor stricate.
Prescripțiunea în privința tuturor abaterilor din cele două articole precedente este
de trei ani de la săvârșirea oricărei abateri sau, în caz de urmărire, de la cel din urmă act de
urmărire.
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Capitolul XX
Salubritatea localităților, salubritatea locuințelor
și stabilimentelor publice
Art. 66. Direcțiunea serviciului sanitar, în urma unei decizii a consiliului sanitar
superior, va indica Statului, județelor sau comunelor toate lucrările necesare pentru ameliorarea salubrității publice care vor fi executate în limitele mijloacelor bugetare. Oricine
ar pricinui vreo cauză de insalubritate prin orice fel de lucrări, va fi obligat sa facă în termenul cel mai scurt posibil toate lucrările necesare pentru ameliorarea salubrității, conform
indicațiunilor consiliului sanitar superior.
Art. 67. Administrațiile comunale vor îngriji ca locuitorii comunei să găsească cu
înlesnire apă de băut bună și îndestulătoare; vor îngriji să asigure comunei un mijloc public
de îndepărtare din raza comunei, prin canalizare sau alt sistem igienic, a rămășițelor putrefiabile solide și lichide rezultând din economia umană și animală; vor îngriji ca comuna să
dispună de o instalație, conformă cu cerințele igienei, pentru tăierea animalelor destinate
consumațiunii publice.
Nici o comună urbană nu va putea face nici un fel de lucrare publică de o mare însemnătate, mai înainte ca lucrările de alimentarea cu apă, canalizarea și abatorul să fi fost îndeplinite în mod judecat satisfăcător pentru igiena publică de către consiliul sanitar superior.
Pentru orice lucrare de aducere de apă, de canalizare și, în genere, pentru orice lucrare de natură a influența sănătatea publică a localității administrațiile comunelor urbane
sunt datoare pe lângă alte avize impuse de alte legi, a avea și avizul conform al consiliului
sanitar superior.
Art. 68. Se constituie o casă a sănătății publice rurale, având ca scop realizarea tuturor lucrărilor necesare salubrității publice din comunele rurale, precum: alimentări cu apă,
canalizări, combaterea paludismului și a pelagrei.
Această casă a sănătății publice se declară persoană morală, va fi reprezentată prin
directorul general al serviciului sanitar și este pusă sub conducerea ministerului de interne
(direcția generală a serviciului sanitar). Va putea primi orice fel de donații sau legate, precum și orice venituri i se vor atribui fie din contribuții speciale, fie din orice alte fonduri sau
venituri.
Toate amenzile ce se vor încasa pe baza acestei legi, fie pe cale administrativă, fie pe
cale judecătorească, vor constitui de drept veniturile casei sănătății publice.
Un regulament va determina organizarea și modul de funcționare a acestei case a
sănătății publice.
Art. 69. În fiecare comună, administrația locală va alcătui un regulament, care va
prescrie regulile igienice minime ce se pot impune în acea localitate pentru casele construite din nou.
Pentru comunele reședințe de județ, acest regulament se va supune aprobării ministerului de interne, după ce administrația locală va fi luat avizul consiliului de igienă local.
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Pentru comunele nereședințe de județ, administrația comunală supune regulamentul aprobării prefectului, care trebuie să ia avizul consiliului de igienă local.
Prefectul, primarul comunei interesate și medicul inspector regional, pot recurge la
ministerul de interne în caz de divergență de păreri. Ministrul decide în acest caz după ce ia
avizul consiliului sanitar superior.
În toate orașele, unde consiliile de igienă vor crede de cuviință, se vor înființa comisiuni speciale, care vor vizita locuințele, vor constata neajunsurile lor igienice și vor propune
mijloacele pentru îndreptarea acelor neajunsuri.
Art. 70. În comunele urbane reședințe de județ, primarii, din propria lor inițiativă,
sau după cererea medicilor respectivi, sau după ordinul ministrului de interne și după avizul
conform al consiliului de igienă, vor ordona repararea sau construirea din nou, în contul
proprietarului, de latrine, canale de scurgere, de pavaje în curte și alte lucrări necesare în
interesul igienei, dacă proprietarul va refuza să facă singur acele lucrări prescrise de regulamentele de salubritate. Ei pot da în judecată pe proprietarii caselor lipsite de latrine sau
care au latrine neigienice, sau dacă casa a devenit cu totul nesănătoasă din alte cauze. Ei
pot asemenea ordona închiderea hanurilor, hotelurilor și altor asemenea localuri, care prin
starea lor amenință să compromită sănătatea celor pe care îi adăpostesc ori a vecinilor; pot
ordona ca să se îngrădească, în contul proprietarilor, proprietățile neîmprejmuite dimprejurul orașelor, cu excepția părților excentrice ale orașelor ocupate de agricultori.
Aceleași măsuri se vor luă în comunele nereședințe de județ de către primari, din
propria lor inițiativă sau după ordinul prefectului, conform ordinului consiliului de igienă.
Cei ce se cred nedreptățiți pot apela la ministerul de interne. Acesta va decide, trebuind pentru chestiunile mai însemnate să ia avizul consiliului sanitar superior.
Art. 71. Un regulament special va prescrie condițiunile igienice ale școlilor și internatelor de educație publice și private.
În nici un caz nu se poate închide o școală sau un internat care nu s‑ar afla în condițiuni
igienice mulțumitoare, decât în urma hotărârii ministerului cultelor și instrucției publice.
Penitenciarele centrale, aresturile curților, închisorile județelor și ale comunelor se
vor întreține în starea cea mai salubră și vor fi ferite de aglomerațiunea excesivă a deținuților.
Alimentațiunea condamnaților și a preveniților și condițiunile de igienă generice se vor prescrie prin regulamente speciale.
La construcțiunea penitenciarelor centrale va fi consultat consiliul sanitar superior
asupra condițiunilor clădirii. Asemenea vor fi consultate consiliile de igienă publică la construirea închisorilor județene.
Capitolul XXI
Stațiuni balneare, stațiuni de ape minerale, stațiuni climaterice
Art. 72. Aceste stațiuni stau, cât privește salubritatea localităților și igiena localurilor și instalațiunilor, sub controlul și privegherea direcțiunii generale a serviciului sanitar,
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care va organiza, prin organele sale de acțiune și control, măsurile ce se vor impune, după
împrejurări.
Un regulament general, elaborat de direcțiunea generală a serviciului sanitar, cu avizul consiliului sanitar superior, precum și, la nevoie, regulamente speciale pentru fiecare
localitate în parte, elaborate de consiliile de igienă locale, aprobate de ministerul de interne
și date în forma regulamentelor de administrație publică, va preciza amănuntele organizării
și funcționării serviciului sanitar al acestor localități.
Capitolul XXII
Igiena industriala
Art. 73. Depozitele în cantitate mare de mărfuri, sau așezămintele industriale care
pot fi primejdioase, dăunătoare sau supărătoare publicului, prin însușirile explozibile sau
ușor inflamabile ale fabricatelor sau materiilor prime acumulate în prea mare cantitate, prin
emanații sau scurgeri dăunătoare, prin fum și praf în exces, și care depozite sau așezăminte
se vor înființa după promulgarea acestei legi, vor trebui să aibă un anumit raport de vecinătate cu orașele sau satele.
Un regulament va specifica și clasa acest fel de depozite și așezăminte, determinând
formele care trebuiesc îndeplinite pentru ca ele să poată lua ființă.
Un alt regulament, elaborat în comun acord cu ministerul industriei și comerțului,
va preciza și amănunți condițiunile igienice și sanitare pe care trebuie să le îndeplinească
așezămintele industriale ca și locuințele lucrătorilor întrucât sunt proprietatea așezămintelor
cu privire la cubajul sălilor, ventilarea și luminarea lor, temperatura și umiditatea rațională,
înlăturarea emanațiunilor dăunătoare, purificarea apelor de fabricare, ferirea solului de
infiltrații și apei potabile de contaminări, precum și condițiunile de construcție și instalare
tehnică pe care trebuie să le îndeplinească aceste așezăminte spre a garanta siguranța și a
preveni accidentele.
Dispozițiile legii și regulamentelor nu se aplică la industria casnică, întrucât lucrătorii sunt chiar membrii familiei, dar se aplică la așezămintele industriale ale statului.
Ministrul industriei și comerțului e în drept a chema înaintea justiției pe patronii sau
firmele acelor așezăminte industriale înființate după promulgarea acestei legi fără respectarea condițiunilor stipulate în aceste regulamente.
Penalitatea va fi o amendă de două sute până la două mii lei, impunerea respectării
acestor condiții și, în caz de neurmare, ministerul industriei și comerțului, în urma avizului
consiliului mixt de igienă industrială, poate decide închiderea așezământului industrial incriminat. Patronul sau firma au dreptul să conteste judiciar această decizie și să ceară amânarea ei.
Art. 74. Așezămintele industriale existente înainte de promulgarea acestei legi, care
ca construcție și instalare tehnică nu corespund cerințelor legii și regulamentelor sanitare,
vor îndeplini aceste cerințe cu prilejul fiecărei reparări mai importante sau noi clădiri și a
fiecărei schimbări tehnice. În caz de neurmare, ministerul industriei și comerțului, în urma
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avizului consiliului mixt de igienă industrială, va cita pe patroni sau firmele contraveniente
înaintea justiției. Penalitatea va fi de douăzeci până la două sute lei și, în caz de repetate recidive, justiția va putea ordona închiderea așezământului industrial incriminat.
Pentru lucrări de siguranță și salubritate absolut necesare, inspectorii industriali sau
regionali vor avertiza în scris pe patron sau firmă, fixând un termen care va varia după însemnătatea acestor lucrări și greutatea execuției lor. În caz de neurmare, ministerul industriei și comerțului, în urma avizului consiliului mixt de igienă industrială, va chema înaintea
justiției pe patron sau firmă. Amenda va fi de douăzeci până la două sute lei. În sentința judiciară se va fixa și termenul pentru executarea acestor lucrări. Dacă în urma unei condamnări lucrările de siguranță și salubritate impuse prin sentința judiciară nu vor fi executate,
ministerul industriei și comerțului, în urma avizului consiliului mixt de igienă industrială,
va hotărî închiderea așezământului industrial incriminat. Patronul sau firma pot contesta
judiciar această deciziune și pot cere amânarea ei.
Dacă într‑un așezământ industrial se dezvoltă praf sau vapori, sau gaze, sau alte
impurități care ar fi dăunătoare sănătății lucrătorilor; sau dacă se fabrică sau se lucrează cu
substanțe toxice sau caustice; sau dacă materialul prim e de proveniență sau de însușire
suspectă sau vătămătoare, inspectorii industriali și regionali sunt în drept a cere să se ia
măsurile necesare pentru ocrotirea sănătății lucrătorilor. Procedura și penalitățile sunt cele
specificate mai sus.
Art. 75. Orice medic care va căută sau va fi consultat un lucrător pe care îl crede
suferind de o intoxicație cu plumb, fosfor, arsenic, mercur sau alte intoxicații indicate de
direcțiunea generală a serviciului sanitar, va aduce cazul la cunoștința medicului sanitar local, care va cerceta și raportă direcțiunii sanitare. Medicul contravenient la această dispoziție
va fi chemat de direcțiunea generală a serviciului sanitar înaintea justiției. Penalitatea va fi
de cel mult una sută lei.
Dacă inspectorii regionali sau medicii sanitari sau ai așezămintelor industriale ori ai
corporațiilor de meseriași sunt încredințați că un lucrător e incapabil de muncă din pricina
vreunei boli sau infirmități corporale, vor încunoștința pe patron sau firmă, care nu vor reprimi pe lucrător decât în urma unei certificări înscrise. Sau dacă acești medici constată că
un lucrător e bolnav de o afecțiune contagioasă, vor opri pe acest lucrător de a mai continua
lucrul până la vindecare sau ameliorare notabilă, vor face declarația legală și medicii sanitari
vor dezinfecta localul sau părți ale lui. Patronii sau firmele care nu vor da urmare sau se vor
împotrivi acestor dispoziții vor fi pedepsiți cu o amendă de la 50 la 300 lei.
Art. 76. Orice accident petrecut în timpul și prin faptul lucrului într‑un așezământ
industrial, și care ar avea ca urmare o incapacitate de muncă a lucrătorului de peste o lună,
va fi anchetat de autoritatea comunală sau polițienească locală, asistată de medicul sanitar
local, sau, în lipsă‑i, de medicul acelui așezământ. Ancheta va specifica circumstanțele și va
stabili responsabilitățile.
Orice accident petrecut în timpul și prin faptul lucrului într‑un așezământ industrial,
și care a pricinuit moartea sau ar avea ca urmare o infirmitate gravă și permanentă, va fi
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adus de patron sau firmă la cunoștința parchetului, care va ancheta direct sau prin delegare, în prezența medicului sanitar local și al așezământului industrial. Ancheta va specifica
circumstanțele în care s‑a produs accidentul și va stabili responsabilitățile. Rudele celui care
a suferit accidentul au dreptul să asiste la anchetă.
Patronii, firmele sau medicii care vor tăinui sau nu vor anunța la timp un accident vor
fi supuși la o amendă de 500 până la 5.000 lei.
Art. 77. Fiecare așezământ industrial care salariază în mediu cel puțin douăzeci și
cinci lucrători va avea un medic, angajat de patron sau firmă în înțelegere cu comitetul casei
de ajutor. Un medic poate servi mai multe așezăminte industriale.
În caz de neurmare, direcțiunea sanitară va numi din oficiu medicul pentru acel sau
acele așezăminte industriale, fixându‑i salariul în contul acelui sau acelor așezăminte, neputând fi concediat fără aprobarea direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Direcțiunea generală a serviciului sanitar, prin inspectorul tehnic industrial, are
dreptul de control asupra activității acestor medici, privitor la eficacitatea asistenței medicale, și ministerul de interne poate cita înaintea justiției așezămintele industriale a căror
asistență medicală e neglijată sau iluzorie. Penalitatea va fi o amendă de una sută până la una
mie lei și, în caz de recidivă, de la 200 până la 2.000 lei.
Medicii acestor fel de așezăminte industriale vor raporta direcțiunii sanitare, prin medicul sanitar local, tabloul consultațiilor, numărul, felul și pricina accidentelor, proveniența
și felul intoxicațiilor și bolilor infecțioase, observațiile și dezideratele de natură igienică și
sanitară.
Art. 78. Fiecare așezământ industrial care salarizează în medie cel puțin douăzeci și
cinci lucrători va avea un dispensar pentru consultații, înzestrat cu instrumentarul elementar necesar, medicamentele uzuale când în localitate nu ar fi farmacie, cu piesele de pansament și mijloacele de transport al bolnavilor, în măsura numărului lucrătorilor și frecvenței
accidentelor.
În caz de neurmare într‑un termen de o lună de la avertismentul dat, dacă patronul
nu se va executa, atunci va fi condamnat la o amendă de 100 până la 500 lei, și dacă și în
urma acestei condamnări, în termen de două luni nu va îndeplini obligația impusă prin lege,
i se va închide stabilimentul pe cale administrativă, cu dreptul de apel la justiție.
Dacă accesul unui astfel de așezământ industrial la un spital public e greu și depărtat,
sau dacă numărul lucrătorilor acestui fel de așezământ sau mai multor așezăminte identice și
învecinate trece peste o mie, iar în apropiere nu e un spital sau, după convingerea direcțiunii
sanitare, nu e îndestulător, acel sau acele așezăminte industriale vor înființa infirmerii cu cel
puțin un pat la suta de lucrători, înzestrate cu cele necesare pentru îngrijirea suferinzilor,
administrate și dirijate după normele stabilite printr‑un regulament.
În caz de neurmare, dacă patronul în termenul de un an de la promulgarea legii de
față și în urma avertismentului dat nu se va executa, va fi condamnat la o amendă de 500–
2.000 lei.
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În urma expirării acestui termen constatându‑se nesupunerea patronului la lege, stabilimentul său va fi închis pe cale administrativă, cu apel la justiție.
Cerințele acestui articol vor fi executate în timp de un an de la promulgarea acestei
legi.
Art. 79. Dacă patronul sau firma unei întreprinderi industriale, care salariază în mediu cel puțin douăzeci și cinci lucrători, nu acoperă singuri cheltuielile asistenței medicale,
lucrătorii și funcționarii vor fi organizați în case de bolnavi și ajutor, al căror venit va consta
din reținerile făcute asupra salariilor, din dobânzile sumelor, din amenzile date lucrătorilor
și din felurite donații. La totalul reținerilor făcute din salariul lucrătorilor patronul sau firma
vor adăuga o parte egală.
Casele de bolnavi și ajutor vor statua organizația și îndatoririle lor după normele stabilite printr‑un regulament, elaborat în comun acord cu ministerul industriei și comerțului;
fondurile vor fi afectate exclusiv asistenței medicale, asigurărilor în contra accidentelor și
ajutorului bănesc dat lucrătorilor în timp de boală; bilanțul va fi adus la cunoștința membrilor în adunarea generală.
În caz de neurmare, patronii sau firmele acestor fel de așezăminte industriale vor fi
dați în judecată. Penalitatea va fi o amendă de una sută până la una mie lei, îndoită în caz de
recidivă.
Art. 80. Inspectorii regionali și medicii sanitari pot intra, inspecta și cerceta, oricând în timpul lucrului, orice așezământ industrial în orice parte a lui.
Pot lua orice informație pe care o cred necesară spre a se încredința că dispozițiile
legii și regulamentelor sanitare sunt executate.
Ei vor fi la trebuință asistați de autoritățile administrative și polițienești, și sunt răspunzători, înaintea justiției și a direcțiunii generale a serviciului sanitar, de măsurile abuzive
sau nedrepte pe care le‑ar fi luat și de divulgarea secretelor de fabricație.
Atât ei, cât și medicii așezămintelor industriale, nu vor putea face parte sub nici un
motiv ca membri în consiliul de administrație, cenzor sau alte funcții, în societățile cooperative anonime sau orice alte societăți pe care sunt chemați să le inspecteze.
Inspectorul tehnic industrial, pe lângă drepturile și datoriile acordate prin aceste
dispoziții legale inspectorilor industriali, regionali și medicilor sanitari, controlează activitatea acestor doi din urmă și verifică, în cazuri litigioase, constatările lor.
Vor fi pedepsiți cu o amendă de una sută până la cinci sute lei toți acei care vor pune
piedici la îndeplinirea datoriilor inspectorului tehnic industrial, inspectorului regional sau
medicului sanitar, fără prejudițiul penalităților prescrise pentru fapte de rezistență, insultă
și violențe împotriva funcționarilor publici.
Împotriva măsurilor luate și penalităților date patronii sau firmele au drept de recurs
înaintea justiției.
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Capitolul XXIII
Protecția femeilor, copiilor și infirmilor
Art. 81. Primăriile vor organiza o priveghere specială a copiilor găsiți, a copiilor doicilor și a tuturor copiilor mici, conformându‑se regulamentelor elaborate asupra acestei legi.
Femeile însărcinate, femeile lehuze, bătrânii neputincioși, infirmii și orfanii lipsiți de
mijloace vor fi îngrijiți de comunele respective.

Titlul V
Capitolul XXIV
Exercițiul medicinei, a artei dentare, medicinei veterinare, al farmaciei
și al moșitului
Art. 82. Pentru ca cineva să poată exercita medicina, medicina veterinară, farmacia și moșitul trebuie să aibă autorizarea ministerului de interne, publicată prin Monitorul
Oficial.
Acest drept se acordă tuturor persoanelor care posedă titlurile academice eliberate
de facultățile și școlile din țară.
Titlurile și diplomele obținute la facultățile și școlile din străinătate dau dreptul la
exercițiul profesiunii cetățenilor români, precum și a acelor născuți în țară și care au făcut
studiile lor secundare tot în țară.
Posesorii de diplome străine vor trebui însă să treacă mai înainte un examen de liberă
practică.
Se admite la examenul de liberă practică numai acele persoane ale căror diplome au
fost echivalate conform legii instrucției.
Examenul de admitere la libera practică se depune la direcțiunea generală a serviciului sanitar înaintea unui juriu examinator și se va compune:
a) Pentru doctorii în medicină: din doi medici membri ai consiliului sanitar
superior și trei profesori de la facultatea de medicină din București, delegați de corpurile
respective;
b) Pentru medicii veterinari: din doi membri ai consiliului veterinar și trei profesori de la școala superioară de medicină veterinară, delegați de corpurile respective;
c) Pentru farmaciști: din un membru delegat de consiliul sanitar superior, un
membru delegat de comisiunea farmaceutică și trei profesori de la facultatea de medicină,
secțiunea farmaciei;
d) Pentru dentiști: din doi membri chirurgi ai consiliului sanitar superior și un
dentist numit de direcțiunea sanitară;
e) Pentru moașe: din un membru al consiliului sanitar superior și doi specialiști
numiți de directorul general.
Candidații pentru examenul de liberă practică vor plăti următoarele taxe:
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Doctorii în medicină, medicii veterinari și farmaciștii trei sute lei.
Un regulament special va determină modul de ținere al acestor examene și împărțirea
taxelor.
Art. 83. Dentistica, ca orice altă specialitate a medicinei, nu se poate profesa decât
de doctori în medicină cu drept de liberă practică, căpătată conform acestei legi, având diplome sau certificatul care conferă dreptul de liberă practică a dentisticii în acel stat.
Dentiștii fără titlu de doctor în medicină, dar având studii speciale făcute într‑o
școală de dentistică, ce se vor fi găsind profesând dentistica de cel puțin patru ani în momentul promulgării acestei legi, își vor păstră drepturile lor.
Toți acei care au dreptul de liberă practică în virtutea legilor anterioare se vor bucura
de drepturile câștigate.
Persoanele fără titluri academice și așa numiții mecanicieni dentiști vor fi tolerați
numai ca lucrători pe lângă medicii și dentiștii care practică conform acestei legi.
Se consideră ca călcare a legii tovărășia prin care astfel de persoane se pun sub răspunderea împrumutată a unui doctor în medicină, care nu practică de fapt dentistica, pentru
a profesa în mod nepermis această specialitate a medicinei. Vinovații se vor da în judecată.
Medicul care se va fi dovedit că prin o asemenea înțelegere clandestină a trecut altuia
un drept care după lege îi este absolut personal, se va pedepsi cu amendă de la două sute
până la două mii lei; iar acei care se va fi folosit de un drept pe care legea nu i‑l recunoaște, se
va consideră ca practicând medicina în mod ilicit și se va pedepsi conform art. 88.
Art. 84. Nimeni nu poate deschide și conduce pentru folosința publicului un laborator de analize urologice, microbiologice sau chimice, cu aplicare la medicină, dacă n‑a primit autorizarea prealabilă a direcțiunii generale a serviciului sanitar. Farmaciile au dreptul a
face analize de urină fără alte formalități.
Această autorizare se va da pe baza avizului unei comisiuni speciale, care va supune
pe candidați la un examen practic asupra specialității pentru care a făcut cerere.
Prepararea în mare, pentru aplicarea în practică a serurilor terapeutice, a tuberculinei, maleinei și vaccinurilor de tot felul e un monopol al ministerului de interne. El le va
prepara în laboratoarele sale, sau va ceda prepararea lor unuia sau mai multora dintre laboratoarele universitare, precum și școlii veterinare, cărora pentru aceasta se va putea acorda o
subvenție anuală și nu se vor pune în comerț decât cu etichete de control a Statului.
Importul unor asemenea substanțe este un drept al ministerului de interne; iar în
cazuri speciale, cei care ar voi a le importa, pentru orice scop, vor cere prealabila autorizare
a ministerului de interne.
Exportul acestor preparate este interzis.
Comisiunea va putea scuti de examen pe acei care dovedesc că au lucrat cel puțin doi
ani într‑un laborator special.
Comisiunea va fi compusă din trei membri specialiști, numiți de directorul general
al serviciului sanitar.
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Candidatul, odată cu cererea, va depune o taxă de una sută cincizeci lei pentru
comisiune.
Art. 85. Oricine va voi să exercite medicina, arta dentară, farmacia, medicina
veterinară și moșitul în țară, va înștiința despre aceasta pe consiliul de igienă publică al
circumscripției în care și‑a ales domiciliul, căruia îi va prezenta și titlurile constatatoare a
dreptului de liberă practică.
Consiliul de igienă publică va comunica tuturor farmaciștilor din circumscripția lui
numele medicilor, dentiștilor și veterinarilor cu dreptul de a exercită arta lor care s‑au stabilit în raionul respectiv.
Exercițiul medicinei este în genere separat de al farmaciei. Se îngăduie însă următoarele excepții:
a) Medicii și veterinarii din localitățile depărtate de o farmacie cu mai mult de
cinci km. au dreptul să dea gratuit, în cazuri urgente, medicamente pacienților lor;
b) La dispensarele publice, în localități depărtate de mai mult de cinci km. de o
farmacie, numai medicul oficial va putea, în cazuri de urgență, da gratuit medicamente din
depozitul public, în contul direcțiunii generale sanitare;
c) Școala veterinară din București va avea dreptul să dea din depozitul său, în
mod gratuit, medicamente pentru animalele oamenilor săraci ce se prezintă la consultația
gratuită a școlii.
Moașele sunt chemate numai a asista facerile și îngriji lehuzia. Le este oprit însă a
face pe vindecătoarele de boli. Pot face vaccinări, pansamente, masaje și da îngrijiri ginecologice din ordinul medicilor, sub controlul și răspunderea acestora.
Art. 86. Acei care voiesc să practice masajul ca profesie trebuie să capete autorizare
de la consiliul de igienă de care depinde localitatea unde vor să se stabilească, pe baza certificatului de destoinicie căpătat la o școală de masaj sau de la un medic, cunoscut el însuși
ca specialist în masaj. Cei nemulțumiți de hotărârea consiliului de igienă au dreptul a apela
la ministerul de interne.
Art. 87. Nimeni nu poate deschide un stabiliment destinat a primi bolnavi, fie interni, fie externi, cu scop de a‑i îngriji și a‑i vindecă prin mijloace naturale ori artificiale, farmacologice, mecanice, fizice și dietetice, dacă nu are dreptul de liberă practică a medicinei,
dobândit conform acestei legi.
Contravenienții se vor considera ca practicând în mod ilicit medicina ca profesie și
se vor pedepsi conform art. 89. Afară de aceasta, consiliul de igienă va putea ordona închiderea stabilimentelor.
Este îngăduit însă moașelor a primi la domiciliul lor, sau chiar într‑un stabiliment condus de ele, femei pentru asistarea facerii și pentru a le da asistența în marginea
competenței lor stabilită prin această lege.
Un medic sau o moașă care deschide un stabiliment pentru îngrijirea bolnavilor trebuie mai întâi să capete autorizarea consiliului de igienă și să se conforme, în ce privește
salubritatea localului, regulilor stabilite prin un regulament special.
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Contra hotărârii consiliului de igienă cei interesați au drept de apel la ministerul de
interne.
Art. 88. Oricine va exercită medicina, dentistica, medicina veterinară, farmacia și
moșitul, contra prescripțiilor de mai sus, se va da în judecată și se va pedepsi cu amendă de
la două sute până la două mii lei. Pentru insolvabili justiția va preface amenda în închisoare.
Recidiva se va pedepsi cu închisoare corecțională de la o lună până la un an.
Este interzisă medicilor, dentiștilor, veterinarilor, farmaciștilor și moașelor reclama
compromițătoare demnității profesiunii.
Nu le este îngăduit a anunță prin ziare, afișe, prin broșuri, prin scrisori sau orice alt
mod, în scop de a capta buna credință a clienților, că ar fi posedând tratamente secrete
ale lor, pentru vindecarea cutărei ori cutărei boli, ori că pot vindeca afecțiuni cunoscute ca
incurabile.
Ministrul de interne, luând avizul consiliului sanitar superior, va da în judecata tribunalelor pe contravenienții la această dispoziție, care se vor pedepsi cu amendă de la două
sute până la doua mii lei. În caz de recidivă, se va pronunță ridicarea dreptului de liberă
practică de la două luni până la un an.
Cel suspendat în puterea acestui articol, și care totuși ar continuă să practice, se va
urmări și pedepsi ca și cei ce practică profesiunea în mod ilicit.
Cei care vor fi suferit o condamnare penală infamantă vor pierde dreptul de liberă
practică pe un timp limitat sau definitiv, după aprecierea consiliului sanitar superior.
Capitolul XXV
Despre medicii legiști
Art. 89. Toate expertizele medicale civile și penale reclamate de justiție, se vor îndeplini de medici legiști, conform cu dispozițiunile acestei legi.
Actele și expertizele medicilor legiști, privitoare la autopsii, atentate la bunele moravuri, crime și criminali alienați, se vor supune revizuirii și aprobării consiliului medico-legal.
Asemenea justiția, ori de câte ori va găsi de cuviință, va putea cere acestui consiliu
să‑și dea avizul asupra oricărei expertize medico-legale, precum și de a cere și avizul altor
medici recunoscuți prin specialitatea lor.
Art. 90. Se va crea, pentru toată țara, un număr suficient de medici legiști, plătiți din
bugetul statului, în limitele mijloacelor bugetare. Medicul legist va fi plătit cu leafă de șase
sute lei lunar și două sute lei diurnă pentru cheltuieli de transport.
Numirea de medic legist se dă de ministru prin decret regal numai acelora care posedă diploma de medic legist și conform avizului consiliului permanent în urma unui concurs
ce se va ține înaintea unei comisiuni formată din trei delegați ai consiliului sanitar superior
desemnați de consiliu și doi delegați ai consiliului medico-legal desemnați de acest consiliu
conform regulamentului ce se va alcătui.
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Consiliul prezintă o listă de candidați în număr îndoit decât locurile ce sunt a se da,
dintre care ministrul alege.
Art. 91. Ministrul de interne, în înțelegere cu universitatea, va organiză un ciclu
de cursuri pentru pregătirea medicilor legiști. Aceste cursuri vor avea o durată de un an.
Consiliul sanitar în colaborare cu consiliul de medicină legală vor stabili materiile acestor
cursuri, programa și modul ținerii lor. Absolvirea cu succes a acestor cursuri conferă dreptul
la obținerea diplomei de medic legist.

Titlul VI
Despre administrațiunile independente de spitale
Capitolul XXVI
Așezămintele Eforiei spitalelor civile din București
și ale Casei spitalelor Sf. Spiridon din Iași
Art. 92. Eforia spitalelor civile din București și Epitropia generală a Casei spitalelor
Sf. Spiridon din Iași se vor administra fiecare de către o anumită administrație, în conformitate cu așezăminte lor de fondare și testamentele fondatorilor, sub controlul și privegherea
ministrului de interne. Fiecare din aceste administrații se compune din câte trei membri,
care se numesc: efori pentru cea din București, epitropi generali pentru cea din Iași.
Unul din membrii va fi medic și el se va ocupa în special cu controlarea serviciilor
spitalicești și va supune o dată pe lună colegilor săi o expunere detaliată despre starea spitalelor și necesitățile lor.
În nici un caz medicul efor sau epitrop nu va putea fi medic în serviciul aceluiași
așezământ.
Eforii și epitropii generali se numesc de către ministrul de interne prin decret regal;
ei vor primi o diurnă din fondul instituțiunii lor respective.
Eforii și epitropii generali corespondează de‑a dreptul cu ministrul de interne pentru
toate interesele administrațiunii lor.
Ei își alcătuiesc bugetele; le însoțesc de o situație financiară anuală a Casei; și aceste
bugete, după ce se cercetează și se aprobă de ministrul de interne, se supun votului Adunării
deputaților.
Art. 93. Eforii și epitropii generali administrează spitalele și ospiciile și toate bunurile instituțiunii lor respective.
Veniturile Eforiei și ale Epitropiei generale se administrează după prescripțiile legii
contabilității generale a statului.
Bunurile imobile se administrează de efori și de epitropii generali după regulile stabilite de legea privitoare la administrația domeniilor Statului.
Ministrul de interne inspectează și controlează aceste administrații, pentru ca averile
lor să fie întrebuințate conform hrisoavelor, testamentelor și actelor de fondațiune.
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Art. 94. Pentru construcțiunile din nou și prefaceri radicale, a căror valoare ar trece
peste suma de 50.000 lei, se vor supune planurile și devizele lor ministrului de interne, după
ce se va luă mai întâi avizul colegiului medical respectiv și aprobarea consiliului tehnic de pe
lângă ministerul lucrărilor publice.
Aceste administrațiuni nu vor putea schimbă destinația vreunui edificiu fără avizul
colegiului medical respectiv și autorizația ministrului.
Lucrările de orice natură necesare spitalelor sau serviciilor lor se vor face potrivit
legii de contabilitate a statului.
Tot astfel se va urmă și cu furniturile necesare acestor instituțiuni.
Regulamentele de administrațiune se vor face de efori pentru așezămintele spitalelor
civile din București și de epitropi pentru acelea ale Casei Sf. Spiridon din Iași, după ce se va
lua și avizul colegiului medical respectiv.
Aceste regulamente se vor supune de ministrul de interne sancțiunii regale.
Art. 95. Funcționarii Eforiei spitalelor civile din București și ai Epitropiei generale
din Iași care primesc un salariu mai mare de două sute lei pe lună se numesc cu decret regal,
după recomandarea făcută ministrului de interne de către efori sau epitropi.
La spitalele Eforiei și ale Epitropiei generale medicii vor fi numiți numai în urma
unui concurs ad hoc.
Concursurile Eforiei se vor ține în București, în localul Eforiei; concursurile Epitropiei la Iași, în localul Epitropiei.
Pentru medicii primari, medicii de consultație și medicii secundari juriul concursului se va compune din: trei medici primari definitivi, trași la sorți de Eforie dintre toți medicii primari definitivi ai spitalelor Eforiei; iar pentru Epitropia generală a Casei Sf. Spiridon,
trași la sorți dintre toți medicii primari definitivi ai spitalelor Epitropiei; din un profesor
delegat de facultatea de medicină din București pentru concursurile Eforiei; din un profesor delegat de facultatea de medicină din Iași pentru concursurile Epitropiei, precum și din
un delegat al ministrului de interne, care va fi membru al consiliului sanitar superior. Toți
membrii juriului vor fi, pe cât posibil, din specialitatea pentru care se ține concursul sau, în
lipsă, din specialitățile înrudite.
În caz când unul dintre membrii juriului s‑ar afla în neputință de a mai continua lucrările concursului se va înlocui imediat printr‑un alt membru delegat după aceleași forme,
de același corp cărui aparține membrul împiedicat.
Numirile definitive ale medicilor acestor instituții se fac prin decret regal, după recomandare adresată de efori și epitropi către ministrul de interne, căruia i se va comunica și
rezultatul concursului.
Numai doctorii în medicină români sunt primiți la aceste concursuri. Casarea unui
concurs nu se poate face decât de către ministrul de interne și cu avizul conform al consiliului permanent.
Numirile în funcțiunea de medic secundar în spitalele Eforiei și a Epitropiei generale
se vor face pentru un timp limitat de patru ani.
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Medicii de consultațiuni gratuite se vor recruta dintre medicii secundari, conform
unui regulament ce se va alcătui pe baza acestei legi.
Art. 96. Eforia spitalelor și Epitropia Sf. Spiridon mențin la dispoziția ministrului
de instrucțiune publică, în spitalele lor, numărul de bolnavi necesar pentru clinicile de la
facultățile de medicină existente în momentul promulgării acestei legi.
Pentru viitor însă nu se vor mai putea înființa în spitalele acestor administrațiuni
noi servicii de clinică, afară de cazul când statul ar suporta cheltuielile de construcțiune a
clădirii necesare clinicii ce se înființează cât și pentru înzestrarea și întreținerea clădirii și
bolnavilor ce se vor așeză în ea.
Numărul paturilor, precum și relațiunile dintre administrațiunile spitalelor și profesorii de clinică se vor hotărî printr‑un regulament făcut de către ministrul instrucțiunii
publice, în acord cu Eforia spitalelor civile și Epitropia Sf. Spiridon.
Art. 97. Organizarea concursurilor se va reglementa de efori pentru Eforia spitalelor civile din București și de Epitropia generală pentru Casa spitalelor Sf. Spiridon din Iași,
după ce vor fi luat avizul colegiilor medicale respective.
Aceste regulamente vor trebui să fie aprobate de ministrul de interne și sancționate
de Rege.
Art. 98. Medicii primari definitivi ai Eforiei și ai Epitropiei generale vor forma un
colegiu medical, care va servi de corp consultativ medical administraținuilor respective.
Aceste colegii medicale se vor convoca de efori sau epitropi de câte ori va cere
trebuința și vor fi consultați în toate cazurile în care regulamentele cer avizul lor.
Art. 99. Se va publica regulat statistica spitalelor și ospiciilor dependente de aceste
administrații. Ministerul de interne le poate cere și comunicarea lunară a unor date statistice
de interes pentru administrația generală a țării.
Art. 100. Medicii acestor instituțiuni care se vor abate de la datoriile lor sau de la
observarea regulamentelor stabilite vor fi supuși la următoarele penalități:
a) Admonestarea;
b) Reținerea salariilor până la două luni pe an;
c) Suspendarea de la una până la trei luni;
d) Revocarea.
Admonestarea se va face de efori și epitropi generali.
Reținerea salariului se va face după aprobarea ministrului de interne, căruia i se va
supune de efori sau epitropii generali actele asupra anchetei care constată abaterea medicului respectiv.
Suspendarea și revocarea se pronunță de o comisiune de judecată, compusă din cinci
membri, dintre care patru trași la sorți din colegiul medical respectiv și unul tras la sorți
din consiliul sanitar. Membrii acestei comisiuni de judecată nu trebuie să aibă vreun mandat electiv, nu trebuie să fie funcționari dependenți de serviciul sanitar, nici să aibă vreo
funcțiune amovibilă.
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Suspendarea pronunțată se aduce la îndeplinire prin hotărâre ministerială; iar revocarea prin decret regal.
Nici o pedeapsă nu se poate pronunță fără ca cel învinuit să nu‑și fi prezentat apărarea personal sau printr‑un apărător.
Un funcționar revocat nu mai poate fi primit în serviciul acestor administrațiuni nici
chiar pe baza unui nou concurs.
Art. 101. Medicii Eforiei din București sau Epitropiei din Iași, care ar contracta
o boală sau o infirmitate ce‑i fac incapabili de buna îndeplinire a serviciului, se vor pune
la retragere din oficiu, cu dreptul de pensiune ce le recunoaște legea generală de pensiuni.
Boala sau infirmitatea se va constata de o comisiune compusă în același mod ca comisiunea de judecată.
La vârsta de 62 ani pentru chirurgi și de 65 ani pentru medici, punerea la retragere
este obligatoare, oricare ar fi numărul de ani serviți.
Se face excepțiune pentru medicii care sunt în același timp și profesori, al căror termen de retragere obligatoare rămâne acel fixat de legea instrucțiunii publice pentru profesorii universitari.
Medicii și farmaciștii spitalelor Eforiei din București și ai Epitropiei Sf. Spiridon din
Iași care în exercițiul funcțiunii lor au contractat maladii din care au rezultat pentru ei incapacitate de serviciu sau moarte, având sau neavând anii ceruți de regulamentul pensiunilor,
vor primi din casa respectivă ca pensiune leafa întreagă ce au avut, reversibilă asupra familiei, în conformitate cu prescripțiile regulamentului respectiv al acestor administrațiuni.
Constatarea cauzei morții sau a incapacității de lucru se va face conform prescrierilor
legii și regulamentului de pensii al Statului.
Toate celelalte dispoziții din legea sanitară nu privesc pe Eforia spitalelor civile din
București, nici pe Epitropia generală a Casei spitalelor Sf. Spiridon din Iași, exceptându‑se
dispozițiunile prevăzute la art. 48, 51, 56 și 61 din prezenta lege.
Capitolul XXVII
Așezăminte spitalicești care nu depind de Eforia spitalelor civile
și de Epitropia generală a Casei Sf. Spiridon
Art. 102. Toate așezămintele spitalicești provenind din binefacere, precum și averile acestor așezăminte, se vor administra conform actelor de fondare și testamentelor.
Ele vor fi datoare să prezinte în fiecare an, cel mult trei luni după închiderea
exercițiului, ministrului de interne un cont de gestiune (venituri și cheltuieli), precum și o
situație (bilanț) amănunțită despre starea întregii lor averi.
Toate aceste administrațiuni sunt datoare a trimite ministerului de interne, în termen
de șase luni de la promulgarea acestei legi, copii de pe actele de fondare și inventar de averea
ce posedă, însoțit de bilanțul și contul de gestiune al anului precedent.
Pentru fiecare asemenea instituțiune spitalicească se va forma de către cei ce administrează un regulament de administrațiune și de gestiune în marginile legilor și se va supu187

ne la încunoștiințarea ministrului de interne în termen de un an de la promulgarea prezentei
legi; iar în caz contrar, ministrul de interne va impune un regulament elaborat de dânsul,
fără a contrazice actele de fondare.
Acest regulament se va supune încuviințării ministrului de interne și sancțiunii
regale.
Ministrul de interne va priveghea ca dispozițiile testamentelor și actelor de
fondațiune și a regulamentelor să fie în totul urmate de fiecare administrațiune.
Art. 103. Ministrul de interne are dreptul a participa, prin doi delegați ai săi, în consiliile sau comitetele de administrațiune a tuturor instituțiilor de asistența bolnavilor, precum: spitale, ospicii, azile fondate din inițiativă privată și care primesc de la Stat o subvenție
mai mare decât jumătatea cheltuielilor de întreținere anuală a instituției sau instituțiilor.
Aceste administrațiuni, întrucât primesc subvenții de la Stat, sunt datoare ca, cel mai
târziu până la 15 martie ale fiecărui an, să prezinte ministerului de interne spre aprobare bugetul cheltuielilor de întreținere pentru anul bugetar viitor al instituțiunii sau instituțiunilor
care primesc subvenția.
Personalul medical al unor asemenea instituțiuni subvenționate sau nesubvenționate
se va recruta și revoca după normele stabilite de această lege, întrucât administrațiunea respectivă nu are regulamente speciale de recrutare aprobate de ministerul de interne.
Art. 104. Toate abaterile prevăzute de această lege se vor judeca de urgență și cu
precădere asupra tuturor afacerilor obișnuite.

Titlul VII
Capitolul XXVIII
Dispozițiuni finale și tranzitorii
Art. 105. Toți medicii și medicii veterinari, numiți definitiv în baza unui concurs
în conformitate cu prevederile legilor anterioare, precum și actualii medici de porturi ce
au fost confirmați definitiv în posturile lor, își păstrează locurile lor cu drepturile ce acordă
legea de față funcționarilor definitivi numiți în puterea ei.
Medicii de plasă și spitale sau de circumscripție rurală, precum și medicii de oraș
sau județ, ce se vor găsi funcționând fără concurs în momentul promulgării acestei legi, își
păstrează drepturile ce le acordă legile anterioare. Pentru a se face definitivi în sensul acestei
legi și a căpătă drepturile corespunzătoare, vor trebui să treacă examenul de capacitate cerut
de art. 21 și următoarele ale acestei legi. Ei se pot prezenta oricând la examenul de capacitate
anual instituit de această lege. Acei reușiți la examen au drept a‑și păstră locurile ce ocupau,
indiferent de clasificare.
Se exceptează medicii de plasă și veterinarii care vor fi funcționat cel puțin șapte ani
în mod permanent ca medici de plasă și veterinari. Ei se vor considera ca definitivi.
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Prin derogare de la dispoziția art. 27, acești medici se vor numi definitivi, din momentul confirmării situației lor prin examenul de capacitate, dacă au o vechime în serviciul
direcțiunii generale de cel puțin trei ani.
Prin derogare de la dispozițiunile generale ale legii, vor fi scutiți de stagiile cerute de
art. 22, timp de trei ani de la promulgarea acestei legi, toți medicii ce se vor prezentă la examenul de capacitate de medic sanitar, și timp de cinci ani cei ce se vor prezentă la examenul
pentru spitale. Aceștia din urmă vor trebui însă să satisfacă condițiunile legii din 1885, adică
un stagiu de doi ani ca medic de plasă, ori patru ani, de practică medicală.
Organizarea inspectoratelor regionale consacrate de această lege se va face pe măsură ce contopirea județelor respective va deveni posibilă, prin extincția din serviciu a unora
dintre actualii medici primari de județ sau prin promovarea altora la demnitatea de inspectori regionali.
Actualii medici primari de județ numiți definitiv în baza legii din 1885 vor putea fi
promovați la gradul de medic inspector regional, cu drepturile și atribuțiunile conferite de
această lege, pe baza propunerii consiliului permanent,
Actualii medici primari de județ, care nu vor fi promovați la gradul de inspector regional, își păstrează situația de medic primar conform legilor anterioare.
Actualii medici de oraș numiți definitiv pe baza concursului depus își păstrează salariile pe care le‑au avut conform legii din 1898.
Actualii medici primari de județ, pe baza propunerii consiliului permanent, pot fi
trecuți, cu consimțământul lor, ca medici la orașe.
Până la înființarea corpului de medici legiști, medicii de județ, medicii de oraș, medicii de spitale, precum și inspectorii regionali, vor continua, ca și în trecut, executarea lucrărilor de medicină legală pentru localitățile rurale. Direcțiunea generală a serviciului sanitar
va putea da delegație medicilor de circumscripție respectivi spre a îndeplini aceste lucrări.
Inspectorii definitivi care la promulgarea acestei legi se vor găsi funcționând în virtutea legilor anterioare, precum și cei doi inspectori tehnici aflători în funcție și prevăzuți la
art. 15 din această lege, își păstrează drepturile câștigate cu titlul de definitivi.
Până în termen de trei ani din momentul promulgării acestei legi, cei propuși de către
consiliul permanent pentru postul de inspectori regionali vor putea fi dispensați de stagiul
de vechime cerut de art. 31, nu însă de condițiunile de capacitate cerute de acel articol.
Aplicarea dispozițiilor din această lege, întrucât e legată de sporuri bugetare, se va
face treptat în fiecare an, în măsura mijloacelor bugetare.
Actualii șefi de laboratoare de igienă de la Craiova și Galați, care se vor găsi
funcționând la promulgarea acestei legi, vor rămâne definitivi.
Celelalte dispozițiuni vor intra în aplicare din momentul promulgării acestei legi.
Toate dispozițiile contrarii din alte legi și regulamente sunt și rămân abrogate.
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Capitolul XXIX
Lefi
Art. 106. Apuntamentele lunare ale personalului dependent de direcțiunea generală sanitara sunt acele fixate prin această lege, și anume:
Directorul general lei una mie leafă și cinci sute diurnă;
Subdirectorul general lei nouă sute leafă și trei sute diurnă;
Șeful diviziei veterinare lei opt sute leafă și una sută cincizeci diurnă;
Inspectorii generali și tehnici ai serviciului sanitar uman și veterinar, precum și inspectorul farmaceutic, lei opt sute leafă și trei sute diurnă;
Inspectorii regionali ai serviciului sanitar uman și veterinar lei șapte sute leafă și trei
sute diurnă;
Medicul-șef al orașului București și Iași lei șapte sute leafă și două sute diurnă;
Medicul-șef în celelalte patru orașe lei șase sute leafă, și una sută cincizeci diurnă;
Veterinarul șef al orașului București lei șase sute leafă și una sută diurnă;
Medicul de port în Sulina lei opt sute leafă și una sută diurnă, și cel din Constanța lei
șase sute leafă și una sută diurnă;
Medicul de spital lei patru sute leafă. Medicul de spital care va avea de condus și o
circumscripție sanitară va primi în plus o diurnă de una suta cincizeci lei;
Medicul secundar lei trei sute leafă;
Medicul de port, în alte orașe decât Sulina si Constanța, precum și medicul de
circumscripție urbană și veterinarul de circumscripție urbană, lei patru sute leafă și una sută
diurnă;
Medicii veterinari din orașe cu reședința la abator nu vor avea diurnă;
Veterinarii de puncte de observație la frontiere lei trei sute leafă și una sută diurnă;
Medicul și veterinarul de circumscripție rurală lei patru sute leafă și una sută cincizeci diurnă.
Șefii de laboratoare de chimie și bacteriologic lei șase sute leafă;
Ajutorii de laboratoare lei două sute până la patru sute leafă;
Șefii de serviciu din administrația centrală lei șase sute leafă;
Șefii de birou lei patru sute leafă;
Subșefii de birou lei trei sute leafă;
Impiegați cls. I lei două sute cincizeci leafă;
Impiegați cls. II lei două sute leafă;
Impiegați cls. III lei una sută cincizeci leafă;
Copiștii lei una sută douăzeci leafă;
Agenții sanitari și moașele în comunele rurale și cele urbane nereședințe de județ
leafă optzeci lei și douăzeci lei diurnă;
Agenții sanitari și moașele în comunele urbane reședințe de județ leafă optzeci lei și
douăzeci lei diurnă.
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In orașele București, Iași, Galați, Brăila, Craiova, Constanța și Ploiești, diurna acestui
personal va fi de patruzeci lei.
Agenții sanitari și subchirurgii din spitale leafă o sută lei lunar și întreținerea.
Agenții veterinari din orașe se vor plăti ca și agenții sanitari. Cei din comunele rurale
însă vor avea aceeași leafă iar diurna va fi de cincizeci lei.
Această lege s-a votat de Senat în ședința de la 17 decembrie, anul 1910, și s-a adoptat cu majoritate de 48 voturi, contra 4.
Președinte, General C. Budișteanu
Secretar, Dr. Bucșenescu
(L.S.S.)
Această lege s-a votat în Adunarea deputaților în ședința de la 18 decembrie, anul
1910, și s-a adoptat cu majoritate de 83 voturi, contra 2.
Președinte, M. Pherekyde
Secretar, Nicolae Racottă
(L.S.A.D.)
Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului și publicarea în Monitorul Oficial.
Dat în București, la 18 decembrie 1910.
(L.S.St.)
CAROL
Ministrul de interne,
Ion I. C. Brătianu

Ministrul de justiție,
T. Stelian
No. 3804
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8.
Lege pentru înființarea de spitale rurale
Art. 1. În localurile mănăstirești rămase sau care ar rămâne neocupate de comunități
religioase se vor înființa spitale pentru căutarea pelagrei și altor boli care bântuie populația
rurală și reclamă o îngrijire mai mare și mai îndelungată.
Deocamdată, și în anul acesta chiar, se vor înființa patru asemenea spitale. Localurile
vor fi alese astfel încât să răspundă la toate trebuințele țării și să fie situate pe cât se va putea
în centrul regiunii ce va avea a deservi fiecare.
Art. 2. Pentru a acoperi cheltuielile de punere în stare a localurilor, amenajare și
întreținere a spitalelor, plata medicilor, farmaciștilor etc. se acordă guvernului, pentru anul
curent, un credit de lei 200.000.
Pentru anii următori se vor prevedea în buget alocații anuale în raport cu trebuințele.
Art. 3. Serviciul de infirmieri și infirmiere, în aceste spitale, se va încredința de
preferință călugărilor și călugărițelor întreținuți din fondurile statului sau ale stabilimentelor publice, eforia spitalelor și altele. Cheltuielile de transport și altele ale acestor infirmieri
și infirmiere vor fi în sarcina statului.
Art. 4. Până la înființarea numărului de asemenea spitale îndestulător pentru scopul
propus și chiar în urmă, în cazuri urgente, ambulanțele militare, în intervalele concentrărilor
ordinare și extraordinare vor fi puse la dispoziția exclusivă a ministerului de interne, care le
va dirija asupra regiunilor celor mai bântuite; aceste ambulanțe vor fi conduse de doctori
în medicină.
Art. 5. În timpul acestor mișcări personalul ambulanțelor va primi indemnizația de
campanie.
Art. 6. Pentru acoperirea cheltuielilor ce vor necesita mișcările ambulanțelor militare se deschide pentru anul acesta un credit de 200.000 lei; pentru anii viitori cheltuiala se
va prevede regulat în buget.
Art. 7. Un regulament de administrație publică va regla amănuntele organizării și
funcționării spitalelor și serviciului ambulanțelor. Acest regulament va fixa, pentru anul
acesta, și cadrul personalului, retribuțiile și celelalte cheltuieli, rămânând ca la viitorul buget
să se supună la aprobarea legislativă.
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9.
Lege asupra alienaților
Secțiunea I
Despre ospiciile de alienați și despre supravegherea lor
Art. 1. Stabilimentele destinate la căutarea alienaților sunt de două feluri: ospiciile
de alienați și casele de sănătate private.
Locașurile de monahi și monahe nu mai pot fi autorizate a primi alienați.
Art. 2. Stabilimentele prevăzute la art. 1 pot primi și epileptici și idioți, până când se
vor crea azile și colonii destinate la adăpostirea acestor categorii de bolnavi.
Art. 3. Oricine voiește a deschide și dirige o casă de sănătate privată trebuie să
obțină mai întâi autorizațiunea ministerului de interne, care o va acorda numai persoanelor
prezentând garanții suficiente de moralitate.
Această autorizațiune se va acorda, dacă localul este salubru, dacă are o întindere
suficientă, dacă se poate păstra într‑însul separațiunea de sexe și, dacă serviciul medical și
regimul interior sunt bine organizate.
Direcțiunea medicală a acestor case va aparține totdeauna unui doctor în medicină,
care va fi responsabil de buna ținută a casei și de păzirea regulamentelor.
Regulamentele interioare ale tuturor ospiciilor de aienați sunt supuse aprobării ministrului de interne.
Art. 4. Nici un individ nu poate fi izolat și căutat la domiciliul său propriu sau în
acela al vreuneia din rudele sale, dacă starea sa de alienațiune mintală n‑a fost prealabil constatată prin doi doctori în medicină. Certificatul acestora împreună cu o declarațiune scrisă
se va adresa de persoana în domiciliul căreia se află bolnavul, către procurorul tribunalului
din județul respectiv. În caz când se va dovedi că bolnavul nu este de ajuns îngrijit, sau este
maltratat sau părăsit, procurorul are dreptul să ordone transferarea sa într‑un ospiciu de
alienați sau într‑o casă de sănătate, și deciziunea aceasta se va lua în fața tutorelui sau a persoanei chemate a îngriji pe alienat.
Art. 5. Orice ospiciu public de alienați, administrat fie de eforii sau epitropii, fie
de județe sau comune, este pus sub direcțiunea unui medic, care va fi responsabil în fața
autorităților de buna ținută a ospiciului și de păstrarea regulamentelor sale.
Medicul primar al ospiciului va fi secondat de unul sau mai mulți medici ajutori,
după importanța ospiciului și numărul alienaților.
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Medicul primar și medicii ajutori sunt recomandați ministrului de interne, după un
concurs ținut după regulile prevăzute în legea sanitară, și numiți prin decret regal. Medicul
primar va locui în apropiere de ospiciu, iar medicii ajutori în interiorul ospiciului.
Art. 6. Ospiciile de alienați și casele de sănătate sunt supuse supravegherii directe a
guvernului și a autorităților locale. Ele vor fi inspectate cel puțin de două ori pe an; cele din
județe de prefectul de județ, împreună cu medicul primar al orașului; o dată pe trimestru,
de procurorul general al curții de apel din circumscripțiunea respectivă; o dată pe lună, de
procurorul tribunalului local și, de câte ori se va crede de trebuință, de inspectorii sanitari și
de directorul general al serviciului sanitar.
Atribuțiunile acestor funcționari sunt: a controla regimul interior al ospiciilor publice și private, a cerceta formalitățile și actele, pe baza cărora o persoană a fost izolată în
ospiciu și dacă este oportun ca izolarea sa să fie menținută, a primi reclamațiunile ce li s‑ar
adresa, fie de către persoanele așezate în ospiciu, fie de către altele străine.
Secțiunea II
Despre admisiunea în stabilimentele de alienați
Art. 7. Admisiunea în ospiciile de alienați se face după cereri particulare sau după
ordinul autorităților publice.
Art. 8. Nici o persoană atinsă de alienațiune mintală nu va putea fi primită în vreun
ospiciu public sau în vreo casă de sănătate, decât în puterea următoarelor acte:
a) O cerere în care să se arate profesiunea, etatea și domiciliul, atât al persoanei
care subscrie cererea, cât și al aceleia care cată să fie așezată, precum și gradul de rudenie
între aceste două persoane. Această cerere va fi mai înainte vizată de primarul comunei sau
de poliția urbei unde ea domiciliază. Dacă petiționarul este tutore al persoanei alienate, el
cată să prezinte o copie a actului de interdicțiune și a deciziunii consiliului de familie;
b) Un certificat medical vizat de procurorul tribunalului localității unde domiciliază alienatul, sau al aceluia unde se află ospiciul, și subscris de doi medici.
În acest act se vor descrie, pe cât se poate, simptomele mintale și corporale ale bolii,
cauzele ei, timpul de când durează, mersul ce l‑a avut și motivele din care rezultă necesitatea
ca persoana să fie izolată într‑un ospiciu de alienați. Acest certificat nu poate avea o dată mai
veche de trizeci zile.
Medicii semnatari ai certificatului medical cată să nu fie nici rude cu persoana izolată, nici cu acea care cere așezarea ei, nici medici ai ospiciului unde se va așeza bolnavul.
În caz de urgență, un simplu certificat este de ajuns, însă el se va completa, în primele
trei zile după așezare, prin un alt act în regulă. De această excepțiune nu va putea uza decât
numai autoritatea publică.
c) Orice acte prin care se constată identitatea persoanei așezată. Dacă în momentul așezării petiționarul nu posedă aceste acte, el cată să le completeze în prima săptămână,
după ce persoana a fost așezată.
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Art. 10. În fiecare ospiciu sau casă de sănătate există un registru special cu semnătura directorului general al serviciului sanitar și a procurorului pribunalului respectiv. În acest
registru medicul va înscrie:
a) Toate actele arătate în art. 8;
b) Observațiunile ce el și ajutorii săi au făcut asupra persoanei așezate. Aceste
observațiuni se fac în fiecare săptămână în cursul primei luni și la o lună o dată în tot cursul
șederii ulterioare a alienatului în ospiciu;
c) Data ieșirii persoanei din ospiciu sau data morții și cauzele ei.
Acest registru se poate examina numai de persoanele care au dreptul de a supraveghea ospiciul.
Art. 11. Nici o persoană așezată în ospiciu, după formalitățile prescrise, nu poate fi
reținută dacă medicul ospiciului declară că este vindecată.
Medicul va înștiința despre aceasta pe familia individului sau pe tutorele lui, pe primarul comunei, pe procurorul tribunalului din județul de unde a venit bolnavul și pe procurorul tribunalului unde se află ospiciul.
Art. 12. Persoana șezată în ospiciu, chiar dacă nu este vindecată, nu poate fi reținută,
dacă ea este reclamată de tutorele sau curatorele ei, de persoana care a cerut așezarea ei, de
familie prin un delegat din partea lui.
Dacă însă, medicul declară că punerea în libertate a acelei persoane este periculoasă ei însăși și familiei sale, sau vătămătoare securității și ordinii publice, sau recunoaște că
petiționarul nu poate procura alimente și un tratament cuviincios, va amâna permisiunea
de ieșire până va aviza pe procurorul localității, sau pe șeful de poliție al urbei, sau pe prefectul județului unde domiciliază alienatul. Dacă procurorul sau prefectul nu vor răspunde,
în termen de 15 zile, că acea persoană trebuie să fie menținută în ospiciu, buletinul de ieșire
se va semna imediat.
Art. 13. În primele două zile după ieșirea bolnavului din ospiciu, medicul
înștiințează despre aceasta pe autoritățile cărora le notificase așezarea lui, conform art. 9,
arătând și motivele pentru care persoana a fost concediată.
Art. 14. În orașele capitale de județe, șeful de poliție poate ordona așezarea provizorie, într‑un local destinat pentru aceasta, a oricărei persoane interzise sau nu, care, prin
starea sa de alienație mintală constatată prin un proces-verbal, compromite ordinea publică
sau este periculoasă ei însăși.
Art. 15. În fiecare capitală de județ există o secțiune separată, fie într‑o casă de sănătate privată, fie într‑un spital general, destinată a primi provizoriu asemenea alienați.
Art. 16. În orașele mici și în comunele rurale, primarii pot lua măsurile cuvenite în
contra unui alienat periculos, cu condițiune ca, în 24 de ore, să se facă cunoscut prefectului
de județ, care va ordona imediat să fie transferat în reședința județului.
Art. 17. Șeful de poliție, care a ordonat internarea provizorie a cuiva, sau prefectul
de județ, care a ordonat transferarea unui alienat într‑unul din localurile separate, va înainta
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imediat procurorului procesele-verbale și certificatele medicale asupra stării mintale a persoanei izolate.
Art. 18. O comisiune medicală de cel puțin doi medici se va ordona de procuror
spre a examina pe persoana izolată provizoriu și a raporta, conform art. 8. Raportul, vizat
de procuror, se va înainta prefectului, care va aviza la așezarea bolnavului într‑un ospiciu de
alienați. El va înainta direcțiunii sau administrațiunii ospiciului procesele-verbale, certificatele și actele medicale și autorizațiunea procurorului de așezarea bolnavului.
Art. 19. Prefectul, care a ordonat așezarea unui alienat într‑un ospiciu, va notifica
imediat aceasta familiei sau tutorelui său, sau, dacă alienatul este din altă localitate, primarului comunei, ca acesta, la rândul său, să înștiințeze familia.
Art. 20. Dispozițiunile prescrise la art. 11, 12 și 13, privitoare la ieșirea alienaților
vindecați sau reclamați, se aplică și persoanelor a căror așezare a fost ordonată de autoritățile
publice.
Secțiunea III
Veniturile și cheltuielile serviciului de alienați
Art. 21. Ospiciile de alienați sunt întreținute din mai multe fonduri:
a) Din veniturile lor proprii, constituite prin donațiuni;
b) Din subvențiunea anuală acordată de Stat;
c) Din subvențiunile datorite de autoritățile județene sau comunale, pe baza
unor învoieli încheiate între acestea și eforia sau epitropia de care depinde ospiciul;
d) Din plățile de întreținere ale bolnavilor particulari internați pe socoteala lor.
Art. 22. Sumele de subvențiune acordate de Stat sunt mărite sau micșorate în
proporțiune cu numărul bolnavilor tratați în ospiciu și fixate de ministrul de interne. Sumele subvențiunilor acordate de județ sau comune, prin anume încheieri între acestea și
administrațiunea ospiciului, vor fi de asemenea supuse aprobării ministrului. Plata făcută
de particulari, tutore sau familie, se va determina de eforia de care depinde ospiciul, conform unui regulament aprobat de ministru.
Art. 23. Șeful poliției sau prefectul județului, care trimite un alienat la ospiciu, va
indica, pe lângă actele arătate la art. 18, că întreținerea persoanei trimise este în sarcina
județului.
Art. 24. Prefectul va percepe de la familia bolnavului, sau în caz de indigență, de la
comuna unde aparține alienatul, plata de întreținere, dispensând pe administrațiunea ospiciului de a coresponda direct cu familia bolnavului sau cu primarul comunei.
Art. 25. În caz de așezări din inițiativa privată, conform art. 8, tutorele sau familia
varsă în casa administrațiunii ospiciului, în ziua așezării alienatului, plata trimestrială sau
anuală, și se obligă, în cererea scrisă, că va continua cu plata cât timp va sta persoana în
ospiciu.
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Art. 26. Cheltuielile ocazionate cu întreținerea alienaților în ospiciu, ca: nutriment,
locuință, spălat, tratament medical, rufărie, îmbrăcăminte, încălțăminte precum și onorariile și apuntamentele personalului medical și administrativ, sunt fixate de administrațiunea
ospiciului și supuse aprobării ministrului de interne.
Art. 27. Veniturile și cheltuielile ospiciilor de alienați formează un buget cu totul
separat de bugetul general al eforiei sau epitropiei care‑l administrează. Acestea n‑au dreptul, în nici un caz, de a afecta excedentele veniturilor ospiciului la alte trebuințe decât acelea
ale alienaților.
Art. 28. Spezele de întreținere a persoanelor presupuse alienate și izolate provizoriu în localuri speciale, până la facerea formalităților necesare la admisiunea lor regulată în
ospiciu, și acelea ale alienaților inculpați de delicte și de crime și așezați în ospiciu, după
cererea procurorului general, onorariile medicilor experți și ale medicului inspector, sunt
în sarcina Statului.
Art. 29. Preveniții și condamnații la închisoare de orice natură, care, după o expertiză medicală, s‑ar constata că sunt atinși de alienațiune mintală sau de epilepsie, vor fi așezați,
pe baza ordinului procurorului, într‑un ospiciu de alienați până la vindecarea lor sau până
la expirarea pedepsei.
O secțiune specială, și separată de celelalte secțiuni, se va crea în două din cele mai
mari ospicii din țară, destinată la izolarea alienaților criminali.
Art. 30. Expertiza medico-legală asupra inculpatului presupus alienat se poate face
în depoul provizoriu, dependinte de prefectura poliției în București și Iași; iar în celelalte
orașe, într‑un local separat din spitalul public, fie chiar în ospiciul de alienați, după ce se vor
lua toate măsurile severe de supraveghere pentru izolarea lor.
Art. 31. Când se cere ieșirea din azil a alienatului criminal, așezat conform art. 29,
medicul cată să declare dacă el este vindecat și dacă recidiva este posibilă. După avizul medicului, procurorul poate ordona ieșirea bolnavului. Ieșirea însă, este condiționată și revocabilă. După primele semne de recidivă, reinternarea alienatului în ospiciu se va face imediat.
Secțiunea IV
Dispozițiuni aplicabile persoanelor așezate în ospiciu
Art. 32. Orice persoană așezată într‑un ospiciu de alienați, conform dispozițiunilor
de mai sus, cată să fie prevăzută de un administrator provizoriu, care va gira afacerile până
la însănătoșirea sa.
Art. 33. Pentru persoanele care au fost așezate fără ca mai înainte să fie interzise,
conform art. 435 din codul civil, se va procede de către tribunalul județului unde domiciliază acele persoane, la numirea unui administrator, după recomandațiunea consiliului de
familie a persoanei alienate. El poate fi soțul persoanei alienate, sau părintele, sau fiul, sau o
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rudă, sau chiar o persoană străină care va fi responsabilă de buna gestiune a averii mobiliare
sau imobiliare a persoanei izolate.
Art. 34. Numirea administratorului provizoriu va fi provocată de ministerul public,
când persoana izolată nu are rude, sau când rudele nu fac nici o cerere.
Art. 35. Administratorul provizoriu face orice act pentru conservarea averii alienatului, percepe sumele datorate, achită datoriile, primește sau respinge succesiunile sau
donațiunile, după ce va lua avizul consiliului de familie sau al tribunalului, face plățile necesare în casa administrațiunii ospiciului unde se află așezat alienatul și, în nici un caz, nu
poate vinde imobilele alienatului fără autorizațiunea Tribunalului, care va statua în camera
de consiliu, dacă această măsură este în interesul însănătoșirii persoanei bolnave.
Art. 36. Administratorul provizoriu va prezenta tribunalului, la expirarea fiecărui
trimestru, după așezarea alienatului în stabiliment, o dare de seamă despre gestiunea sa și
situațiunea financiară a persoanei alienate.
Art. 37. Dacă persoana alienată este un comerciant sau asociată cu o altă persoană
într‑o afacere comercială și industrială, tribunalul poate, după cererea soției sale sau a persoanei asociate, să autorizeze pe aceasta cu afacerile sociale. El va fi dator, însă, să prezinte la
expirarea semestrului, o dare de seamă după situațiunea asociațiunii.
Art. 38. Rudele internatului, după distincțiunile stabilite în art. 436 și următorii
din codul civil pot, după internare, procede la formalitățile necesare pentru punerea sub
interdicțiune a rudei lor și pentru numirea unui tutore.
Art. 39. Funcțiunile administratorului provizoriu încetează de fapt îndată ce persoana căutată a părăsit ospiciul vindecată și când, după un concediu provizoriu acordat de
medicul ospiciului, persoana n‑a fost reintegrată.
Art. 40. Medicul primar al ospiciului poate acorda, când va crede de cuviință, sub
titlul de îcercare, alienatului un concediu de 15 zile. Dacă concediul întrece acest timp, el
va fi dator a înștiința administrațiunea superioară de unde depinde ospiciul și pe șeful de
poliție sau pe prefectul de județ.
Art. 41. Alienatul, care s‑a evadat dintr‑un ospiciu public, poate fi readus în primele
20 zile după evaziune. Dacă a trecut mai mult, formalitățile prescrise în secțiunea II, despre
admisiunea alienaților în ospiciu, cată să fie împlinite din nou.
Secțiunea V
Despre penalități și dispozițiuni generale
Art. 42. Medicul director al unui stabiliment de alienați public sau privat va fi admonestat, sau suspendat provizoriu din funcțiunea sa, dacă va reține în stabiliment o persoană
vindecată, sau dacă va refuza de a libera o persoană așezată, când prefectul sau procurorul o
ordonă, sau când vreuna din persoanele arătate în art. 14 o va cere.
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Art. 43. Contravențiunile la articolele din secțiunea II, comise de medicul director
al unui ospiciu public sau al vreunei case de sănătate privată, sunt pedepsite cu amendă de
la 50–1000 lei.
Art. 44. Orice persoană impiegată într‑un stabiliment public sau privat și orice supraveghetor sau infirmier, sau atașat pe lângă un alienat, care a devenit culpabil cu știință de
lovituri și răniri comise asupra unui alienat, va fi pedepsit conform art. 238 și următorii din
codul penal.
Art. 45. Orice persoană culpabilă de un atentat la pudoare, comis cu sau fără
violență asupra unui alienat de sex bărbătesc sau femeiesc, se va pedepsi cu recluziunea.
Art. 46. Se acordă ministrului de interne, un timp de un an de la promulgarea acestei legi, pentru a elabora regulamentele privitoare la îndatoririle diferitelor funcțiuni create
prin rezenta lege, la modul de recrutare al personalului medical și administrativ al ospiciilor,
la învoielile încheiate între comune, consilii județene și particulari cu epitropia sau eforia
care au sub administrațiunea lor ospicii de alienați și la organizațiunea interioară a acestor
stabilimente.
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BDGSS, nr. 10, 31 mai 1906, anul XVIII, p. 181–183.

10.
Lege pentru alcătuirea unui fond
al asistenței sanitare a sătenilor
Art. 1. Se înființează un fond pentru asistența sanitară a sătenilor, ale cărui venituri
vor servi pentru următoarele scopuri:
a) Înființarea, înzestrarea, și întreținerea tuturor spitalelor rurale, ospiciilor, sanatoriilor și altor așezăminte pentru asistența sanitară a sătenilor.
b) În afară de spitalele rurale și județene în ființă, se vor clădi treptat, pe cât posibil, la centrul fiecărei circumscripțiuni medicale, spitale, având fiecare câte un pavilion pentru boli obișnuite, un pavilion de izolare pentru infecto-contagioși, băi și anexele cuvenite.
Băile vor fi astfel așezate, încât să poată servi și ca băi populare ale regiunii.
Art . 2. Se vor lua măsuri pentru stăvilirea și combaterea bolilor la sate prin așezarea
de infirmerii ambulante, de cuptoare pentru gătirea pâinii, uscarea porumbului etc.
Se va lucra la stăvilirea și combaterea paludismului prin măsuri luate în vatra satelor
și asanarea lor.
Art. 3. Fondul sanitar se va alimenta din următoarele izvoare:
1. Din venitul anual net al unei loterii permanente pe clase, care se înființează
prin legea de față și este pusă sub controlul ministerului de interne.
2. Din jumătatea încasărilor telegrafo-poștale anuale pentru misivele acestei
loterii.
3. Din subvențiunea, care conform legii din 28 mai 1892, se înscrie anual în bugetul direcțiunii generale a serviciului sanitar, pentru spitalele rurale existente azi.
4. Din venitul donațiunilor și legatelor, pe care acest fond le‑ar primi.
Art. 4. Ministerul de interne este autorizat a conceda prin contract dreptul exclusiv
de a se înființa pe teritoriul Regatului o loterie pe clase, sub controlul statului si respectând
dispozițiunile codului comercial român.
Art. 5. Îndată după promulgarea acestei legi se interzice în mod absolut intrarea,
transportarea, ori vânzarea în România a biletelor sau lozurilor oricărei loterii de bani străine, precum și organizarea altei loterii de bani pe clase. Însă loteriile pe obiecte și cele de
binefacere, având bilete până la 2 lei unul, pot fi autorizate.
Art. 6. Pentru deplina suprimare a jocului la loteriile de bani străine se interzice publicarea de orice anunțuri relative la aceste loterii prin ziarele tipărite în cuprinsul Regatului
român. Asemenea se interzice expunerea sau distribuirea de orice anunțuri sau prospecte
de loterii străine. Proprietarii tipografiilor și proprietarii publicațiunilor, care vor contraveni dispozițiunilor de mai sus, se vor pedepsi la prima abatere cu o amendă de 3.000 lei, în
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folosul fondului asistenței, iar la a doua abatere cu închisoare corecțională pe timp de un an
și amendă de 5.000 lei în folosul aceluiași fond. Tot asemenea se vor pedepsi vânzătorii de
lozuri străine. Aceste delicte nu sunt delicte de presă.
Direcțiunea generală a poștelor este autorizată a opri distribuirea biletelor loteriilor
străine și publicațiunilor lor, respectându‑se secretul corespondenței.
Art. 7. Societatea concesionară a loteriei va plăti taxa de patentă, la care sunt supuse
societățile anonime. Ea va fi însă scutită, pe tot timpul duratei concesiunii de impozitele
către Stat, județ sau comună. Va mai fi scutită, înpreună cu colectorii săi, de taxa de timbru
sau orice altă taxă pentru lozuri, imprimate, anunțuri, prospecte, planuri, liste de trageri etc.
Art. 8. Un regulament de administrație publică, alcătuit de ministerul de interne, va
determina toate chestiunile în amănunt, privitoare la funcționarea loteriei de față.
Art. 9. Administrația veniturilor fondului sanitar se va face de către divizia specială
existentă la Direcțiunea generală a serviciului sanitar; ea va fi condusă de actualul șef, cu
titlu de „șef al Contabilității și fondurilor sanitare” adăugându‑se numai un birou special
pentru fondul asistenței sanitare a sătenilor, cu ajutorul și copiștii necesari.
Art. 10. În fiecare an se va alcătui la Direcțiunea generală a serviciului sanitar bugetul fondului de asistență sanitară a sătenilor, care va fi alipit la anexele bugetului ministerului
de interne, sub titlul Direcțiunea Generală a serviciului sanitar, spre a fi supus Consiliului de
Miniștri și votului Adunării Deputaților.
Art. 11. Veniturile acestui fond nu vor putea fi distrase, sub nici un cuvânt, de la
destinațiunea lor.
Art. 12. Articolele legi sanitare și a altor legi, întrucât ar fi contrarii, sunt și rămân
modificate în sensul prezentei legi.
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BDGSS, nr. 6, 31 martie 1906, anul XVIII, p. 102–103.

11.
Lege pentru trecerea spitalelor rurale de la județe
sub directa administrare a ministrului de interne
Art. 1. Spitalele rurale, organizate de Stat prin legea din 20 iunie 1881, se trec sub
directa administrare a Ministerului de Interne (Direcțiunea generală a Serviciului Sanitar).
Art. 2. Trecerea acestor spitale rurale de la județe la Stat nu desființează datoria ce
prefecturile și delegațiile județene au prin legile lor organice de a priveghea așezămintele
publice de caritate și a raportă asupra neajunsurilor ce vor constată.
Art. 3. Spitalele rurale, care, din împrejurări, vor fi puțin frecventate de bolnavi, vor
fi transformate în azile pentru pelagroși, tuberculoși și ospicii pentru infirmi.
Art. 4. Medicii spitalelor rurale sunt obligați a face serviciul medical al comunei de
reședință, în cazul când în această comună nu se află reședință de medic de plasă.
Art.. 5. Regulamentul în vigoare al spitalelor rurale va fi modificat împreună cu cap.
XI din legea sanitară.
Art. 6. Legea sancționată prin Decretul Regal no. 2 203 din 1892 este și rămâne
abrogată.
Dat în București, la 12 martie 1906.
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MO, 1875, nr. 103, 13 mai, p. 2381–2382.

12.
Regulament pentru vaccinație și revaccinație
Art. 1. Vaccinația este obligatorie pentru toată populațiunea.
Art. 2. Orice copil se va vaccina în primul an al vieți, cu excepția celor bolnavi și
bolnăvicioși, pentru care vaccinația este facultativă.
Art. 3. Revaccinația se face de la etatea de 7 ani în sus.
În timpul epidemiei de variolă, vaccinația devine obligatorie.
Art. 4. Pentru vaccinația generală obligatorie se fixează anual două termene: unul
de la 1 aprilie până la 30 iunie, iar altul de la 1 septembrie până la 30 noiembrie.
Aceste termene nu exclud vaccinația și în celelalte luni pentru întreținerea vaccinului.
Art. 5. În caz de izbucnire a unei epidemii de variolă, chiar când cazurile de îmbolnăvire n‑ar fi numeroase, se vor aplica în localitățile infectate imediat și afară de termenele
fixate mai sus, și regulile prescrise la art. 2 și 3 de către prefecții județelor și primarii celor
zece urbe mari, prin înțelegere cu consiliile de igienă publică și salubritate respectivă, care
se vor pronunța în fiecare caz special dacă această măsură trebuie aplicată și asupra comunelor vecine, sau chiar asupra plășii ori a județului întreg.
Art. 6. Elevii și elevele din școlile publice și pensioanele particulare, elevii din seminarii, din stabilimentele de meseriași, individele din mănăstirile și penitenciarele de ambele sexe, copiii din institutele de orfani, în fine individele din ori ce stabilimente și localuri
publice sau private, tare populate, urmează a fi supuse vaccinării și revaccinării obligatorii.
Art. 7. Persoanele care nu vor înfățișa bilete doveditore că au fost vaccinate cu bun
succes nu vor fi primite în nici un serviciu public.
Art. 8. Părinții și epitropii copiilor sunt datori a aduce pe copii atât pentru vaccinație
cât și pentru revaccinație precum și pentru control la locul destinat pentru acesta, iar daca
au fost absenți în timpul fixat pentru această operație, atunci sunt datori a proba cauza acestei absențe prin certificat legal.
Scutirile definitive sau temporare ale copiilor de vaccinație, care se vor constata de
către medicul vaccinator direct sau după bilete liberate de alți medici, se vor trece în rigla de
observații a listei generale celor destinați pentru vaccinație.
Pentru vaccinația școlarilor, vaccinatorul se va transporta în școli și îi va vaccina
acolo.
Art. 9. Scutirea definitivă de vaccinație va fi:
a) Când copilul a fost vaccinat cu succes bun;
207

b) Când unul și același copil a fost vaccinat trei ani pe rând fără efect. Această
condițiune nu exclude însă de loc pe copil de la datoria vaccinării la etatea de 7 ani;
c) Când a zăcut copilul de variola naturală.
Art. 10. Scutirea temporară va avea loc dacă starea sănătății sau constituția copilului
nu permite de a fi supus acestei operații. Îndreptându‑se însă, se va supune vaccinației în
termenul cel mai apropiat.
Art. 11. Primarii comunelor atât urbane cât și rurale sunt datori a forma listele tuturor născuților pe fiecare an, extrase din registrele de stare civilă, alcătuindu‑le în urbe după
despărțiri, iar în comunele rurale după cătune, și însemnând în rigla de observații pe cei
morți și pe aceia care s‑au permutat cu părinții în altă comună.
Primarul acestei comune este obligat a cere noilor veniți în comună prezentarea biletelor de vaccinație ale copiilor și la caz de a nu le putea da, de‑a trece pe copii în lista celor
destinați pentru vaccinație în termenul cel mai apropiat.
Art. 12. Copiii care din cauze neprevăzute nu s‑au putut vaccina într‑un an, urmează a fi înscriși de primari în lista anului viitor.
Art. 13. Primarii urbelor comunică medicilor de urbe cel mult până la 1 februarie
al fiecărui an, listele prevăzute la art. 11 și fixează prin înțelegerea cu dânșii zilele și locurile
destinate pentru vaccinație.
Primarii comunelor rurale înaintează aceste liste, în termenul fixat mai sus, prefectului județului, care prin înțelegere cu medicul primar fixează zilele și locurile destinate pentru vaccinație în comunele rurale.
Art. 14. Spre a asigura prezentarea părinților cu copiii, primarii comunelor urbane
și prefecții județelor vor comunica autorităților administrative locale cu 15 zile mai înainte,
zilele, orele și locurile destinate pentru vaccinație, iar aceste autorități reglează la rândul lor
publicarea imediată a acestor termeni în fiecare despărțire sau cătun.
Art. 15. Dacă cătunele care compun o comună rurală sunt prea depărtate de
reședința primăriei, (locul concentrării copiilor) pentru ca mamele copiilor, să nu fie nevoite a veni cu ei mai departe de 15 kilometri, primarul respectiv, prin înțelegere cu medicul
vaccinator, împarte acesta comună în mai multe ocoale; destinează cătunul din centrul fiecărui ocol, ca loc de strângere al copiilor și fixează termene deosebite pentru vaccinație și
pentru control.
Art. 16. Controlul vaccinării se va face după 8 zile de la ziua vaccinării.
Medicul vaccinator comunică chiar în ziua operației atât primarului comunei, cât
și mamelor copiilor, spre a se prezenta cu dânșii în localitate, la ora și ziua fixată pentru
control.
Art. 17. La operația vaccinării și la control, medicii vaccinatori vor fi însoțiți în urbe
de un agent al poliției locale, iar în comunele rurale, de primar sau de un delegat al său.
Art. 18. Vaccinația se va face în urbe de medici de urbe, iar în comunele rurale de
medici de plăși, a căror datorie este a judeca dacă copiii se află în condițiile cerute spre a fi
208

supuși acestei operațiuni și a alege pe copiii de la care urmează a se lua limfa pentru vaccinări subsecuente. Această operație se poate face și de subchirurgi ori vaccinatori, numiți
într‑adins; copiii vacciniferi nu se vor putea însă alege și vaccina decât de către medici.
Art. 19. Reînnoirea vaccinului prin inocularea vaccinului original se va face în urbe,
de către medicii urbei în persoană; iar pentru comunele rurale de către medicii primari al
județelor și de către cei de plăși, de două ori pe an, la epocile fixate mai sus.
Art. 20. Pentru vaccinațiile subsecuente se va lua limfă numai de la copii, care să
nu fie mai tineri de un an, să nu aibă în gură, nas, urechi, orificiul anal, precum și pe părțile
genitale, nici o urmă de boli sifilitice; asemenea să nu aibă pe piele erupții, glande, sau ulcere scrofuloase, cu un cuvânt să fie cu desăvârșire sănătoși, de o constituție bună și de un
temperament sanguin, adnotându‑se în lista vaccinaților, în dreptul numelui lor, că au servit
de vacciniferi.
Art. 21. Asemenea se va nota în lista vaccinaților, pentru fiecare copil în parte, cu
ce fel de limfă a fost vaccinat, cu limfă originală sau cu vaccină umanizată, și în cel din urmă
caz, de la care copil a fost luată limfa.
Art. 22. Limfa se va lua, pe cât se poate, numai din pustule bine dezvoltate, între a
6‑a și 8‑a zi, când acestea nu conțin încă puroi. Asemenea se va feri de a face să sângereze
pustulele de luarea limfei.
Art. 23. Vaccinatorul va face câte 2 inoculații la fiecare braț, în distanță nu mai mică
de 4 centimetri una de alta.
Art. 24. Medicul sau vaccinatorul va fi aprovizionat la operație cu mai multe instrumente de vaccinație și înaintea fiecărei vaccinări în parte va curăța bine instrumentul cu un
lichid alcoolic.
Art. 25. Medicul este obligat a face cel mai exact și cel mai conștiincios control
vaccinaților. El va înscrie în liste deosebite atât pe vaccinații cu cow-pox cât și pe cei cu vaccină umanizată, notând la facerea controlului, atât vaccinațiile făcute cu succes, cât și pe cele
fără succes, pentru fiecare specie de vaccin în parte.
După terminarea controlului, în conformitate cu art. 9, 10 și 11, revizuiește pe copiii
scutiți definitiv și temporar, și dacă găsește în regulă atestatele despre care tratează art. 9
emite celor dintâi certificatul de scutire definitivă, iar pe ceilalți îi trece în lista generală a
celor destinați pentru vaccinație în termenul cel mai apropiat.
Art. 26. După terminarea definitivă a vaccinației în fiecare comună în parte, medicii de urbe sunt datori a comunica primarilor, iar medicii de plăși sau vaccinatorii, medicilor primari de județe, rezultatul obținut, trimițându‑le totodată listele nominale ale
vaccinaților-revaccinaților, alcătuite după model, adeverite de autoritățile administrative
locale și însoțite de procese-verbale constatatore acelei lucrări, precum și lista nominală a
copiilor care nu au îndeplinită îndatorirea stipulată de art. 8; iar copii de pe aceste liste, rămân: una la medicul vaccinator și alta la primărie.
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Art. 27. Listele nominale originale de vaccinați se vor înainta și de către medicii de
județe și de către primarii celor 10 urbe mari la consiliile de igienă publică și salubritate,
spre a se comunica rezultatul ministerului de interne.
Art. 28. Părinții copiilor vaccinați de medici particulari vor prezenta certificatele
acestora medicilor însărcinați cu vaccinația obligatorie, la epocile vaccinărilor periodice,
pentru a fi trecuți în listele generale.
Art. 29. Vaccinația generală obligatorie urmează a se face sub privegherea prefecților
de județe, a primarilor celor 10 urbe mari și a consiliilor de igienă publică și salubritate.
Art. 30. Controlul mai de aproape al vaccinațiunii obligatorii prin județe, privește
pe medicii primari ai județelor; iar în cele 10 urbe mari pe vicepreședinții consiliilor de
igienă publică și salubritate.
Art. 31. Părinții și epitropii copiilor, directorii și directoarele școlilor publice și
private, directorii internatelor și pensionatelor statului și private, directorii azilelor, grădinilor de copii, seminariilor, stabilimentelor de meseriași, de creșterea copiilor, învățătorii
școlilor de prin comunele rurale, superiorii și superioarele mănăstirilor sunt datori a îngriji
de vaccinația persoanelor aflate sub autoritatea lor; iar în caz contrar vor fi pasibili pentru
prima oară de penalitatea prevăzută la art. 385, alin. 9 din codul penal; și în caz de recidivă
de acea prevăzută la art. 388 din același cod.
Art. 32. Autoritățile administrative locale care nu au format listele exact, care nu
au publicat la timp ziua și locul fixat pentru vaccinație, care nu au dat ajutorul polițienesc
absolut necesar medicului vaccinator și nu au strâns la termenele fixate pe mamele cu copil,
sunt pasibile, pentru fiecare categorie în parte, de penalitatea prevăzută la art. 68 din legea
sanitară, publicată în Monitorul Oficial cu no. 131 din anul 1874.
Art. 33. Medicul vaccinator care s‑ar dovedi că a neglijat datoria de a veni la termenele fixate, este pasibil de penalitatea prevăzută la art. 32 din regulamentul de față.
Art. 34. Medicul vaccinator care s‑ar dovedi că a vaccinat cu limfă luată de la copii
sifilitici, contra art. 20, sau că a contravenit dispozițiilor art. 22 și 24 din acest regulament,
se va da în judecată corecțională și i se va ridica dreptul de a mai ocupa o funcțiune sanitară.
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13.
Regulament pentru industriile insalubre
Titlul I.
Dispoziții generale
Art. 1. Toate industriile al căror exercițiu viciază aerul, infectează apele curgătoare
sau puțurile, sau vatămă într‑un alt mod sănătatea locuitorilor din vecinătatea stabilimentului industrial, a însuși lucrătorilor sau a vitelor, se califică ca industrii insalubre.
Art. 2. Toate industriile insalubre sunt supuse privegherii și controlului din partea
administrațiilor sanitare generale și locale.
Pentru cazurile neprevăzute în regulamentul de față, ministerul de interne va prescrie, dacă necesitatea o va cere, măsuri igienice speciale, menite de a apăra sănătatea lucrătorilor, a locuitorilor circumvecini cu stabilimentul industrial și a vitelor.
Titlul II.
Clasificarea industriilor insalubre
Art. 3. Industriile insalubre se împart, după acțiunea lor vătămătore, în trei clase:
Art. 4. Industriile insalubre de clasa I sunt cele următoare:
Bragageriile, bucătăriile publice, birturile, restaurantele, cârciumile, cârnățăriile pentru fript cârnați din carne proaspătă, cârnățăriile pentru fabricarea de salam și pentru afumarea de mușchi și de șunci;
Cofetăriile;
Distileriile (nu povernele de alcool, ci fabricile pentru prepararea de lichioruri din
spirt produs în poverne aflate în altă parte);
Depozitele de brânză;
Depozitele de pastramă;
Fabricile de acet (oțet) din alcool, din vin, din rachiu, din bere;
Fabricile de bere existente de mai înainte;
Fabricile care lucrează cu substanțe toxice și care nu sunt clasate în clasa II‑a și a III‑a;
Fabricile de lumânări de ceară;
Fabricile de pălării de pâslă;
Fabricile de perii;
Măcelăriile;
Magnaneriile pentru producerea seminței de gogoși de mătase;
Mașinile cu vapor;
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Menajeriile;
Pieptănăriile, fabricile de piepteni;
Pescăriile pentru vânzarea peștelui proaspăt și sărat;
Povernele mici de țuică și de rachiu de tescovină (de drojdii) de vin din comunele
rurale.
Art. 5. Industriile insalubre de clasa II‑a sunt cele următoare:
Abatoarele pentru producerea cărnii proaspete;
Argăsitoriile;
Boiangeriile;
Cojocăriile care lucrează piei crude;
Depozitele de cârpe nespălate;
Depozitele de piei neargăsite, crude și uscate;
Depozitele de oase, de coarne, de copite;
Depozitele de său netopit;
Fabricile de acet din cereale, din cartofi, din sfecle;
Fabricile de bere;
Fabricile de coarde de mațe și spălătoriile de mațe în genere;
Fabricile de gaz luminător;
Fabricile de lumânări de său;
Fabricile de stearină;
Fabricile de pergament (țiplă);
Fabricile de săpun ;
Fabricile de scrobeală (amidon);
Locurile pentru muierea inului și a cânepei în comunele rurale;
Locurile pentru spălarea brânzei și a pastramei;
Locurile pentru uscarea pieilor proaspete și pentru presărarea lor;
Magnaneriile pentru producerea gogoșilor de mătase;
Pescăriile pentru sărarea peștelui și spălarea celui sărat;
Pivele (morile pentru baterea abalelor, dimiilor și a postavurilor);
Stabilimentele de spălătorii de albituri;
Spălătoriile de lână;
Spălătoriile de păr de porc;
Tăbăcăriile;
Uleieriile (fabricile de uleiuri vegetale grase);
Vopsitoriile de piei;
Zalhanalele existente de mai înainte în comunele rurale, care până la anul 1874, au
îndeplinit condițiile prescrise în regulamentul pentru zalhanale din anul 1868;
Art. 6. Industriile insalubre de clasa III‑a sunt cele următoare:
Cărămidăriile;
Depozitele stabilimentelor pentru curățirea latrinelor, a haznalelor și a canalelor;
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Distileriile de petrol , fabricile de parafină și de alte producte ale petrolului:
Fabricile de chibrituri;
Fabricile de clei ;
Fabricile de focuri de artificii și de materii detunătore;
Fabricile de hârtie;
Fabricile de oale, de olane, de sobe și de alte producte de pământ ars ;
Fabricile de zahăr.
Gropile de nisip și de lut.
Povernile mari de rachiu și de alcool;
Zalhanalele.
Art. 7. Daca se va introduce în țară o industrie insalubră care nu este menționată în
art. 4, 5 și 6 ale regulamentului de față, administrațiunea sanitară locală, va raporta cazul ministrului de interne, care, luând avizul consiliului sanitar superior, va ordona în care anume
clasă urmează a se așeza industria respectivă și va prescrie măsurile igienice speciale ce se
vor observa la exercitarea ei.
Art. 8. Industriile insalubre de clasa I se pot exersa înăuntrul comunelor urbane și
rurale fiind supuse numai la reguli generale de salubritate, precum și la măsurile igienice
speciale, conținute în prezentul regulament (Titlul IV), sau prescrise prin instrucții osebite,
ce ministrul de interne va da la caz de trebuință.
Art. 9. Industriile insalubre de clasa II‑a se vor putea stabili numai la marginea extremă a urbelor și a satelor.
În orașele unde raza comunei se întinde și dincolo de bariere, și unde afară de bariere
se mai află străzi regulate, nu se pot înființa stabilimente industriale insalubre de clasa II‑a
decât la marginea razei comunei.
Art. 10. Stabilimentele industriale insalubre de clasa III‑a se vor putea așeza numai
afară de raionul comunelor, în depărtare de un kilometru de la marginea urbelor și de o
jumătate kilometru de la marginea satelor.
Industriile insalubre de clasa II‑a și a III‑a vor fi supuse la măsuri igienice mai riguroase, cuprinse în Titlul IV al regulamentului de față.
Titlul III
Darea permisiunii pentru înființarea
și strămutarea industriilor insalubre.
Art. 11. Oricine va voi să înființeze un stabiliment industrial insalubru de clasa I, va
înștiința despre acesta pe primarul comunei respective, care pe de o parte va da adeverință
despre înștiințarea făcută, iar pe de alta, în comunele rurale, va raporta subprefectului și
acesta prefectului; în comunele urbane direct prefectului districtului, cu excepția celor 10
urbe mari.
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Prefecții districtelor și primarii celor 10 urbe mari vor comunica consiliilor locale de
igienă publică și salubritate toate notificările ce li se vor fi făcut în raionul lor, asupra deschiderii stabilimentelor insalubre de clasa I.
Îndată după ce primarul a fost înștiințat, industrialul respectiv este în drept a deschide stabilimentul său, fără autorizațiune specială, afară de cazul când legile și regulamentele
financiare l‑ar obliga la îndeplinirea unor formalități deosebite.
Strămutarea unei industrii insalubre de clasa I de la un loc la altul, chiar în
circumscripțiunea aceleiași comune, este supusă la aceleași formalități ca prima ei instalare.
Art. 12. Pentru înființarea sau strămutarea stabilimentelor de clasa II‑a, se va cere
permisia: în comunele rurale de la subprefect, în comunele urbane de la primar. Acești
funcționari vor rezolva singuri cererea în termen maximal de o săptămână, sau în cazuri dubioase ei vor cere (sub-prefecții și primarii urbelor care nu au consiliile lor speciale de igienă
publică și salubritate prin intermediarul prefectului) avizul consiliilor de igienă publică și
salubritate, în termen maximal de o săptămână după primirea cererii. Consiliile de igienă
vor rezolva chestiunea în prima ședință după primirea cererii.
Primarii urbelor și sub-prefecții vor comunica consiliilor de igienă publică și salubritate ale raioanelor lor, la finele fiecărei luni lista detaliată a permisiilor ce au dat pentru
înființarea sau strămutarea stabilimentelor industriale insalubre de clasa II‑a, cu arătarea
numelui și prenumelui industrialului și al localității (comuna, suburbia, strada și no. casei)
unde urmează a se exercita industria respectivă.
Daca consiliul de igienă publică și salubritate va constata că un sub-prefect sau primar a dat permisiunea pentru deschiderea unui stabiliment industrial de clasa II‑a în contra
prescripțiunilor regulamentului de față, consiliul de igienă va raporta ministrului de interne, care va putea revoca permisiunea dată în contra regulamentului, după avizul consiliului
sanitar superior.
Art. 13. Industriile insalubre de clasa II‑a existente de mai înainte înăuntrul comunelor, se vor strămuta la marginea comunei în timp de un an de la promulgarea prezentului
regulament (cu păzirea formalităților prescrise la articolul precedent). Până atunci ele vor
putea fi supuse la reguli de salubritate excepționale prescrise de către consiliile locale de
igienă publică și salubritate.
Art. 14. Pentru înființarea și strămutarea stabilimentelor industriale de clasa III‑a,
se va cere permisiunea pentru raza și pentru circumferința celor 10 orașe mari, într‑o depărtare de un kilometru de la raionul orașului, primarului urbei; pentru orice alte comune
prefectului districtului. Acești funcționari vor da sau vor refuza permisiunea pe baza unui
proces-verbal încheiat de către consiliul local de igienă publică și salubritate. Cererile respective se vor rezolva în timpul maximal de 25 zile, socotite din ziua când primarul sau
prefectul au primit cererea.
Art. 15. Stabilimentele insalubre de clasa III‑a care se află astăzi înăuntrul razei comunelor, precum și zalhanalele existente de mai înainte, care până astăzi nu au îndeplinit
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condițiunile prescrise la regulamentul pentru zalhanale din anul 1868, se vor strămuta afară
din raza comunei în timpul maximal de un an.
Art. 16. În privința înființării și a strămutării stabilimentelor industriale insalubre,
precum și în privința măsurilor igienice speciale care s‑au impus acestor stabilimente, sau
care ar fi necesare a li se impune, părțile interesate, adică proprietarii și locatarii acelor stabilimente, lucrătorii precum și locuitorii circumvecini, au drept de apel în contra deciziunilor
administrațiunilor locale.
În contra deciziunilor sub-prefecților și ale primarilor orașelor care nu au consiliile
lor osebite de igienă publică și salubritate, apelul se adresează prefectului districtului, care
va cere votul consiliului de igienă și salubritate, și aprobând acel vot îl va executa, în caz
contrar prefectul va apela la ministrul de interne în termen de 10 zile (de la data votului).
În contra deciziunilor primarilor celor 10 orașe mari, ale prefecților de districte și
ale consiliilor de igienă publică și salubritate, părțile interesate pot apela în termen de 10
zile (socotite de la comunicarea sau publicarea deciziei) la ministrul de interne, care având
avizul consiliului medical superior, va putea anula deciziile administrațiunilor locale.
Titlul IV
Măsuri speciale.
Art. 17. Abatoare (cl. II) nu se vor instala lângă apele curgătoare din susul orașelor.
Ele vor avea apă în abundență, vor fi bine împrejmuite, toate localitățile lor pavate, curțile
bine nivelate.
Excrementele și intestinele netrebuincioase se vor strânge și scoate la câmp în toate
zilele. Seul sărat și nesărat, coarnele, copitele, pieile, se vor depărta din abatoare la câte două
zile în timpul verii și la câte patru sau cinci zile în timpul iernii.
Fiecare comună urbană va avea cel puțin un abator pentru tăierea tuturor vitelor
(mari și mici).
Măcelarii și precupeții nu vor tăia nici o vită în curțile lor și nu se va admite în comerț
carne proaspătă, tăiată în altă parte afară din abator. Se poate însă introduce într‑un oraș,
carne proaspătă, tăiată în abatorul unui alt oraș.
Vitele vor fi inspectate și înfierate înaintea tăierii de către veterinar și în orașele
care nu au veterinar, de medicul urbei. Acest agent sanitar va fi însărcinat și cu privegherea
salubrității stabilimentului întreg.
Toate operațiunile necurate, precum spălarea și curățirea burților și a mațelor, uscarea și presărarea pieilor etc. se vor face în abator, astfel ca să nu se aducă la măcelăriile din
oraș decât carne curată.
Art. 18. Din fabricile de acet, care produc acetul din alcool, vin, bere sau rachiu (cl.
I), se va da scurgere repede spălăciturilor vaselor și nu se va permite stagnarea acelor lichide
în curtea fabricii și în jurul ei.
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Fabricile care produc acet din cereale, cartofi, sfecle (cl. II), se vor supune acelorași
reguli ca povernele de rachiu și de alcool.
Ele nu se vor instala lângă apele curgătoare din susul orașelor.
Borhotul nu va stagna în curte, dacă nu servește el ca nutreț pentru vite, se va scoate
la câmp în stare proaspătă înainte de a se descompune.
Art. 19. Fabricile de amidon (scrobeală albă), (cl. II), nu se vor înființa lângă apele
curgătoare din susul urbelor.
Lichidelor din fabrică se va da scurgere repede și nu se va permite stagnarea lor în
curte sau infiltrarea lor în pământ. Administrațiunea sanitară locală va putea prescrie, la caz
de trebuință, după avizul consiliului de igienă publică și salubritate ca lichidele ce se scurg
din fabrică să se dezinfecteze mai întâi prin lapte de calciu, clorură de calciu, sau prin alte
substanțe dezinfectante.
Art. 20. Berăriile existente de mai înainte (cl. I) înăuntrul orașelor vor putea
funcționa și de acum înainte, cu condiție ca să aibă coșuri înalte pentru scoaterea fumului
(fixându‑se înălțimea lor de către consiliile locale de igienă, după trebuința locală), ca toate
localitățile lor să fie bine pavate, ca curtea să aibă o înclinație suficientă care să înlesnească
scurgerea lichidelor, ca grajdurile să aibă haznaua lor osebită, ca borhotul să nu stagneze în
stabiliment și în curte, și dacă nu se întrebuințează el, în stare proaspătă ca nutreț de vite,
să se scotă afară din oraș la câmp, înainte de a se descompune, ca gunoiul din grajduri să se
scoată asemenea la câmp în intervale scurte, și ca să se dea apelor provenite din spălarea butoaielor și a cazanelor, precum și altor lichide necurate, o scurgere repede în canalele publice
sau în apele curgătoare în josul orașului.
Nu se va permite scurgerea acestor lichide prin șanțuri nepavate.
Berăriile ce se vor înființa din nou, de acum înainte (cl. II), nu se pot instala lângă
apele curgătore, din susul orașelor. Ele vor fi supuse la reguli de salubritate de mai sus, prescrise pentru berăriile existente, cu excepție că pentru ele nu este obligatoriu pavarea curții
întregi, dacă este ea prea spațioasă, ci numai a acelei părți care este mai expusă la infiltrarea
lichidelor necurate.
Art. 21. Bragageriile (cl. I) se vor ține într‑o stare foarte curată. Nu se va permite ca
să stagneze borhotul (meiul fermentat, scos din cazan) în bragagerie până la descompunerea lui. Se va opri stagnarea în curte și în jurul bragageriei a lichidelor rezultate din spălarea
vaselor.
Art. 22. La cărămidării, fabrici de oale, de olane de sobe și de alte producte de pământ ars (cl. III) se va opri stagnarea apelor meteorice în gropile de lut. Proprietarii gropilor
de nisip și de lut părăsite le vor împrejmui.
La vizitarea fabricilor de oale de pământ ars, organele sanitare se vor încredința despre materialul întrebuințat pentru smălțuirea oalelor, și dacă temperatura cuptoarelor este
destul de ridicată pentru a preface sărurile plumbice în sticlă, dacă lucrătorii cunosc periculozitatea acelor săruri și dacă se iau măsuri spre a‑i feri de intoxicație plumbică.
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Art. 23. În cârnățăriile pentru fript cârnați (cl. I) independente de alte stabilimente
sau întrunite cu cârciumi și cu berării, care se află înăuntrul orașelor, nu se vor frige cârnați și
cărnuri la ușile prăvăliilor sau pe stradă, ci numai în interiorul localului. De‑asupra vetrelor
pentru fript cârnații se va afla un coș pentru scoaterea fumului din local.
Cârnățăriile care fabrică cârnați și salamuri înăuntrul orașului (cl. I) nu se pot servi
decât de carne de la vitele tăiate la abatorul comunei. Le este oprit a vărsa pe stradă sau în
curte apele rezultate din fierberea cârnaților și a cărnurilor, spălăciturile și saramura, ci se va
da scurgere acestor lichide în canalele publice sau în haznale.
La revizia ce agenții sanitari vor face acestor stabilimente, vor cerceta ei și proveniența
și calitatea cărnurilor întrebuințate.
Art. 24. Depozitele de cârpe vechi (cl. II) vor fi bine ventilate.
Art. 25. Fabricarea de chibrituri (cl. III) cu clei (pe cale caldă) este oprită; fosforul
se va fixa pe capetele bețișoarelor de lemn fără întrebuințarea căldurii (cu gumă arabică sau
cu alte soluții reci).
Pentru uscarea chibriturilor, după muierea lor în fosfor, va avea fabrica un local cu
desăvârșire separat de celelalte părți ale fabricii; vasul în care se prepară soluția de fosfor și
în care se moaie bețișoarele de lemn se va afla sub un coș care trage bine. Toate localele în
care se lucrează cu fosfor vor fi bine ventilate.
Nu se va permite lucrătorilor ca să păstreze alimente în acele locale, nici să mănânce
acolo.
Materiile adunate din măturarea fabricii se vor arde în toate zilele.
Fabricile de chibrituri vor fi vizitate mai des de medicii însărcinați cu privegherea lor
imediată. La aceste vizite, medicii se vor informa despre sănătatea lucrătorilor și le vor da
povețe asupra măsurilor apărătoare în contra necrozei fosforice și în contra intoxicației cu
substanțele cu care se colorează capetele chibriturilor.
Art. 26. Fabricile de clei (cl. III) nu se pot înființa lângă apele curgătoare din susul
orașelor și satelor. Atât laptelui de calciu în care s‑a macerat materialul pentru fabricarea
cleiului, cât și apei în care s‑a spălat acel material după macerație, se va da o scurgere repede
din fabrică și din curtea ei, într‑un mod ca să nu infecte ele vecinătatea fabricii.
Art. 27. Cojocarii care lucrează piei crude (cl. II) nu se pot instala lângă apele curgătore mai mici din susul orașelor.
Se va înlesni scurgerea apelor necurate din stabiliment, și nu se va permite stagnarea
și infiltrarea lor în pământ, în curte și în jurul cojocăriei.
Materiile organice provenite din cărnosirea și din raderea pieilor nu se vor lăsa să
putrezească în fabrică sau în jurul ei, nici pe malul apei curgătoare, ci se vor scoate la câmp,
dacă nu se întrebuințează pentru fierberea de clei.
Art. 28. Coloratorii de stofe și de ațe (boiangii) (cl. II) nu vor instala uzinele lor pe
apele curgătoare din susul orașelor.
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În urbele mai mari și pentru boiangeriile aflate, deși la marginea orașului însă în vecinătate imediată cu străzi populate, administrațiunea locală va putea ordona, după avizul
consiliului respectiv de igienă publică și salubritate, construirea de coșuri înalte pentru vaporii lor și a gazelor toxice din uzină.
Art. 29. Depozitele de coarne de oase, de copite (cl. II) vor fi bine ventilate.
În cazuri speciale, când se află ele în vecinătatea imediată a străzilor și când infectează
ele atmosfera, administrațiunile locale vor putea ordona, după avizul consiliilor de igienă
publică și salubritate, dezinfectarea obiectelor aflate în acele depozite.
Art. 30. Depozitele stabilimentelor pentru curățirea latrinelor, a cavalurilor și a zalhanelelor (cl. III) se vor întreține în curățenie perfectă. În această privință nu se face nici o
excepție pentru stabilimente care, în locul butoaielor ordinare se servesc de mașini pneumatice.
Toate uneltele se vor spăla adesea.
Materiile extrase din latrine și din haznale care nu se întrebuințează pentru
îngrășarea pământului, nu se vor putea deșerta decât la locuri depărtate de locuințe și de căi
de comunicație, destinate pentru aceasta de către administrațiunea sanitară locală.
Art. 31. Distileriile de spirt care nu produc alcool sau rachiu, ci care fac numai
liqueruri (lichioruri) și alte băuturi alcoolice din alcool produs în altă parte (cl. I), pot
funcționa și în centrele, orașelor, cu condiție ca să nu se țină cantități mari de alcool în locul
destinat pentru vânzarea măruntă, ca să se înlăture pericolul incendierii prin păzirea strictă
a precauțiilor uzitate în asemenea cazuri, mai cu osebire ca eterele și esențele (oleurile eterice) să fie închise în dulapuri sau compartimente separate, de care să nu se apropie nimeni cu
lumânarea sau cu felinarul, lampa aprinsă, și că chiar de depozitul de alcool să nu se apropie
nimeni cu lumânarea liberă, ci numai cu felinarul.
Depozite mari de băuturi alcoolice în butoaie nu se vor tolera în casele locuite de
familii multe.
Art. 32. Proprietarii fabricilor de materii detonante și fulminante de focuri de artificii și de pulbere de pușcă (cl. III), vor lua toate măsurile în contra exploziei.
Lucrătorii ocupați în laborator și în depozite nu vor purta încălțăminte bătută cu
ținte sau cu cuie de fier. Fabricile mari de iarbă de pușcă și de alte materii detonante vor
avea paratonere.
Depozitele substanțelor fulminante și explozibile vor fi răcoroase și bine ventilate,
lăzile și butoaiele se vor așeza astfel încât să poată circula aerul între ele. În acele depozite
nu se vor afla materii de la care emană gaze inflamabile, precum terebentină, petrol etc.;
pardoseala depozitelor va fi acoperită cu nisip.
În depozitele mici, aflate în interiorul orașelor pentru comerțul în detaliu al acestor
substanțe se vor păzi asemenea precauțiile ca ele să fie bine ventilate, ca obiectele să se păstreze în locale osebite, separate de alte substanțe inflamabile, mai cu osebire de terebentină
și de petrol și ca solul localului să fie acoperit cu nisip.
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Primarii urbelor și sub-prefecții plășilor vor putea preciza cantitatea maximală de
pulbere de pușcă ce se poate afla în depozitele dinăuntrul comunelor.
Art. 33. Fabricile de gaz luminător (cl. II) nu se vor instala lângă apele curgătore din
susul orașelor.
Spălăciturile gazului (lichidele care rezultă din spălarea gazului) se vor dezinfecta
în cazul daca li s‑ar da scurgere în apele curgătoare sau pe câmp. Rezervoarele (haznalele)
pentru acele lichide vor fi impermeabile.
Administrațiunile sanitare locale vor îngriji ca gazul să fie examinat cel puțin de două
ori pe an asupra purității sale și specialmente asupra prezenței și a cantității de sulfuri de hidrogen și de amoniac; ca conductele gazului să fie asemenea adesea examinate, mai ales acolo unde este mai posibil evaziunea gazului în localități confinate și ca publicul să fie povățuit
asupra pericolului evaziunii gazului și a infecției atmosferei confinate cu gaz.
În localitățile confinate flacăra lămpilor se va ține totdeauna la o înălțime moderată,
cel mult 8 cm.
Localitățile luminate cu gaz vor fi bine ventilate, mai cu osebire în partea lor
superioară.
Art. 34. Gropile de nisip și lut vor fi împrejmuite. La darea permisiunii pentru
deschiderea lor, administrațiunile sanitare se vor preocupa și de starea gropilor părăsite,
impunând proprietarilor de la început obligațiunea ca după părăsirea gropii să oprească depunerea într‑însa a diferite necurățenii și prohibind construirea de case în asemenea gropi.
Pentru umplerea gropilor părăsite, existente astăzi înăuntrul orașelor,
administrațiunile sanitare locale vor lua, pentru fiecare caz special, măsurile cele mai
apropriate.
Art. 35. Fabricile de hârtie (cl. III) nu se vor înființa pe apele curgătoare din susul
urbelor.
Depozitele de cârpe și localitățile unde se taie și se clasifică ele vor fi bine ventilate.
Lichidelor necurate și acidelor diluate, rezultate din spălarea cârpelor, din macerarea
pieilor și a lemnelor, din albirea și din colorarea masei, precum și din alte operații se va da
o astfel de scurgere, încât să nu infecteze ele apele de băut și să nu se infiltreze în solul din
jurul fabricii.
Lucrătorii ocupați cu înălbirea cârpelor vor fi feriți (după putință) de inspirarea gazului de clor.
Art. 36. Inul si cânepa (cl. II) nu se vor muia în ape curgătore mai mici din susul
orașelor și satelor.
Apelor în care s‑a muiat inul și cânepa nu se va da scurgere în ape curgătore mai mici
din susul satelor și orașelor. Apele stătătoare în care s‑a înmuiat in și cânepă se vor îngrădi.
Art. 37. În fabricile de lumânări de ceară (cl. I) mangalele prin care se întreține
ceara la temperatura necesară pentru ca să rămână ca fluidă, se vor afla în raport cu un coș
(horn) care trage bine.
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Este oprit a se adăuga rășină la ceara destinată pentru fabricarea de lumânări.
Este asemenea oprit a se colora lumânările cu chinovar (cinabar) și cu culori de
arsen.
Art. 38. În fabricile de lumânări de seu (cl. II) depozitele de seu vor fi bine ventilate.
Jumările ce rămân după topirea seului se vor scoate la câmp în stare proaspătă, înainte de a se descompune.
Apele necurate nu vor stagna în stabiliment și în jurul lui.
În cazuri speciale, când vecinătatea imediată a fabricii este populată, și când se infectează atmosfera prin vapori emanați la topirea seului necurat, administrațiunile sanitare
locale, după avizul consiliilor de igienă publică și salubritate, vor putea impune fabricanților
construirea de coșuri înalte deasupra cazanelor.
Fabricile de lumânări de seu existente de mai înainte înăuntrul orașelor și care dispun de localități curate, bine ventilate, și de curți pavate, se vor putea tolera cu condiția ca
să se serve numai de seu curat de zalhanale (de seu topit în altă parte) și ca să nu se topească
în fabrică seu crud.
Art. 39. Fabricile de lumânări de stearină (cl. II) vor fi supuse la regulile prescrise
pentru fabricile de lumânări de seu (art. 38). Afară de acesta nu se va permite să se scurgă
din fabrică acide minerale (diluate) înaintea neutralizării lor prin calce.
Se oprește adăugirea acidului arsenios la stearin.
Art. 40. Măcelăriile din orașe (cl. I) vor fi supuse la inspecțiuni zilnice din partea
organelor sanitare.
Nu este necesar ca toate măcelăriile unui oraș să fie aglomerate în grupe, în unul sau
în câteva locuri, ci se va permite instalarea de măcelării izolate în toate părțile orașului.
În măcelării se va aduce numai carne curată, de la vite tăiate la abatorul comun. Nu
este permis a se aduce la măcelării piei și coarne și a se curăța acolo mațele și burțile, ci aceste operațiuni se vor face la abator.
Măcelăriile vor fi bine aerate și pavate cu o înclinație suficientă, ca să înlesnească
spălarea pavajului și scurgerea lichidelor.
Seul adunat în măcelărie se va scoate de acolo înainte de a se descompune.
Toate persoanele ocupate în măcelărie vor avea șorțuri curate.
Carele, care aduc carnea de la abator vor fi acoperite cu o pânză curată și se vor spăla
adesea.
Art. 41. Magnaneriile sunt de două feluri, adică stabilimente care cresc gogoși de
mătase (cl. II), și care produc numai sămânță din gogoși de mătase (ouă) (cl. I); cele dintâi
reclamă o privighere sanitară mai strictă, mai cu osebire în timpurile când sunt bântuiți de
epizootie viermii de mătase.
Toate localitățile stabilimentului vor fi bine ventilate.
Excrementele și cadavrele viermilor se vor depărta din stabiliment în toate zilele și se
vor transporta afară din comună.
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Art. 42. Stabilimentele industriale care au mașini cu vapor sunt considerate ca stabilimente insalubre de cl. I, afară de cazul când ele, prin natura industriei, sunt supuse la
măsurile prescrise pentru cele de clasa II și III.
Proprietarii stabilimentelor vor lua măsuri asigurătoare în contra incendiilor și în
contra exploziilor mașinilor cu vapor.
Fumul mașinilor cu vapor, aflate înăuntrul comunelor se va scoate prin coșuri înalte.
Fiecare mașină cu vapor va avea un manometru.
Art. 43. Fabricile de corzi de mațe, spălătoriile de mațe, și în genere stabilimentele
care spală mațele sau care le supune la macerație (cl. II), nu se pot tolera pe ape curgătoare
mici din susul orașelor.
Se va impune stabilimentelor curățenie scrupuloasă.
În cazuri speciale administrația locală, după avizul consiliului de igienă publică și
salubritate, poate ordona fabricanților ca să adauge apei de macerație clorură de calciu sau
clorid de sodă.
Art. 44. Menajeriile ambulante (cl. I) se vor instala numai pe piețe mari și nici de
cum în străzi strâmte.
Li se va impune curățenie scrupuloasă, spălarea frecventă a coliviilor și transportarea
zilnică a excrementelor la un loc depărtat din oraș.
Coliviile animalelor feroce vor fi de construcțiune solidă și de material rezistent.
Art. 45. Fabricile de uleiuri grase vegetale (uleieriile cl. II) nu se pot instala pe apele
curgătoare din susul orașelor.
Toate localitățile fabricii vor fi bine aerate și bine pavate.
Apelor necurate se va da o scurgere perfectă din fabrică.
Art. 46. Depozitele de pastrama (cl. I) vor fi bine aerate.
Spălarea pastramei în piețele și străzile publice și înăuntrul orașelor este oprită.
Nu se va putea fabrica pastrama în case particulare și la măcelăriile din orașe, ci numai în zalhanale și abator.
În comunele rurale se va putea face pastrama și în casele particulare dintr‑o singură
vită, sub condițiile prevăzute în regulamentul de poliție veterinară.
Art. 47. În fabricile de pălării de pâslă (cl. I), depozitele de piei crude vor fi bine
ventilate. Dacă se află fabrica înăuntrul orașului, nu se vor tolera pe lângă dânsa depozite
mai mari de piei. Spălăciturilor și tuturor fluidelor toxice din stabiliment nu se va da scurgere în gârle mici din susul orașelor, ci în canale publice sau în haznale speciale bine căptușite
(impermeabile). Clădirile din care emană vapori de acid subazotic, de acid sulfuros, de arsen sau de mercur se vor afla sub coșuri care trag bine.
Baterea pieilor, tăierea lor și toate operațiile care dau loc la dezvoltarea de pulbere, se
vor face în aer liber în curte sau într‑un șopron deschis.
Tot stabilimentul se va ține curat.
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Se vor povățui lucrătorii că sănătatea lor este amenințată dacă dorm, mănâncă și cântă în laborator și li se va recomanda a nu vorbi la lucru.
Art. 48. Depozitele de piei neargăsite (cl. II) vor fi bine ventilate.
Art. 49. Lichidele necurate rezultate în fabricile de piepteni din macerarea și din
colorarea coarnelor nu se vor scurge în ape curgătoare mai mici din susul orașelor.
Asemenea se va opri infiltrarea acestor lichide în pământ.
Art. 50. Fabricile de păr aflate înăuntrul orașelor (cl. I) se vor servi numai cu păr
curățat în altă parte.
Curățirea părului prin macerație, spălarea lui cu lichide alcaline și colorarea lui nu se
poate face decât la marginea orașelor.
Lichidelor necurate, rezultate din macerarea și din spălarea părului se va da scurgere
repede în canale publice sau în apele curgătoare din josul orașelor, sau în haznale speciale,
din care vor fi scoase cu butoaie.
Art. 51. Pescăriile sunt de două feluri adică: pescării pentru vânzarea peștelui proaspăt și sărat (cl. I), și pescării pentru sărarea peștelui și pentru spălarea peștelui sărat (cl. II).
Pescăriile de amândouă felurile vor avea un pavaj impermeabil bine nivelat și apă în
abundență pentru spălarea frecventă a pavajului.
Toate localitățile în care se conservă peștele sărat vor fi bine ventilate și pardosite
într‑un mod impermeabil.
Pescăriile pentru sărarea și spălarea peștelui sărat nu se vor afla lângă apele curgătoare în susul orașelor.
Art. 52. Fabricile de pergament (țiplă) (cl. II) nu se vor înființa lângă apele curgătoare din susul urbelor.
Toate localitățile fabricii vor fi pavate sau pardosite.
Substanțele luate de pe piei, prin cărnosire nu se vor lăsa să putrezească în stabiliment, ci se vor scoate înainte de a fi descompuse și se vor transporta în fabricile de clei sau
la câmp.
Se va opri stagnarea lichidelor necurate în stabiliment și în jurul lui.
Se va opri arderea în fabrică a substanțelor care conțin părticele de piele.
Administrațiunile sanitare vor putea ordona spălarea periodică a pardoselii, a
pereților interiori ai fabricii și a pavajului curții cu o soluție de clorură de calciu.
Art. 53. În distileriile de petrol, în fabricile de parafină și de alte producte ale petrolului (cl. III) se vor lua toate precauțiunile necesare în contra incendiului și exploziei.
Fabricile de parafină și de anilină (de colori de anilină în genere), nu se pot instala
lângă ape curgătoare mai mici în susul orașelor.
Lucrătorilor din fabricile de anilină li se vor recomanda cea mai mare curățenie, specialmente spălarea mâinilor și a gurii înaintea mâncării; ei vor fi opriți a mânca în ateliere.
Toate preparatele de petrol care se aprind la temperatură mai mică decât 37° 5 C.
(30° R.) se vor exclude din comerț.
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Art. 54. Pivele în care se bat stofe de lână (cl. II) precum: abaoa, dimia, postavul,
păturile, udându‑se cu urină sau cu alte substanțe amoniacale, nu se vor instala pe ape curgătoare din susul orașelor și al satelor.
Lichidelor necurate se va da o scurgere perfectă.
Art. 55. Povernele mici de țuică și de rachiu de tescovină (de drojdii) de vin din comunele rurale (cl. I) ale proprietarilor de ogrăzi de prune și de vii, în care nu se întrebuințează
alt material decât cel produs de însuși proprietarul, se pot înființa în sate în clădiri separate
de casele de locuit. Ele se vor ține curate. Borhotul se va scoate la câmp.
Art. 56. Povernele mari de alcool și de rachiu (cl. III) nu se vor instala pe apele
curgătoare din susul comunelor.
Borhotul nu va rămânea în stabiliment până când începe a se descompune, ci dacă
nu se întrebuințează ca nutreț de vite în stare proaspătă, se va scoate la câmp, departe de
locuințe și de drumuri.
Este cu totul oprit a se vărsa borhotul în apele curgătoare și în șanțurile aflate pe
marginile drumurilor și a șoselelor.
Art. 57. Fabricile de zahăr (cl. III) nu se vor înființa pe ape curgătoare în susul
orașelor și satelor.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Reziduurile fabricațiunii se vor scoate din fabrică înainte de a fi descompuse.
Art. 58. În săpunării toate localitățile vor fi bine pavate și aerate.
Deasupra cazanelor deschise se vor afla coșuri înalte.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Reziduurile fabricațiunii se vor scoate la câmp cel puțin o dată pe săptămână.
Art. 59. Depozitele de seu netopit (cl. II) sărat și nesărat vor fi bine ventilate.
Art. 60. Spălătoriile de albituri (de pânzeturi cl. II) nu se vor instala lângă ape curgătoare din susul orașelor.
Se va opri infiltrarea apelor necurate în pământ.
Toate localitățile spălătoriei vor fi bine pavate.
Art. 61. Spălătoriile de lână (cl. II) nu se vor instala lângă ape curgătoare în susul
orașelor.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Depozitele de lână vor fi bine ventilate.
Art. 62. Spălătoriile de păr de porc (cl. II) se vor supune tuturor regulilor prescrise
pentru spălătoriile de mațe la art. 43.
Art. 63. Tăbăcăriile și argăsitoriile (cl. II) nu se vor instala lângă ape curgătoare din
susul orașelor.
Toate localitățile stabilimentului precum și curțile vor fi bine pavate și se vor întreține
în curățenia cea mai mare.
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Reziduurile fabricațiunii se vor depărta din stabiliment cel puțin o dată pe săptămână, scoțându‑se la câmp acelea dintre ele care nu pot servi pentru fabricarea de clei.
Gropile pentru argăsirea pieilor vor fi după putință impermeabile și închise cu capac.
Malurile în dreptul tăbăcăriilor și argăsitoriilor se vor menține în curățenie perfectă.
Art. 64. Zalhanalele (cl. III) nu se vor înființa lângă apele curgătoare din susul
orașelor și satelor, nici lângă ape prea mici ce seacă cu desăvârșire vara și toamna, nici pe
torente intermitente de munte care conțin apă numai din ploi.
Fiecare zalhana va fi împrejmuită; curtea ei va fi spațioasă și nivelată; partea curții
destinată pentru tăierea și jupuirea vitelor va fi bine pavată, declivă spre apă, va avea un șanț
de scurgere pavat.
Vitele se vor înjunghia numai pe podul aflat deasupra apei curgătoare și astfel ca malurile ei să rămână curate.
Deasupra cazanelor se vor afla coșuri speciale pentru ieșirea vaporilor.
Toate depozitele (de piei sau ose, coarne, copite, pastramă etc.) vor fi bine ventilate.
Tot stabilimentul se va menține în curățenia cea mai mare posibilă, excrementele
vitelor, conținutul mațelor și al burților, precum și alte substanțe organice netrebuincioase,
se vor ridica în toate zilele și se vor scoate la câmp; locurile unde se înjunghie, se taie și se
jupoaie vitele și șănțulețul care conduce sângele în apă curgătoare se vor spăla în toate zilele
și toată curtea se va mătura în fiecare zi și pardoseala din toate părțile zalhanalei se va spăla
cel puțin o dată pe săptămână.
Oasele care nu se întrebuințează pentru scopuri industriale se vor îngropa la câmp.
Albia apei curgătoare în dreptul zalhanalei se va menține curată în adâncimea normală de către proprietarul zalhanalei.
Nu se va tăia în zalhanale nici o vită care nu va fi fost revizuită înfierată de către veterinarul respectiv (de județ, de oraș sau de plasă), cel mult 15 zile înaintea tăierii.
Titlul V
Măsuri restrictive.
Art. 65. Contravențiunile în contra prescripțiunilor prezentului regulament se vor
pedepsi pentru prima oară cu o amendă de la 10–100 lei; pentru a doua oară cu o amendă
de la 50–500 lei; pentru a treia oară cu închiderea stabilimentului pentru un timp limitat.
Art. 66. Prefecții de județe și primarii celor 10 orașe mari, fiecare în raionul său,
vor putea închide pentru totdeauna un stabiliment industrial care s‑a deschis în contra
prescripțiunii regulamentului de față și pentru un timp limitat de la 1–30 zile un stabiliment industrial al cărui proprietar sau dirigent, după invitarea ce i s‑a făcut și după trecerea
termenului de apel în contra deciziunii respective, n‑a îndeplinit măsurile igienice, dictate
de administrațiunea competentă în virtutea prezentului regulament.
Asemenea cazuri se vor aduce regulat la cunoștința ministerului de interne.
Art. 67 și cel din urmă. Ministru Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea decretului de față.
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BDGSS, nr. 5, 1 martie 1891, anul III, p. 78–79.

Apendice

Clasarea
în care s‑a înscris

Nr. curent

De modificările aduse în clasarea unora din industriile insalubre prevăzute la art.
4, 5 și 6 din regulamentul publicat în „Monitorul Oficial” nr. 156 din anul 1875 precum și
de clasarea unora din industriile introduse din nou, care nu sunt prevăzute în menționatul
regulament.

Felul industriei

I

Fabricile de vax, dacă negrul animal și melasa
se aduc din altă parte.

I

Fabricile de săpun de lux

I

Turnătoriile de metale
Distileriile simple de drojdii de vin și distileriile
de drojdii de vin cu utilizarea chimică a
rămășițelor
Fabricile de surogate de cafea, adică de cafea
artificială din cicoare și alte substanțe amidonoase și zaharoase

I

I

Data când s‑a făcut clasarea

I

Fabricile de vacs și de cerneală

II

Fabricile de teracotă

II

Fabricile de pânză impermeabilă

II

Fabricile de arderea oaselor animale pentru
producerea cărbunelui animal

II

Fabricile mici de produse chimice
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Rezoluția Consiliului medical
superior nr. 211 din 13 martie
1879
Idem nr. 624 din 26 iulie
1880
Idem, nr. 267 din 5 mai 1881
Decretul nr. 1598 din 22
iunie, publicat în „Monitorul
Oficial” nr. 68 din 27 iunie
1885
Decretul nr. 1176 din 10
aprilie 1887
Idem nr. 2210 din 21 septembrie 1887
Rezoluția consiliului medical
superior nr. 596 din 16 iulie
1876
Idem nr. 212 din 21 aprilie
1878
Idem nr. 377 din 11 iulie
1878
Rezoluția Consiliului medical
superior nr. 522 din 18 august
1881

Clasarea
în care s‑a înscris

Nr. curent

Felul industriei

II

Stabilimentele mici de creșterea vitelor în scopuri comerciale, adică până la 20 vite cornute
mari
sau până la 10 râmători

Jurnalul Consiliului de
Miniștri nr. 12 din 12 iunie
1882,
publicat în „Monitorul Oficial”
nr. 72 din 1882

II

Fabricile de ipsos

Idem nr. 6 din 12 august 1882

II

Fabricile de drojdii artificiale lichide

Publicațiunea direcțiunii
sanitare nr. 8.152 publicată în
„Monitorul Oficial” din 1882

II

Fabricile de clei, mutate din clasa a III‑a

Decretul nr. 2317 din 28
octombrie 1885

II

Distileriile de petrol, mutate din clasa a III‑a.
Aceste distilerii se pot înființa numai la marginea externă a razei comunei

Decretul nr. 78 publicat în
„Monitorul Oficial” nr. 225
din anul 1886

II

Fabricile de produse chimice numite „Degras”
din ulei de pește cu leșie de potasă

Decretul nr. 1543 din 29 mai
1887

II

Fabricile de oale, olane, sobe și alte produse
de teracotă mutate din clasa a III‑a, cu condiția
ca pământul necesar la fabricare să nu se
scoată
din împrejurimile fabricii

Decretul nr. 2346 din 13
octombrie 1887

II

Grădinile de legume în scopuri comerciale

Decretul nr. 859 din 17 martie 1889

II

Cuptoarele de ars var

Idem nr. 1625 din 23 mai
1889

II

Fabricile de săpun rachiu din untdelemn și
sodă

Idem nr. 2305 din 23 august
1889

III

Fabricile mari de produse chimice

Rezoluția Consiliului medical
superior nr. 522 din 18 august
1881

III

Stabilimentele mari de îngrășat animale în scopuri comerciale (peste 20 capete vite cornute
mari,
sau peste 10 capete râmători)

Jurnalul Consiliului de
miniștri nr. 12 din 12 iunie
1882 publicat în „Monitorul
Oficial” nr. 72 din 1882

Data când s‑a făcut clasarea
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14.
Regulament pentru transportul cadavrelor omenești
(dezvoltător art. 12, lit. h. din legea sanitară)
Titlul I . Măsuri generale.
Art. 1. Nici un cadavru nu se poate strămuta din casa în care a urmat moartea, înainte de a fi verificat decesul și înainte de a fi înregistrat în registrele stării civile.
Verificarea se va face în comunele urbane, de către un medic, cu observarea regulilor
prescrise în regulamentul pentru verificarea deceselor.
În comunele rurale, primarul sau delegatul primarului va verifica decesul și, dacă va
exista bănuială că moartea e violentă va raporta subprefectului.
Art. 2. Nici un cadavru, care a fost o dată înmormântat nu poate fi scos din mormânt sau cavou spre a fi transportat în altă parte, fără permisiune specială a primarului pentru raionul celor 8 orașe principale și a prefectului pentru celelalte comune, care permisiune
va fi bazată pe avizul consiliului local de igienă și de salubritate publică.
Art. 3. Transportarea cadavrelor în sicrie deschise este oprită. Sicriul se va închide
înaintea scoaterii cadavrului din casa unde a urmat decesul.
Art. 4. Pentru cei decedați de boli contagioase, atât ministrul de interne, după avizul
consiliului medical superior, precum și administrațiunile sanitare locale, după avizul consiliului local de igienă și de salubritate publică vor putea prescrie măsuri speciale și anume
dezinfecțiunea cadavrelor, care se va executa chiar înaintea transportării lor la cimitirul aflat
în raza comunei în care a decedat individul respectiv.
Titlul II. Transportarea cadavrelor la distanțe mici
Art. 5. Pentru ca un cadavru să poată fi transportat din comuna unde a urmat decesul, într‑o altă comună aflată în aceeași plasă, se va cere permisiunea primarului.
Primarul nu va putea da această permisiune înainte de a verifica decesul.
Art. 6. Nici un cadavru nu poate fi transportat din comuna unde a urmat decesul
într‑o altă plasă a aceluiași district, fără permisiunea înscrisă a sub-prefectului plasei pentru
comuna urbană în care a decedat individul respectiv. Această permisiune se va da pe baza
actului de verificarea decesului constatator moartea naturală și a extrasului din registrul stării civile, secțiunea decese.
Dacă comuna unde a urmat decesul este bântuită de o boală epidemică sau dacă individul respectiv a murit de o boală contagioasă, nu se poate permite transportarea cadavrului
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dintr‑o plasă în alta fără permisiunea înscrisă a prefectului, și în cele opt orașe principale,
a primarului, bazată pe avizul vice-președintelui consiliului local de igienă și de salubritate
publică.
Art. 7. Transportul cadavrelor la distanțe mici, adică dintr‑o plasă în altă plasă a
aceluiași district, se va face într‑un sicriu bine închis. În timpul verii cadavrul se va dezinfecta, căptușindu‑se sicriul și acoperindu‑se cadavrul cu un strat de bumbac sau câlți, gros de 3
centimetri, îmbinat cu o soluție concentrată (1:15) de acid fenilic.
Art. 8. Conducătorii cadavrului vor fi obligați a arăta permisiunea pentru transportul cadavrelor autorităților administrative din localitățile prin care trece transportul, dacă
acele autorități o vor cere.
Titlul III. Transportul la distanțe mari.
Art. 9. Nici un cadavru nu poate fi transportat dintr‑un district în altul sau din România în altă țară sau din străinătate în România, fără ca să fie însoțit de un pașaport de
cadavru.
Art. 10. Orice cadavru aflat în transport fără pașaport și provenit dintr‑un alt district sau din străinătate, se poate sechestra de către oricare administrațiune sanitară locală
și înmormântat la cimitirul cel mai apropiat, după constatarea cauzei morții. În acest caz,
cauza decesului se poate constata sau prin actul de verificarea decesului, sau în lipsă, prin
examenul medico-legal făcut de un medic delegat ad‑hoc de către administrațiune.
Art. 11. Pașapoartele pentru transportarea cadavrelor se eliberează în cele opt orașe
principale de către primar, pentru celelalte comune de către prefectul districtului, pe baza
actului de verificarea decesului și a avizului special al vice-președintelui consiliului local de
igienă și de salubritate publică.
Pașaportul va cuprinde:
a) Numărul curent și data eliberării;
b) Numele, prenumele, locul nașterii și ultimul domiciliu al decedatului;
c) Data decesului, cauza morții;
d) Numărul și data certificatului de verificarea decesului;
e) Numărul și fila registrului de decese la ofițerul stării civile;
f) Mențiunea avizului vice-președintelui consiliului local de igienă asupra transportului cadavrului;
g) Descrierea sicriului și a modului de conservare a cadavrului;
h) Arătarea locului unde are să se transporte cadavrul și a căii pe unde are să meargă, cu precizarea dacă transportul se va face pe apă, pe calea ferată, sau pe drum ordinar;
i) Arătarea timpului maximal pentru care este valabil pașaportul (cel mult două
săptămâni pentru transportul în țară și cel mult 2 luni pentru transportul afară din țară);
j) Semnarea primarului sau a subprefectului care a eliberat pașaportul;
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k) Contra-semnarea vice-președintelui consiliului local de igienă și de salubritatea publică;
Pentru transportul peste frontierele țării, pașaportul se va scrie pe prima jumătate
a feței (în dreapta), în limba română, și în cealaltă jumătate (în stânga) în limba franceză.
Pentru transportul cadavrelor în Austro-Ungaria și în Germania se poate scrie traducerea în
limba germană în locul celei franceze.
Art. 12. Pentru transportul în țară, dintr‑un district în altul, cadavrul se va dezinfecta în modul arătat la art. 7 și se va închide bine într‑un sicriu solid. În timpul verii și pentru
un transport care va dura mai mult de 6 zile în orice anotimp, prefectul sau primarul, după
avizul vice-președintelui consiliului de igienă și salubritate publică, poate cere închiderea
ermetică a cadavrului, adică căptușirea sicriului cu zinc sau tinichea de fier spoit și lipirea
orificiilor cu plumb.
Un membru al consiliului de igienă și de salubritate publică va controla conservarea
cadavrului.
Art. 13. Pentru transportul în afara țării, cadavrul se va îmbălsăma sub privegherea
vice-președintelui consiliului de igienă, și se va închide într‑un sicriu îndoit. Îmbălsămarea
constă în impregnarea (injectarea) cadavrului cu soluții antiseptice, în spălarea tegumentelor comune cu asemenea soluții și în umplerea orificiilor și a cavităților corpului cu bumbac
muiat în lichide dezinfectate, precum: soluții de acid arsenios, acid fenic, acid salicilic, clorur de zinc și alte asemenea. Din cele două sicrie, cel interior va fi de metal și închis ermetic;
se poate însă permite așezarea unui sicriu solid de stejar bine închis într‑o ladă solidă de
lemn, căptușit într‑un mod impermeabil cu zinc, bine lipită cu plumb topit și legată cu cercuri de fier. În nici un caz nu este permis ca să se întrebuințeze cuie care perforează sicriul
metalic sau căptușeala metalică pentru aer.
Art. 14. Nici un cadavru nu se poate îmbălsăma înainte de a fi bine constatată cauza morții. În cazuri dubioase sau bănuite se va face disecția medico-legală a cadavrului cu
observarea formalităților prescrise de procedura codului penal și de instrucțiunile pentru
lucrările medico-legale.
Art. 15. Nu se poate importa în țară cadavre din străinătate, care nu au fost îmbălsămate, care nu sunt închise într‑un mod ermetic, care nu sunt însoțite de un pașaport corect,
care arată cu precizie cauza morții. În caz contrar, administrațiunile sanitare locale sunt în
drept a proceda în contra unui asemenea cadavru după modul arătat la art. 10.
Titlul IV. Penalitățile.
Art. 16. Contravențiunile în contra regulamentului de față se vor pedepsi cu
penalitățile prescrise la art. 377 și 385 al. 9 din codul penal.
Art. 17 și cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea decretului de față.
229

MO, 1885, nr. 94, 30 iulie, p. 1928–1931.

15.
Regulamentul concursurilor pentru posturile medicale
Capitolul I.
Dispozițiuni generale.
Art. 1. Funcțiile de medici primari de județe, de medici de orașe, de medici de spitale dependente de stat, de județe și de comune și de medici de penitenciare de clasa I‑a, se
dau prin concurs.
Pentru funcțiile de medici de spitale se admit numai doctori în medicină.
Art. 2. Pentru medicii eforiei spitalelor civile din București și ai epitropiei spitalelor
casei Sf. Spiridon din Iași, concursurile se țin, pentru cei dintâi la București, pentru cei din
urmă la Iași. Organizarea acestor concursuri se reglementează de către eforie și epitropie.
Un delegat al Ministerului de interne face parte din juriul concursului.
Se vor putea admite la concursul de medici primari în spitalele eforiei și ale epitropiei Sf. Spiridon din Iași, și în orice alt spital, numai doctori în medicină, având sau 4 ani
de practică sau doi ani de funcțiune ca medic secundar într‑un spital, numit prin concurs,
sau când vor proba că au fost cel puțin doi ani ca interni în spitalele din Paris, sau doi ani
ca asistenți în spitalele din Germania, sau vor fi făcut stagiul de un an ca medic de plasă sau
care vor fi făcut stagiul de medic militar.
Art. 3. Consiliile comunale ale celor zece orașe mari își vor reglementa asemenea
singure concursurile pentru numirea medicilor plătiți din bugetele lor.
Regulamentele acestor concursuri se vor supune la aprobarea Ministerului de interne, care va cere avizul consiliului sanitar superior.
Art. 4. Concursurile sunt publice și se admit a concura numai medici români sau
naturalizați.
Art. 5. Locurile se dau după ordinea clasificației concurenților.
Notele obținute de concurenții care nu au obținut un post, nu constituie un drept
pentru un post în caz de vacanță ce se va ivi în urmă.
Art. 6. Cheltuielile concursului medicilor primari de județe, de orașe (afară de cele
zece orașe mari), de spitale dependente de stat, de județe și de comune și al medicilor de
penitenciare clasa I, sunt în sarcina Ministerului de interne.
Membrii juriului, aflați cu domiciliul în București și în Iași, primesc fiecare câte 20
lei de ședință, iar cei delegați din București la Iași primesc fiecare câte 40 lei pe zi, deosebit
de cheltuielile de transport.
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Capitolul II
Concursul medicilor primari de județe.
Art. 7. Concursul pentru posturile vacante de medici primari de județe se ține în
București, odată pe an, în luna martie, în localul direcției generale a serviciului sanitar.
Art. 8. La caz de a nu fi nici un post vacant, sau nici un concurent, ori când
concurenții n‑au întrunit notele cerute pentru admisibilitate, concursul se amână pentru
sesiunea viitoare.
Art. 9. Se admit la concursurile pentru posturile de medici primari de județe, doctorii în medicină care au sau 4 ani de practică ca medic, sau un an de serviciu ca medic de
plasă, sau doi ani ca medic de oraș, sau doi ani ca medic secundar de spital numit prin concurs, sau care au făcut stagiul de un an ca medic în armată.
Doctorii în medicină care au ocupat prin concurs funcția de medic primar în spitalele eforiei din București sau a epitropiei spitalelor casei Sf. Spiridon din Iași, pot fi numiți
medici primari de județe fără alt concurs.
Pensionarii nu pot beneficia de acesta dispensă de concurs.
Art. 10. Publicația concursului se face cel puțin cu 60 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea concursului și va conține arătarea posturilor vacante.
În caz de a se ivi vre‑o vacanță de post de medic primar în urma publicațiunii, postul
vacant nu se va putea pune la concurs decât în sesiunea viitoare.
Art. 11. Concurenții sunt datori a se adresa cel puțin cu 10 zile libere înaintea concursului la direcția generală a serviciului sanitar, unde vor depune toate actele prin care
probează dreptul lor de a fi admiși la concurs și care sunt cele următoare:
a) Actul de naștere sau actele de naturalizare;
b) Diploma de doctor în medicină și Monitorul oficial în care este publicat dreptul de liberă practică în țară;
c) Certificatul care probează că au făcut un an de serviciu ca medic de plasă, sau
doi ani ca medic de oraș sau ca medic secundar de spital în urma unui concurs, sau că a exercitat medicina patru ani în țară sau că a făcut stagiul de un an ca medic în armată.
Art. 12. Consiliul sanitar superior cercetează toate actele specificate la art. 10, se
pronunță asupra validității lor și direcția generală a serviciului sanitar notifică concurenților
admiterea sau respingerea lor cu 3 zile înaintea celei fixate pentru concurs.
Art. 13. Juriul concursului se compune din trei membri ai consiliului sanitar superior, doctori în medicină, după ordinea alfabetică și de doi profesori ai facultății de medicină
din București, delegați de consiliul profesoral al acelei facultăți.
Juriul va fi prezidat de cel mai în etate dintre membrii consiliului sanitar superior, iar
când directorul general al serviciului sanitar face parte din juriu, ca membru al consiliului
sanitar superior, el prezidează de drept.
Art. 14. Materia concursului este:
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a) Igiena;
b) Poliția sanitară cu legislația sanitară;
c) Medicina legală;
d) Epidemiologia.
Art. 15. Concursul consistă din 4 probe:
Două scrise, una orală și una practică.
Art. 16. Probele scrise vor trata despre o chestiune de epidemiologie, de igienă sau
de poliție sanitară.
Pentru aceste probe se acordă candidaților câte 4 ore, în care timp ei vor fi
supravegheați de unul din membrii juriului.
Art. 17. După fiecare 4 ore, candidații pun probele scrise într‑un plic pe care îl sigilează atât ei cât și membrul juriului și îl încredințează membrului juriului.
Art. 18. Proba orală va consta dintr‑o chestiune de medicină legală sau de legislație
sanitară.
Pentru această probă se acordă fiecărui candidat câte 15 minute de reflecție și 15
minute de răspuns.
Art. 19. Probele scrise și cea orală vor fi aceleași pentru toți concurenții.
Pentru fiecare din aceste trei probe, juriul formulează trei chestiuni din care candidații
trag câte una la sorți.
Art. 20. Proba practică va consta în facerea unei autopsii și în redactarea unui raport
medico-legal cu părere medicală asupra cauzei morții individului supus la cercetare:
Pentru această probă se acordă candidaților trei ore.
Art. 21. În caz de insuficiență de cadavre, candidații vor putea dresa fiecare în parte
câte un act asupra unui singur cadavru.
Atunci sorții vor decide pe candidatul care va face autopsia în prezența celorlalți.
Art. 22. Clasificația se face de membrii juriului pentru fiecare probă în parte, dându‑se nota de la 0 până la 20.
Art. 23. Notele date de membrii juriului la fiecare probă în parte după o prealabilă
discuțiune asupra meritului concurenților se vor pune într‑un plic sigilat și se vor desface
numai după terminarea concursului, când se va formula nota generală.
Art. 24. În ultima ședință juriul procede la deschiderea plicurilor, la rezumarea notelor, la clasarea concurenților și la redactarea procesului verbal și președintele înaintează
toate actele direcției generale a serviciului sanitar spre a le supune aprobării consiliului sanitar superior.
Art. 25. Concurenții care vor întruni mai puțin de 240 puncte ca cifră generală a
notelor dobândite la cele 4 probe de la cei 5 membrii ai juriului, nu pot fi admiși.
Art. 26. În caz de egalitate a notelor concurenților, cei cu practică și cu servicii mai
îndelungate vor avea preferință.
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Art. 27. Concurenții admiși au dreptul să își aleagă, după ordinea clasificației,
județul vacant unde preferă a servi. Această alegere trebuie să o facă la direcția generală a serviciului sanitar, cel mult în trei zile libere după ce li s‑a făcut cunoscut rezultatul
concursului, iar direcția generală a serviciului sanitar îndeplinește formalitățile pentru ca
concurenții admiși să fie numiți în posturile pentru care au optat.
Art. 28. Dacă după publicarea concursului pentru unul sau mai multe posturi vacante de medic primar de județ, nu se va prezenta decât un singur candidat, concursul se
amână și se vor face publicații din nou.
Dacă și după acesta a doua publicație nu se va prezenta decât un singur aspirant,
juriul va procede la examinarea lui, conform regulilor stabilite mai sus.
Când aspirantul împlinește în cazul acesta nota minimală de admisibilitate, el va fi
recomandat ca să fie numit în postul vacant.
Capitolul III
Concursul medicilor de orașe.
Art. 29. Concursul pentru posturile vacante de medici de orașe de dincoace de
Milcov se ține în București la direcția generală a serviciului sanitar, iar pentru cele de peste
Milcov în Iași la epitropia spitalelor casei Sf. Spiridon, de două ori pe an, în lunile aprilie și
octombrie.
Art. 30. Se admit la concursul pentru posturile de medici de orașe, reședințe de
județ, (afară de cele 10 orașe mari) doctori în medicină care au sau 4 ani de practică ca medici, sau un an de serviciu ca medic de plasă, sau doi ani ca medic secundar de spital numit
prin concurs, sau care să fi făcut stagiul de un an ca medic în armată.
Doctorii în medicină care au ocupat prin concurs funcția de medic primar în spitalele eforiei din București sau a epitropiei casei Sf. Spiridon din Iași pot fi numiți medici de
orașe fără alt concurs.
Pensionarii nu pot beneficia de această dispensă de concurs.
Art. 31. Licențiații în medicină care se prezintă la concurs pentru a obține posturi
de medici de orașe, care nu sunt reședințe de județe, vor constitui o serie deosebită.
Art. 32. Concurenții sunt datori, atât cei pentru posturile de medici de orașe de
dincoace cât și cei pentru posturile de peste Milcov, să se adreseze cel puțin cu 15 zile libere
înaintea concursului la direcția generală a serviciului sanitar, unde vor depune toate actele
prin care probează dreptul lor de a fi admiși la concurs și care sunt cele următoare:
a) Actul de naștere sau actele de naturalizare;
b) Diploma de doctor sau de licențiat în medicină și Monitorul Oficial în care
este publicat dreptul de liberă practică în țară;
c) Certificatele care probează că au făcut un an serviciu ca medic de plasă, sau doi
ani ca medic secundar de spital în urma unui concurs, sau că au făcut practică în țară în timp
de patru ani sau că au făcut stagiul de un an ca medic în armată.
234

Licențiații în medicină vor prezenta în locul certificatului că au făcut serviciul militar
și că au servit un an ca medici de plasă.
Art. 33. Consiliul sanitar superior cercetează toate actele specificate la art. 32, se
pronunță asupra validității lor și direcția generală a serviciului sanitar notifică concurenților
admiterea sau respingerea lor cu 7 zile înaintea celei fixate pentru concurs.
Art. 34. Juriul pentru concursul medicilor de orașe dincoace de Milcov se compune
de un membru al Consiliului sanitar superior, doctor în medicină, după ordinea alfabetică,
de doi profesori ai facultății de medicină din București, și de doi medici primari ai eforiei
spitalelor civile din București trași la sorți. Membrul consiliului sanitar superior prezidează
juriul.
Art. 35. Juriul pentru concursul medicilor de orașe de peste Milcov se compune
de un delegat al consiliului sanitar superior, pe care îl desemnează acesta pentru fiecare
concurs în parte, de doi profesori ai facultății de medicină din Iași, delegați de consiliul profesoral al acelei facultăți, și de doi medici primari ai epitropiei spitalelor casei Sf. Spiridon
din Iași, trași la sorți.
Delegatul consiliului sanitar superior prezidează juriul.
Art. 36. Materia concursului este:
a) Igiena;
b) Epidemiologia;
c) Poliția sanitară cu legislație sanitară;
d) Medicina legală;
e) Clinica internă, externă și obstetricală.
Art. 37. Concursul consistă din 4 probe.
Una scrisă, două orale și una clinică.
Art. 38. Proba scrisă va trata despre o chestiune de igienă sau de epidemiologie.
Pentru această probă se acordă candidaților 4 ore, în care timp ei vor fi supravegheați
de unul din membrii juriului.
Art. 39. Probele orale vor consista una dintr‑o chestiune de medicină legală sau de
obstetrică și alta dintr‑o chestiune de poliție sanitară și legislație sanitară.
Pentru fiecare din aceste 2 probe se acordă fiecărui candidat câte 15 minute de
reflecție și 15 minute de răspuns.
Art. 40. La proba clinică fiecare concurent va examina câte trei bolnavi, adică un caz
de boli interne, unul de boli externe (chirurgie) și unul de obstetrică sau va face manipulații
obstetricale pe fantom (manequin).
Toți concurenții vor examina pe aceiași bolnavi și vor face aceleași manipulații obstetricale pe fantom, retrăgându‑se fiecare în camera de alături până ce îi va veni rândul de
a vorbi asupra bolnavului.
Pentru această probă se acordă fiecărui concurent câte 10 minute pentru examinarea
fiecărui bolnav sau pentru facerea manipulațiilor obstetricale pe fantom, și alte 10 minute
pentru răspuns.
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Art. 41. Concurenții admiși au dreptul să își aleagă, după ordinea clasificației, orașul
vacant unde preferă a servi.
Această alegere trebuie să o facă la direcția generală a serviciului sanitar cel mult în
trei zile libere după ce li s‑a făcut cunoscut rezultatul concursului, iar direcția generală a
serviciului sanitar comunică prefecților județelor unde sunt orașele ale căror posturi au fost
puse la concurs, numele concurenților care au optat, pentru ca consiliile comunale respective să ceară confirmarea lor definitivă, conform alin. 3 de la art. 40, din legea sanitară.
Art. 42. Dispozițiile articolelor 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 și 28 din regulamentul de față se aplică și la concursul medicilor de orașe.
Capitolul IV
Concursul medicilor de spitale și de penitenciare de clasa I
Art. 43. Concursul pentru posturile vacante de medici de spitale dependente de
Stat, de județe și de comune (afară de cele 10 orașe mari) și pentru cele de medic de penitenciare de clasa I de dincoace de Milcov se țin în București, în localul direcției generale
a serviciului sanitar, iar pentru cele de peste Milcov în Iași, la epitropia spitalelor casei Sf.
Spiridon, de 2 ori pe an în lunile aprilie și octombrie, imediat după concursul medicilor de
orașe.
Art. 44. Se admit la concursul pentru posturile specificate în art. 43 doctori în medicină având sau 4 ani de practică sau 2 ani de funcțiune ca medic secundar într‑un spital
numit prin concurs, sau când vor proba că au fost cel puțin 2 ani ca interni în spitalele din
Paris, sau 2 ani ca asistenți în spitalele din Germania, sau că vor fi făcut stagiul de un an ca
medici de plasă sau stagiul ca medici militari.
Doctorii în medicină care au ocupat prin concurs funcția de medic primar în spitalele eforiei din București, sau epitropiei spitalelor casei Sf. Spiridon din Iași, pot fi numiți
medici de spitale dependințe de Stat, de județe și de comune (afară de cele 10 orașe mari)
și medici de penitenciare de clasa I, fără alt concurs.
Pensionarii nu pot beneficia de aceasta dispensă de concurs.
Art. 45. Concurenții sunt datori, atât cei pentru posturile de dincoace cât și pentru
cele de peste Milcov, să se adreseze cel puțin cu 15 zile libere înaintea concursului la direcția
generală a serviciului sanitar, unde vor depune toate actele prin care probează dreptul lor de
a fi admiși la concurs și care sunt cele următoare:
a) Actul de naștere sau actele de naturalizare;
b) Diploma de doctor în medicină și Monitorul oficial în care este publicat dreptul de liberă practică în țară;
c) Certificatele care probează că au îndeplinit una din condițiunile cerute de art.
44 din regulamentul de față.
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Art. 46. Consiliul sanitar superior cercetează toate actele specificate la art. 45, se
pronunță asupra validității lor și direcția generală a serviciului sanitar notifică concurenților
admiterea sau respingerea lor cu 7 zile înaintea celei fixate pentru concurs.
Art. 47. Materia concursului este:
a) Medicina internă;
b) Medicina externă (chirurgie);
c) Medicina operatorie;
d) Obstetrica.
Art. 48. Concursul constă din 4 probe:
Una scrisă, una orală, una clinică și una de medicină operatorie.
Art. 49. Toate probele vor fi aceleași pentru toți concurenții.
Juriul formulează câte 3 chestiuni pentru fiecare probă, din care candidații trag câte
una la sorți.
Art. 50. Proba scrisă va trata despre o chestiune de medicină internă.
Pentru această probă se acordă candidaților 4 ore, în care timp ei vor fi supraveghiați
de unul din membrii juriului.
Art. 51. Proba orală va trata despre o chestiune de chirurgie sau de obstetrică.
Pentru această probă se acordă fiecărui candidat câte 15 minute de reflecție și alte 15
minute de răspuns.
Art. 52. Proba de medicină operatorie se va face asupra unui cadavru.
Pentru această probă se acordă fiecărui candidat câte 15 minute.
Art. 53. Concurenții admiși au dreptul de a‑și alege, după ordinea clasificației, spitalul sau penitenciarul vacant unde preferă a servi.
Această alegere trebuie să o facă la direcția generală a serviciului sanitar, cel mult în 3
zile libere după ce li s‑a făcut cunoscut rezultatul concursului.
Pentru posturile de medici de spitale dependente de Stat și de județe, și pentru posturile de medici de penitenciare de clasa I, direcția generală a serviciului sanitar îndeplinește
formalitățile pentru ca concurenții admiși să fie numiți în posturile pentru care au optat, iar
pentru cele dependente de comune, direcția generală a serviciului sanitar va procede precum se prescrie la art. 41 din regulamentul de față.
Art. 54. Dispozițiile art. 4, 5, 6, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35 și 40 din regulamentul de față se aplică și la concursul medicilor de spitale și de penitenciare de clasa I.
Art. 55. Orice dispoziții anteriore, contrarii regulamentului de față, sunt și rămân
desființate.
Art. 56. Ministru nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat
cu executarea acestui decret.
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MO, 1886, no. 56, 13 iunie, p. 1120.

Modificarea Regulamentului concursurilor
pentru posturile medicale
Văzând jurnalul consiliului de miniștri nr. 9, încheiat în ședința de la 26 mai 1886,
Am decretat și decretăm ce urmează:
Art. I. Jurnalul consiliului de miniștri citat mai sus se aprobă.
Art. II. În regulamentul concursurilor pentru posturile medicale, publicat în Monitorul Oficial no. 94 din 30 iulie 1885, la art. 2, alin.3; art. 9, alin. 1; la art. 11, alin. c; la art. 30,
alin. 1; la art. 32, alin. c și la art. 44, alin. 1, se va introduce următoarea modificare:
Cuvântul sau se va înlocui prin și, adică că pe lângă una din condițiunile de admisibilitate la concurs să fie prevăzută condițiunea ca candidatul să fi făcut și stagiul în armată.
Art. III. Ministru nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat
cu executarea acestui decret.
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MO, 1886, nr. 151, 7 octombrie, p. 3457–3461.

16.
Regulament pentru serviciul sanitar de oraș
Titlul I.
Compunerea serviciului sanitar de urbe
Art. 1. Administrațiunea sanitară urbană este o administrațiune locală; ea este
încredințata primarului în înțelegere cu medicul primar al urbei sau medicul urbei și se
îndeplinește cu concursul organelor sanitare locale.
Art. 2. Organele sanitare instituite pe lângă administrațiile sanitare urbane sunt:
a) Consiliile de igienă și de salubritate publică;
b) Medicii primari de orașe, medicii de orașe;
c) Medicii comunali de despărțiri, medicii verificatori de decese;
d) Veterinarii comunali;
e) Vaccinatorii;
f) Moașele comunale;
g) Chimiștii;
h) Comisarii poliției comunale însărcinați cu servicii generale sau speciale de igienă
publică și de salubritate.
Titlul II.
Atribuțiunile primarilor
Art. 3. Primarii comunelor urbane îndeplinesc, cu concursul organelor sanitare locale, atribuțiunile următoare:
a) Executarea măsurilor sanitare de interes general;
b) Executarea măsurilor sanitare de interes local;
c) Privegherea prostituțiunii;
d) Executarea vaccinațiunii și revaccinațiunii;
e) Privegherea stabilimentelor sanitare și de binefacere întreținute din casa
comunală;
f) Verificarea deceselor;
g) Privegherea cimitirelor și aplicarea legii și a regulamentelor pentru
înmormântări;
h) Privegherea tuturor stabilimentelor industriale și mai ales a celor insalubre;
i) Privegherea condițiilor igienice ale școlilor, internatelor, teatrelor, hotelurilor,
hanurilor, birturilor și băilor;
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k) Privegherea curățeniei piețelor și a străzilor publice, precum și a curților particulare, a apelor curgătoare, a malurilor, a puțurilor, a fântânilor de apă simplă sau minerală;
l) Luarea masurilor pentru prinderea câinilor turbați și pentru împuținarea numărului câinilor vagabonzi în general, pentru depărtarea grabnică din localitate a cadavrelor
animale și îngroparea lor;
m) Luarea măsurilor pentru golirea sistematică a haznalelor pentru depărtarea
diferitelor necurățenii din curți și de pe străzi și pentru curățirea canalelor publice si private;
n) Privegherea asupra construcțiunilor și constatarea dacă casele construite din
nou însușesc condițiile igienice prescrise de regulamentele respective;
o) Privegherea abatoarelor, a măcelăriilor și zalhanalelor;
p) Privegherea comerțului cu băuturi și alimente;
q) Procurarea ajutorului în caz de accidente care amenință viața cetățenilor, precum: inundațiunile, surparea de maluri, căderile de case, înecarea, asfixierea, înăbușirea
prin cărbuni, căderea în puțuri, prin intrarea într‑un canal neventilat etc.
r) Prevenirea accidentelor ocazionate de către alienați furioși lăsați liberi.
s) Îngrijirea cu toți bolnavii să găsească lesne ajutorul medical și ca cei săraci să
fie căutați gratis, asemenea ca femeile născătoare și lehuze să găsească ajutorul cuvenit și ca
cele sărace să fie asistate gratis de medici și de moașe.
t) Constatarea epidemiilor și a epizootiilor, luarea masurilor în contra lor, în contra morbelor contagioase în genere, special în contra celor venerice și în contra endemiilor
și enzootiilor;
u) Redactarea raporturilor periodice asupra sănătății populațiunii și a vitelor și a
tabelelor de statistică medicală precum și a stării meteorologice a localității.
Art. 4. În caz când primarul nu va aduce la îndeplinire măsurile din articolul de
mai sus nici după invitație specială a autorității de care depinde (ministrul sau prefectul
județului), ministrul va fi în drept a le executa în contul comunei prin oricare autoritate
polițienească.
Art. 5. În caz când consiliul comunal nu va aloca în bugetul său fondurile necesare
pentru administrarea poliției sanitare și pentru întreținerea salubrității publice, ministrul
sau prefectul după încuviințarea ministrului, le va înscrie ex-oficio în bugetul comunei.
Art. 6. Primarii tuturor urbelor sunt datori a comunica consiliului de igienă și salubritate publică respectiv toate schițele relative la serviciul sanitar al comunei și au dreptul de
a consulta acele consilii și de a cere concursul lor pentru diferitele afaceri sanitare.
Titlul III
Organele sanitare urbane
Art. 7. Consiliile de igienă și salubritate publică îndeplinesc misiunea de organe
sanitare urbane în limitele regulamentului lor special.
240

Art. 8. Fiecare comună urbană va avea un număr suficient de funcționari sanitari
pentru îndeplinirea diferitelor servicii sanitare locale.
Art. 9. Urbele cu o populațiune până la 10.000 locuitori vor avea un medic de oraș
și o moașă comunală.
Art. 10. Urbele cu o populațiune mai mare vor avea un personal sanitar mai numeros, în proporțiune cu numărul populațiunii și cu întinderea urbei.
În asemenea cazuri, urbea se va împărți în secțiuni sau despărțiri sanitare.
Această împărțire nu exclude numirea de agenți speciali pentru servicii speciale, precum verificarea deceselor, vaccinarea, serviciul veterinar.
Medicii comunali și moașele comunale locuiesc în despărțirea orașului în care fac
serviciul.
Art. 11. Orașele mari ai căror primari sunt direct subordonați ministrului de interne (fără intermediarul prefectului județului) au un medic primar al orașului însărcinat cu
direcția serviciului sanitar al orașului. În aceste orașe toți funcționarii sanitari ai orașului
(medici comunali, veterinarii, vaccinatorii, moașele) sunt subordonați medicului primar.
Art. 12. Medicii primari de oraș, medicii de orașe și medicii comunali de secțiuni
(de despărțiri) din orașele mari se numesc și se revocă prin decret regal de către ministrul de
interne, după recomandația consiliului comunal, bazată pe concursul făcut în conformitate
cu art. 29 din legea asupra serviciului sanitar și cu regulamentul concursurilor.
Consiliile comunale ale orașelor mari, dependente direct de ministerul de interne,
își reglementează singure concursurile pentru posturile sanitare. Regulamentele respective se vor supune la aprobarea ministrului de interne, care va cere avizul consiliului sanitar
superior.
Art. 13. Se admit la concursul pentru posturile de medici de orașe numai medicii
români, sau naturalizați români, care au 4 ani de practică ca medici sau un an de serviciu ca
medic de plasă sau 2 ani ca medici secundari de spitale numiți prin concurs și care au făcut
stagiul de un an ca medici în armată.
După terminarea concursului, directorul general al serviciului sanitar comunică primarilor respectivi ordinea clasificației concurenților, cu declarație pentru care anume oraș
au optat concurenții.
Primarul supune aceste acte consiliului comunal în termen de cel mult 8 zile după
primirea lor și înapoiază directorului general al serviciului sanitar recomandarea pentru
concurentul care a reușit la concurs, pentru ca să fie numit în postul vacant.
Art. 14. Medicii comunali din orașele reședințe de județe trebuie să fie doctori în
medicină, iar în celelalte orașe ei pot fi și licențiați în medicină, tot dintre aceia care au trecut
cu succes concursul de admisibilitate pentru posturile de medici comunali.
Art. 15. Medicii de urbe se plătesc din casa comunală în modul următor:
Medicii primari de urbe cu leafă de la 400 lei pană la 600 lei pe lună.
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Medicii de urbe din capitalele județelor și medicii de secțiuni (de despărțiri) din
urbele mari cu leafă de la 400 până la 500 lei pe lună.
Medicii de urbe din comunele care nu sunt capitale de județe cu leafă de la 200 până
la 400 lei pe lună.
Veterinarii de urbe cu lefi de la 200 până la 350 lei pe lună.
Art. 16. Vaccinatorii vor fi în genere doctori sau licențiați în medicină; în lipsa acestora se pot admite în această funcție și subchirurgi vaccinatori existenți.
Art. 17. Veterinarii comunali trebuie să fie medici veterinari români din cei cu diplomă recunoscuți în țară. Posturile de sub-veterinari se desființează.
Veterinarii de urbe se numesc și se revocă prin decret regal pe baza unui concurs
făcut după un regulament special; formalitățile numirii sunt aceleași ca pentru medicii de
orașe prescrise prin art. 13 al regulamentului de față.
Art. 18. Moașele comunale trebuie să posede diplome recunoscute în țară. Vaccinatorii și moașele în serviciul comunelor urbane se numesc de consiliul comunal, pe baza
recomandării medicului primar al urbei sau a medicului urbei. Numirile lor se comunică de
primari ministrului de interne.
Ei se plătesc din casa comunală cu suma prevăzută în bugetul fiecărui an.
Art. 19. În caz de abatere de la datoriile funcțiunii lor, medicii primari de urbe vor
fi admonestați de directorul general al serviciului sanitar sau de primarul orașului. Medicul
primar are dreptul de a apela către ministrul de interne, care va cere avizul consiliului sanitar superior. Penalități mai mari precum suspendarea sau revocarea pentru abateri grave, se
aplică în urma avizului consiliului sanitar superior. Ministrul poate micșora pedeapsa dată
de consiliul sanitar superior, el nu o poate însă agrava.
În caz de abateri de la datoriile funcțiunii lor, medicii de secțiuni (de despărțiri) precum și ceilalți funcționari sanitari ai orașelor mari vor fi admonestați de medicul primar al
orașului. Penalitățile mai mari, precum suspendarea sau revocarea pentru abateri grave, se
aplică medicilor de despărțiri de către consiliul sanitar superior în aceleași condiții ca medicilor primari.
Medicii de urbe din urbele care n‑au medici primari de urbe vor fi admonestați, în
caz de abateri, de către medicul primar al județului, sau de către primarul urbei, având drept
de recurs la consiliul sanitar superior în contra acestor admonestări.
În caz de abateri grave li se aplică de către consiliul sanitar superior penalitățile prescrise în acest articol pentru medicii primari de orașe sub aceleași condițiuni. Veterinarii de
orașe abătuți de datoriile funcțiunii lor vor fi admonestați de directorul general al serviciului sanitar. Pentru abateri grave li se vor aplica penalități mai mari, precum suspendare sau
revocare, de către ministrul de interne pe baza avizului comisiei veterinare. Ministrul poate
micșora pedeapsa dată de consiliul sanitar superior, el nu o poate însă agrava.
Ceilalți funcționari sanitari urbani vor fi admonestați, în caz de abatere, de medicul
primar al urbei sau de medicul urbei. Penalități mai mari pentru abateri grave de la datoriile
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funcției li se vor aplica de către primar și consiliul comunal, în urma avizului medicului
primar de urbe sau a medicului de urbe.
Art. 20. Medicii primari de urbe sunt subordonați primarului și supuși controlului
directorului general al serviciului sanitar.
Medicii de urbe sunt subordonați primarului și supuși controlului medicului primar
al județului.
Medicii urbani de secțiuni (de despărțiri) sunt subordonați medicului primar al
urbei.
Vaccinatorii urbani și moașele comunelor urbane sunt subordonate medicului primar al urbei sau medicului urbei.
Titlul IV
Atribuția agenților sanitari urbani
a) Medicii primari ai urbelor mari
Art. 21. Medicul primar de urbe conduce serviciul sanitar al urbei în înțelegere cu
primarul și în conformitate cu regulamentele sanitare, cu instrucțiunile și cu ordinele ce se
primesc de la ministerul de interne.
Art. 22. Medicul primar priveghează în raza orașului igiena publică, poliția sanitară,
exercițiul medicinei și al farmaciei.
El controlează toți funcționarii sanitari ai orașului în exercițiul funcției și ia măsuri
pentru garantarea mersului regulat al serviciului.
Art. 23. Medicul primar îngrijește ca medicii urbani însărcinați cu căutarea bolnavilor săraci la domiciliile lor, moașele însărcinate cu asistența gratuită a femeilor lehuze, ca
verificatorii de decese, vaccinatorii, comisarii comunali însărcinați cu servicii generale sau
speciale de igienă publică și de salubritate, să îndeplinească cu exactitate datoriile serviciului.
Art. 24. Medicul primar al orașului se află în raport intim cu consiliul de igienă
publică și de salubritate al orașului și îndeplinește, atât singur cât și prin funcționarii sanitari
dependenți de dânsul, precum și în înțelegere cu consiliul de igienă publică și de salubritate, diferite lucrări de igienă publică, precum vizitarea periodică a stabilimentelor sanitare dependente de primărie și a celor private, a fabricilor, drogheriilor, aresturilor, școlilor,
stabilimentelor industriale, a fabricilor și depozitelor de alimente și băuturi, a abatoarelor,
a cimitirelor. Medicul primar veghează despre soarta copiilor găsiți aflați sub îngrijirea comunei, controlează vizitele sanitare ale femeilor prostituate și veghează asupra observării
tuturor legilor și regulamentelor care privesc serviciul sanitar.
Art. 25. În orașele mari, care nu au mai mult decât 3 medici, medicul primar ia parte deopotrivă cu celălalt sau ceilalți medici comunali la toate lucrările prescrise prin acest
regulament, cu excepția corespondenței oficiale cu autoritățile superioare care incumbă
numai medicului primar.
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Art. 26. Medicul primar studiază cauzele endemiilor, constată apariția epidemiilor,
propune măsurile pentru combaterea lor și a bolilor contagioase în genere.
Art. 27. La caz de trebuință și după gravitatea cazului, medicul primar de urbe cere
intervenția primarului și a ministrului de interne pentru luarea măsurilor dictate de igiena
publică.
Art. 28. Medicul primar de urbe comunică directorului general al serviciului sanitar
prin rapoarte periodice lunare și trimestriale și în cazuri grave și urgente prin rapoarte speciale rezultatele lucrărilor sale. El comunică asemenea primarului orașului observațiile sale
asupra stării sănătății publice.
Art. 29. Medicul primar adună materialul pentru statistica sanitară și redactează
rapoartele statistice după formularele aprobate de consiliul sanitar superior.
Art. 30. Medicul primar de urbe se informează asupra mersului regulat al serviciului veterinar și mai ales asupra examinării vitelor destinate pentru consum, asupra examinării cărnurilor și altor alimente de origine animală și asupra măsurilor menite de a opri
transmiterea la om a bolilor animalelor domestice.
Art. 31. La finele fiecărui an medicul primar, în înțelegere cu consiliul de igienă și
de salubritate publică, supune consiliului sanitar superior un raport general asupra serviciului sanitar și asupra igienei publice a orașului.
El va expune într‑un mod detaliat starea sanitară a orașului, a populațiunii sale, bazată
pe date precise care permit o comparațiune cu starea ei din anii trecuți, starea instituțiunilor
și așezămintelor sanitare, activitatea personalului sanitar, rezultatele dobândite, cauzele neajunsurilor constatate și propunerile pentru înlăturarea lor.
Raportul general va face și mențiune despre îmbunătățirile introduse în urma
inspecțiunii sanitare generale (anuale) și de cauzele care nu ar fi permis realizarea unei reforme propuse cu ocazia acelei inspecții.
Art. 32. Cancelaria medicului primar de urbe este una și aceeași cu a consiliului de
igienă și de salubritate al orașului. Ea se află în localul primăriei. Secretarul consiliului de
igienă publică și de salubritate este totodată și secretar al medicului primar.
Art. 33. Medicul primar de urbe nu poate lipsi de la postul său fără știrea primarului. Dacă în cazuri extraordinare este nevoit a lipsi de la post, absența sa nu poate trece peste
48 ore. În acest caz el înștiințează pe primar comunicând care medic îl va înlocui.
Pentru absența până la 8 zile el ia permisiune de la primar; pentru absență mai
mare el cere un concediu de la ministerul de interne cu consimțimântul și prin intermediul
primarului.
În timpul de epidemie, de inspecții generale nu se poate acorda nici concediu, nici
permisiune de absență. Atât cererea de permisiune, precum și aceea pentru concediu vor fi
însoțite de consimțământul în scris al medicului care va înlocui pe medicul primar.
Art. 34. Medicul primar de oraș, cu încuviințarea primarului, poate acorda tuturor
funcționarilor sanitari dependenți de dânsul permisiune de absență pentru două zile, îngri244

jind de înlocuirea lor în timpul absenței. Absențe și concedii mai mari se acordă în modul
arătat în titlul următor.
Art. 35. În caz de vacanță a postului de medic primar de urbe, primarul însărcinează
îndată pe cel mai vechi dintre medicii din serviciul primăriei numiți prin concurs cu conducerea provizorie a serviciului sanitar al orașului și raportează ministerului de interne.
b) Medicii de orașe și medicii de secțiuni (de despărțiri) din orașele mari
Art. 36. Medicul de urbe este subordonat primarului și supus controlului medicului
primar al județului.
El luminează pe primar asupra, chestiunilor medicale și îi dă concurs în îndeplinirea
poliției sanitare.
Art. 37. Medicii de secțiuni (despărțiri) din orașele mari sunt subordonați primarilor și medicului primar al orașului.
Art. 38. Medicii de urbe și medicii de secțiuni (de despărțiri) urbane sunt însărcinați
cu căutarea bolnavilor sărmani.
Căutarea bolnavilor se va face sau numai prin consultațiuni gratuite sau prin
consultațiuni și prin eliberare de ordonanțe gratuite:
a) La domiciliul bolnavilor pentru aceia care prin gravitatea bolii nu pot ieși din
casă sau
b) La cancelaria medicului ori la alte locuri destinate de primarul urbei (pentru
bolnavii ambulanți).
Consultațiunile pentru bolnavi ambulanți se vor face totdeauna la ore hotărâte, care
se vor încunoștința publicului. Invitațiunile pentru căutarea bolnavilor săraci la domiciliu
se vor primi atât la domiciliul medicului precum și în orele de cancelarie și de consultații;
pentru bolnavi ambulanți, la acea cancelarie sau la localul consultațiunilor.
Se va ține un registru deosebit pentru bolnavii săraci căutați ca ambulanți și alt registru pentru cei căutați la domiciliu, cu arătare de numele și prenumele bolnavului, strada și
numărul casei, boala, numărul ordonanței gratuite, medicamentul și rezultatul obținut. Un
extras din acel registru se va supune primarului la finele fiecărei săptămâni.
Art. 39. Medicii de urbe și medicii de secțiuni (de despărțiri) urbane sunt datori
a căuta bolnavii din închisorile județene și din aresturile polițienești, în urbele care nu au
medici speciali pentru aceste servicii.
Art. 40. Medicii de urbe și medicii de secțiuni (de despărțiri) urbane sunt datori a
da ajutorul cuvenit gratis femeilor sărmane asupra facerilor grele, oricând vor fi chemați de
către moșe sau din partea lehuzelor.
Art. 41. Medicii urbelor fac vaccinarea și revaccinarea în persoană sau prin alți agenți
sanitari sub a lor responsabilitate și în conformitate cu instrucțiile speciale într‑aceasta.
Art. 42. Medicii de urbe și medicii de secțiuni (de despărțiri) din urbele mari
vor observa necontenit starea sănătății locuitorilor din urbe și în caz când vor constata că
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vreo boală tinde a lua un caracter epidemic sau endemic vor raporta medicului primar al
județului, în orașele mari medicului primar al orașului.
Art. 43. Medicii urbelor vor vizita cel puțin de 2 ori pe săptămână piețele unde se
vând alimente și măcelăriile din raionul lor și cel puțin la 3 luni odată toate drogheriile, fabricile de comestibile și de băuturi, cofetăriile, băcăniile și cârciumele din urbe.
La aceste vizite ei vor fi însoțiți de către un agent polițienesc și, constatând comestibilele și băuturile vătămătoare sănătății ori substanțe otrăvitoare care se vând în contra celor
prescrise prin regulamente, agentul polițienesc va încheia un proces verbal și va proceda
conform cu instrucțiunile speciale într‑aceasta.
Rezultatul acestor vizite se va comunica primarului, iar în cele 10 urbe mari medicului primar.
Art. 44. În lipsă de veterinari comunali, medicii urbelor vor îndeplini și atribuțiunile
veterinarilor de urbe, prevăzute la art. 59, 60, 61, 62 și 63.
Art. 45. Medicii urbelor vor vizita femeile prostituate conform regulamentului
într‑aceasta.
Art. 46. În urbele care nu au medici însărcinați într‑adins cu verificarea deceselor,
medicii comunali sunt datori a verifica toate decesele conform regulamentului special.
Art. 47. Medicii urbelor reședințe de județe, ca membrii ai consiliului de igienă și
salubritate publică, fac parte din comisia pentru revizia farmaciilor. În urbele care nu sunt
reședințe, medicii acelor urbe pot vizita farmaciile din urbe de câte ori va cere trebuința,
afară de reviziile ce vor face împreună cu medicul primar al județului.
La aceste revizii va asista și un agent polițienesc.
Art. 48. Medicii urbelor vor cerceta cel puțin la 3 luni odată starea igienică a tuturor
stabilimentelor publice și private precum: școlile, internatele, acolo unde nu sunt medici
de internate, cazarmele călărașilor și dorobanților, acolo unde nu sunt medici militari, închisorile comunale și polițienești, stabilimentele de băi, de natație și de gimnastică, diferite
stabilimente industriale, hotelurile, hanurile și vor raporta detaliat primarului care va pune
acele raporturi în vederea consiliilor de igienă și salubritate publică respectivă.
Art. 49. Medicii urbelor vor veghea asupra curățeniei străzilor, a piețelor, a tuturor
locurilor publice în genere, a malurilor, a canalelor publice și private, a curților particulare și
vor încunoștința pe primari, care vor lua măsurile necesare pentru depărtarea tuturor imundiciilor, a excrementelor și a oricărei alte materii vătămătoare sănătății la locurile destinate
pentru acestea.
Art. 50. Medicii urbelor vor priveghea ca atât sub-chirurgii cât și moașele în serviciul comunei să nu iasă din limitele competenței profesiunii lor.
Afară de aceasta ei mai sunt datori a veghea și asupra exercițiului ilicit al medicinei și farmaciei și a denunța pe contravenienți primarului respectiv, care va fi dator a cere
intervențiunea justiției.
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Art. 51. Medicii de urbe și medicii de despărțiri urbane fac toate lucrările medicolegale din comună, la care sunt chemați de către autoritățile judiciare.
Art. 52. Medicii urbelor vor culege datele de statistică medicală conform
instrucțiunilor și după formularele direcțiunii generale a serviciului sanitar și le vor înainta
medicilor primari de județe, în orașele mari medicilor primari de urbe, la epocile fixate prin
instrucțiuni.
Art. 53. La finele fiecărui an, medicii de urbe, fiecare pentru serviciul și specialitatea sa, vor înainta primarului un raport științific, iar primarul îl va supune consiliului de
igienă și salubritate publică respectiv.
Art. 54. Medicul de urbe nu poate lipsi de la post fără știrea primarului, medicul de
despărțire urbană fără știrea medicului primar al urbei.
Pentru absențe până la 2 zile, medicul primar de urbe poate da permisiune
funcționarilor sanitari dependenți de dânsul, îngrijind de înlocuirea lor. Pentru absențe
până la 15 zile, permisiunea se dă medicilor de urbe și medicilor de despărțiri urbane de primari în înțelegere cu medicul primar al județului, în urbele mari cu medicul primar al urbei.
Concedii mai mari se pot acorda numai cu încuviințarea directorului general al serviciului sanitar.
În timpul inspecțiunilor generale nu se acordă nici concedii nici permisiuni de
absență afară de caz de boală.
Art. 55. În caz de vacanță a unui post de medic de urbe sau de medici de despărțiri
de urbe, primarul, în înțelegere cu medicul primar al județului și în urbele mari cu medicul
primar al urbei, însărcinează un medic cu îndeplinirea provizorie a postului vacant sau cere
mijlocirea direcției generale a serviciului sanitar pentru punerea unui locțiitor.
Art. 56. La inspecțiunile generale anuale ale serviciului sanitar medicii primari de
urbe și medicii de urbe prezintă inspectorului un raport detaliat asupra stării serviciului lor.
Art. 57. La finele anului, medicul de secțiune urbană (de despărțire) face un raport
general către medicul primar al urbei, medicul de urbe către medicul primar al județului
despre starea sanitară și igienică a despărțirii sau a urbei, care va servi de bază pentru redactarea raportului general al medicului primar.
c) Veterinarii de urbe
Art. 58. Veterinarii aflați în serviciul orașelor mari sunt subordonați medicilor primari ai acelor orașe; veterinarii celorlalte orașe sunt direct subordonați primarilor și supuși
controlului veterinarilor de județe și consiliului de igienă publică și de salubritate.
Art. 59. Veterinarii de urbe sunt datori a inspecta zilnic abatoarele sau locurile de
tăiere a vitelor și a se încredința despre curățenia acelor localități, a examina starea sănătății
fiecărei vite destinate pentru tăiere și, constatându‑le sănătoase și în condiții admisibile
pentru consum, a înfera vitele admise pentru tăiere.
Art. 60. Ei vor priveghea zalhanalele din raioanele urbelor și se vor conforma întru
toate cu regulamentul pentru zalhanale.
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Art. 61. Ei inspectează zilnic măcelăriile și locurile unde se vând diferitele cărnuri
proaspete sau preparate (conserve de carne) și vor priveghea ca să nu se introducă și să
nu se dea în consum carne stricată, provenită de la vite bolnave, precum se va specifica în
instrucțiuni într‑adins.
Art. 62. Ei vor inspecta fiecare obor și târg de cai, boi, oi și râmători din raionul
comunei și vor priveghea ca să nu se introducă în comună vite bolnave de boli epizootice
contagioase.
Art. 63. Ei vor priveghea starea sănătății vitelor din urbe, vor inspecta periodic
caii de birjă, de poștă, ai pompierilor, de diligențe, de tramvai, de sacagii și vitele lăptarilor din urbe și, în caz de a constata la acele vite vreo boală epizootică sau contagioasă, vor
încunoștința de urgență pe primarul comunei pentru luarea măsurilor dictate de regulamentul de poliție veterinară.
Art. 64. Primarii în înțelegere cu consiliile locale de igienă publică și de salubritate,
pot însărcina pe veterinarii de urbe cu cultivarea de vaccin animal. Asemenea ei vor participa la examinarea laptelui din comerț în localitățile unde controlul medicului sau medicilor
orașului nu va fi suficient.
Art. 65. Când o comună urbană are doi sau mai mulți veterinari comunali, primarul
va împărți atunci atribuțiile serviciului veterinar între dânșii.
d) Vaccinatorii de urbe
Art. 66. Vaccinatorii sunt datori a vaccina pe toți copiii nevaccinați din urbe și vor
face revaccinări sistematice, conform cu instrucțiunile speciale într‑aceasta.
Art. 67. Vaccinatorii sunt datori a conserva limfa vaccinală în stare bună.
Art. 68. Când vaccinatorii sunt simpli subchirurgi, ei fac vaccinările și revaccinările
sub răspunderea și controlul medicilor de urbe, sau a medicului de secțiune (de despărțire).
e) Moașele de urbe
Art. 69. Moașele în funcții urbane sunt datoare a asista gratuit la orice oră din zi sau
din noapte pe toate femeile sărace născătoare sau lehuze din urbe, când sunt chemate din
partea acestora.
Art. 70. Când ele constată sau prevăd că facerea sau lehuzia nu se petrece normal și
că din aceasta s‑ar putea ocaziona mamei sau pruncului vreun pericol, ele vor chema pe dată
pe medicul comunal sau pe oricare alt medic din comună.
Art. 71. Moașele nu vor părăsi pe lehuze decât după ce a trecut pericolul imediat al
diferitelor accidente, și le vor vizita zilnic regulat în curs de o săptămână după facerile normale, iar în caz de facere anormală până când va găsi medicul de cuviință.
Art. 72. Moașele pot săvârși numai unele manipulațiuni de mică chirurgie, după
prescripția unui medic, ele nu au însă voie de a face operații și de a căuta boli fie ele de orice
natură.
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Art. 73. Moașele în serviciul comunal urban sunt sub controlul și privegherea medicilor comunali, cărora le și raportează regulat la finele fiecărei luni despre numărul facerilor la care au asistat și despre orice împrejurări atingătoare de arta și serviciul lor.
f) Verificatorii de decese
Art. 74. Verificatorii de decese trebuie să fie doctori în medicină. Ei sunt subordonați
în orașele mari medicului primar al urbei, în celelalte orașe primarului.
Art. 75. Verificarea deceselor se face în conformitate cu regulamentul special asupra verificării deceselor.
Art. 76. Verificatorii de decese vor raporta de urgență, în orașele mari, medicului
primar de urbe, în celelalte orașe primarului despre orice boală infecțioasă și despre orice
eminență de epidemie ce s‑a constatat cu ocazia verificării deceselor.
Art. 77. Verificatorii de decese vor priveghea în persoană dezinfecția localurilor
care au fost ocupate de bolnavii afectați de boli infecțioase și a obiectelor aflate în acele
localuri, conform instrucțiunilor speciale ce vor primi într‑aceasta.
g) Chimiștii
Art. 78. În orașele mari care au chimiști speciali în serviciul comunei, ei vor fi
însărcinați de către primar sau medicul primar cu examinarea chimică și microscopică a
diferitelor alimente, băuturi și altor obiecte care reclamă o asemenea examinare.
Rezultatele acestor cercetări vor fi comunicate medicului primar al urbei, care va
interveni pentru excluderea din consum a obiectelor vătămătoare sănătății și pentru pedepsirea fabricanților și vânzătorilor acelor obiecte.
Art. 79. Instrucțiuni speciale vor preciza procedeele necesare la lucrarea probelor
diferitelor alimente și băuturi și modul examinării lor.
Art. 80. În orașele care nu au chimiști speciali și în care nu se află laboratoare de chimie recunoscute de consiliul sanitar superior, probele alimentelor și băuturilor de examinat
se vor trimite la laboratorul de chimie însărcinat cu aceasta prin instrucțiuni speciale din
partea direcțiunii generale a serviciului sanitar, care instrucțiuni vor precisa circumscripția
fiecărui laborator de chimie. Pentru falsificările care se pot lesne constata prin odorat, prin
văz, prin reacții chimice simple sau prin areometrie, medicii și farmaciștii însărcinați cu
aceste lucrări vor încheia, în unire cu agenții polițienești, procesul verbal care va constata
falsificarea, pe baza cărui proces-verbal administrația locală va exclude acele obiecte din
consum și va cere, în caz de trebuință, intervenția autorităților judiciare.
h) Comisarii sanitari
Art. 81. Comisarii comunali, comisarii poliției comunale și alți funcționari administrativi al primăriilor urbane însărcinați cu lucrările generale de poliție sanitară, de igienă publică și de salubritate sau cu lucrările speciale, precum privegherea prostituțiunii,
îngrijirea copiilor găsiți și orfani, administrarea abatoarelor, halelor, vor lucra în de aproape
înțelegere cu medicii primari, medicii și veterinarii de orașe, și în conformitate cu legile, cu
regulamentele și cu instrucțiunile speciale relative la misiunea lor.
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17.
Regulament asupra comerțului cu substanțe medicamen‑
toase și otrăvitoare
Capitolul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Vânzarea substanțelor medicamentoase și otrăvitoare nu este permisă decât
farmaciștilor și droghiștilor cu dreptul dobândit în țară și fabricanților de produse chimice.
Afară de farmaciști, droghiști, recunoscuți de către direcțiunea generală a serviciului
sanitar și fabricanții de produse chimice, nimeni nu este în drept a face comerț cu substanțe
medicamentoase și otrăvitoare cu excepția obiectelor însemnate la cap. IV, art. 17.
Art. 2. Pe lângă farmaciști și droghiști, mai au dreptul a prepara și debita substanțe
medicamentoase, medicii și veterinarii, însă numai când depărtarea de o farmacie este mai
mare de 5 kilometri și cu plata prevăzută în taxa farmaceutică.
Capitolul II
Farmaciștii
Art. 3. Regulile ce au să păzească farmaciștii la expedierea medicamentelor și
substanțelor otrăvitoare sunt cele stabilite în regulamentul farmaceutic.
Capitolul III
Droghiștii
Art. 4. Pentru a exercita negoțul ca droghist se cere matricula de droghist eliberată
de direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Art. 5. Se vor înmatricula ca droghiști numai persoanele care vor însuși calitățile
următoare:
a) Să fie român sau naturalizat și să nu fi fost niciodată osândit pentru cauze criminale infamante;
b) Să dovedească droghistul înaintea unei comisiuni compusă din doi medici și un
farmacist, luați din sânul consiliului de igienă al județului sau orașului respectiv, că posedă
cunoștințele următoare:
1) Recunoașterea substanțelor medicamentoase;
2) Cunoașterea condițiunilor care trebuie observate la conservarea diferitelor
droguri;
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3) Cunoașterea nomenclaturii substanțelor medicamentoase.
Art. 6. Droghiștii au voie a ține și vinde toate materialele crude din care se fac medicamentele în starea lor primitivă, preparatele chimice crude și nepreparate, extracturile
plantelor străine, plantele (rădăcini, flori, foi și fructe) simple și neamestecate cu mai multe
feluri, toate substanțele otrăvitoare crude, trebuincioase pentru stabilimentele industriale și
pentru meseriași și toate culorile (vopselele, boielile) crude și preparate.
Art. 7. Droghiștii sunt cu desăvârșire opriți a ține și a vinde medicamente compuse,
lucrate în țară, ori introduse gata din străinătate și medicamentele secrete.
Art. 8. Nici un droghist nu va putea să vânză substanțele medicamentoase în detaliu, ci numai în cantități mai mari și nedivizate, adică:
Balsam copaivae cel puțin 500 grame.
Cubeb copaivae cel puțin 500 grame
Cantharide (gândăcei) cel puțin 150
Iodur de potasium cel puțin 150 grame
Iodur de sodium cel puțin 150 grame
Nitrat de argint cel puțin 50 grame
Ulei de pește cel puțin 2 kg.
Chinina și preparatele ei cel puțin 20 grame
Magnezia sulfurică cel puțin 1 kg.
și celelalte substanțe medicamentoase tot în această proporțiune.
Art. 9. Substanțele otrăvitoare, droghiștii nu le vor putea vinde decât la alți
droghiști, la farmaciști și la fabricanți ori meseriași care le întrebuințează în industrie ori
meseria ce exersează; aceștia din urmă trebuie să prezinte biletul de legitimație, dacă nu vor
fi cunoscuți.
Art. 10. Fiecare droghist este obligat a avea drogheria aranjată într‑un local separat
de orice alte obiecte de comerț (băcănie, cofetărie etc.) și fiecare pachet sau borcan trebuie
să poarte o etichetă corectă, care sa arate ce conține acel vas; trebuie să fie scris lizibil și
signaturele conforme farmacopeii cele mai noi române.
Droghistul este dator a ține un osebit registru șnuruit și legalizat de către autoritatea
sanitară locală, pentru materialele medicamentoase și substanțele otrăvitoare, în care va înscrie cantitățile acelor substanțe cumpărate și vândute, arătând anume de către cine și când
le‑a vândut, adeverind și cumpărătorul prin subscriere în condică, subsemnând singur, ori
neștiind carte se va înscrie numărul biletului de legitimație.
Art. 11. Substanțele otrăvitoare se vor ține în dulapuri închise sub cheie.
Art. 12. Se vor întrebuința osebite cumpene (balanțe) și măsuri pentru substanțe
otrăvitoare.
Droghiștii vor îngriji ca balanțele, măsurile, toate ustensilele și alte obiecte care vin în
contact cu substanțe otrăvitore să se țină curate.
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Art. 13. Fiecare droghist este responsabil pentru executarea acestui regulament de
către personalul său (calfe, ucenici, elevi), și, pentru orice alte abateri de la dânsul, însuși
droghistul se va supune la amenda legală.
Art. 14. Drogheriile se vor revizui de două ori pe an de către consiliile locale de
igienă în același mod ca și farmaciile.
Art. 15. Pentru orice abateri din acest regulament, droghistul se va pedepsi, conform art. 83 și 102 din legea sanitară.
Art. 16. Dacă după trecerea de trei luni de la încetarea din viață a unul droghist,
moștenitorii nu vor administra drogheria prin altul recunoscut și matriculat, li se va retrage
concesia și se va închide drogheria.
Capitolul IV
Băcanii și alții asemenea comercianți.
Art. 17. Băcanii și alți asemenea comercianți care au prăvălie, sunt liberi a vinde
materiale următoare care sunt de neapărată trebuință pentru exersarea diferitelor meserii
și industrii:
Tabela I
arată substanțele medicamentoase ce pot vinde băcanii cu ridicata și cu amănuntul:
Acid citric (sare de lămâie).
Acid tartaric.
Cremor tartaric.
Carbonat de potasă (potașă).
Carbonat de sodă (sodă crudă).
Amoniu muriatic (țiperig).
Camphor.
Coccionela (cărmâs).
Borax (borace).
Fier sulfuric (calaican verde).
Unt de therebentină.
Sulf în bastoane și pulvere.
Foi de dafin.
Scorțișoară.
Cuișoară.
Precum și toate parfumurile, afară de cele vătămătoare și oprite spre vânzare.
Apele minerale
Toate apele minerale naturale.
Tabela II arată culorile nevătămătoare:
Culori albastre
Albastru de munte.
Albastru de Berlin.
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Albastru de Brema.
Albastru de Brema imitație.
Albastru de var.
Albastru de milori.
Albastru de mineral.
Albastru de noapte.
Albastru de Paris.
Albastru de oțel.
Albastru ultramarin în globule.
Albastru ultramarin de praf.
Albastru bengal sau albăstreală.
Albastru Danubiu.
Albastru nou sau de Paris.
Albastru nou sau de Berlin.
Schmalte sacsonice.
Esență de albăstreală.
Estract de albăstreală.
Albăstreală hârtie.
Hârtie bengal.
Hârtie de indigo.
Hârtie de Paris.
Culori galbene
Galben de crom de diverse calități și diverse nuanțe.
Galben de fier.
Galben de Neapole.
Galben nou sau de Paris.
Galben Schüt.
Galben de zinc.
Culori verzi
Verde briliant de noapte (liber de arsenic.)
Verde de bronz.
Verde de crom-laub sau zinober diverse calități.
Verde de oxid de crom (liber de arsenic.)
Verde de mușchi
Verde mineral.
Verde mitis.
Verde de nopte.
Verde nou Victoria.
Verde olein.
Verde mătăsiu.
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Verde mătăsiu sau verde smarald.
Verde ultramarin.
Verde Victoria.
Verde de vagone.
Verde de zinc sau Victoria.
Culori roșii
Roșu de Berlin sau Carmoisinlack.
Roșu de Crom.
Krapporosa (imitație.)
Roșu kugellack.
Miniu.
Roșu nou.
Zinober nou sau roșu Persic.
Rosa lack.
Roșu turcesc.
Lack de Viena.
Culori negre
Negru de os (negru animal.)
Negru de diamantin.
Negru de tipografie.
Negru de fildeș.
Funingine (Rinrus.)
Negru de Francfurt.
Funingine de lampă.
Negru de mangan.
Negru nou sau mineral.
Negru ultramarin.
Negru neutral.
Negru de Paris.
Culori albe și cenușii (gris)
Cenușiu de plumb.
Alb de plumb (cerusa).
Kremser alb.
Deok. alb.
Lithopon.
Galben metaliu.
Gris metaliu.
Gris pietriu.
Gris de zinc.
Alb de zinc
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Culori pământoase.
Acajou sau mahagonibrun.
Bol armenesc.
Piatră brună (sacsonică).
Brun cafeniu.
Caput mortum sau roșu engles.
Brun de Casel.
Roșu chinezesc.
Miniu de fer.
Roșu englez (diverse nuanțe).
Pământ roșu.
Pământ verde de Boemia.
Pământ verde de Tyrol.
Pământ alb de Vicentin.
Pământ stritel galben.
Pământ stritel alb.
Alumen plumos (federveis).
Gips.
Graphit.
Brun de Havana.
Roșu de Italia.
Brun castaniu.
Brun kesel.
Creta (diferite feluri).
Brun mahagon.
Sare de Morel.
Brun de nuc.
Ocker sau satinober auriu (diverse).
Roșu Pompeian.
Roșu de Praga sau de oglinzi.
Brun purpuriu.
Brun reh.
Verde reh. Róthel.
Brun sepia.
Terra de Siena.
Umbrun (diverse nuanțe).
Roșu de Veneția.
Alb de Viena.
Culori de anilină albastre.
Albastru alcaliu.
Albastru deschis.
Bleu de Lyon.
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Culori de anilină verzi.
Verde Smarald.
Verde malachit.
Verde briliant sau methyl.
Verde nou Victoria.
Culori de anilină roșii.
Bordeaux.
Roșu cardinal.
Coraliu.
Eosin.
Fucsin diamant.
Ponceau.
Culori de anilină violetă.
Dahlia.
Methyl violet.
Nou violet.
Parme.
Anilin brun.
Brun Bismarc.
Galben.
Orange.
Negru (nigrosin) precum și toate culorile până aici enumerate sub orice formă; precum: frecate în ulei sau firnis; toate lacurile, toate cernelele, toate bronzurile și toate metalele în foi sau sârme.
Afară de acești corpi, orice altul ce se va introduce în comerț se va putea admite spre
vânzare în urma cererii ce se va face consiliului sanitar superior de fabricant sau vânzător.
Art. 18. Orice abatere în contra acestui regulament, comisă de către băcani ori alți
comercianți care nu sunt înmatriculați ca droghiști se va pedepsi conform codului penal.
Art. 19. Se vor confisca toate substanțele otrăvitore ori medicamentoase, afară din
cele numite în art. 17, ce se vor găsi la un băcan ori alt comerciant, care nu este în drept a le
vinde.
Substanțele confiscate se vor vinde și banii ce vor rezulta se vor vărsa în casa
comunală.
Art. 20. Sunt opriți a vinde chiar și substanțele medicamentoase cuprinse în art. 17,
toți acei care nu au prăvălii fixe precum: mămularii, bocceagii, colportorii, care se preumblă
cu marfă de la un loc la altul, și acei care fără de a avea o prăvălie, expun spre vânzare marfa
lor pe la locuri publice și pe la bâlciuri.
Băcăniile din comunele rurale unde nu sunt farmacii vor mai putea vinde sare de
Bălțătești și foi de siminichie.
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Art. 21. Dispozițiunile art. 7 din regulamentul de față, privitore la medicamentele
compuse străine și la specialitățile farmaceutice străine, se vor aplica cu începere de la 15
noiembrie 1886.
Art. 22. Orice dispozițiuni contrarii regulamentului de față rămân desființate.

[Sancționat prin decretul nr. 1842 din 31 mai 1886], BDGSS, nr. 21, 1 noiembrie 1890, anul II,
p. 315–319.

18.
Regulament pentru organizarea interioară
a farmaciilor. Modul privegherii și al controlului lor
Capitolul I.
Art. 1. Farmaciile trebuiesc să fie situate în străzi accesibile, la locuri lesne de găsit,
și să aibă firma bine vizibilă cu inscripția: Farmacie.
Art. 2. Toate farmaciile trebuie să fie deschise pentru trebuințele publicului în toate
zilele fără excepțiune, de la orele 6 dimineața până la orele 11 seara.
În timpul nopții, la chemarea ce se va face prin sunarea clopoțelului, trebuie a se
deschide și a se face ordonanța medicală.
Art. 3. Farmaciile trebuie să posede fără excepție următoarele încăperi:
a) O sală de expediție uscată, în care se dispensează medicamentele;
b) Un laborator bine ventilat, pentru lucrările farmaceutice;
c) O cameră uscată și bine condiționată, pentru păstrarea proviziilor medicamentoase simple și compuse;
d) O pivniță pe cât se poate de uscată, pentru păstrarea medicamentelor care au
trebuință de o temperatură mai scăzută.
Art. 4. În toate încăperile destinate serviciului farmaceutic se cere neapărat să predomine curățenia și ordinea cea mai perfectă.
Art. 5. Medicamentele vor fi păstrate în vase în care să garanteze conservarea lor
nealterabilă.
Art. 6. Vasele și cutiile trebuie să aibă în fața lor inscripții (etichete) scrise conform
farmacopeei, ligibile și lămurite de ceea ce ele conțin.
Art. 7. Fiecare fel de vas va fi așezat după ordinea alfabetică.
Art. 8. Medicamentele eroice se vor conserva separate de celelalte.
Plantele virulente vor fi conservate în cutii de lemn, căptușite cu tablă de tinichea
sau de zinc.
Medicamentele toxice sau alcaloizii însemnați cu cruce în farmacopee se vor păstra
în dulapuri separate și bine închise; iar cheia se va păstra de dirigintele farmaciei.
Art. 9. Ustensilele și aparatele unei farmacii pentru lucrarea preparatelor și dispensarea medicamentelor trebuie să se afle în număr de ajuns tuturor trebuințelor și să fie de
un material corespunzător pentru trebuința la care sunt cerute, precum și în stare de a se
întrebuința la moment.
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Art. 10. Fiecare farmacie trebuie să posede reactivi și aparatele prescrise de farmacopee pentru analizarea drogurilor și a medicamentelor.
Art. 11. Fiecare farmacie trebuie să aibă:
a) Rafturile necesare, masă de receptură și mobilierul indispensabil într‑o
farmacie;
b) Medicamentele conținute în farmacopee, în cantități îndestulătoare pentru un
timp cel puțin de o lună, afară de cazuri de epidemii, când farmacia va trebui să se aprovizioneze pentru trei luni;
c) Catalogul general de toate medicamentele ce posed în total, și cataloage
parțiale de medicamentele aflate în fiecare încăpere, cu arătarea felului vasului în care sunt
păstrate;
d) Măsurile (ponderele) după sistemul zecimal;
e) Signaturile și vasele ordinare, necesare pentru expedierea medicamentelor;
signaturile vor fi de hârtie albă pentru medicamentele interne și de hârtie roșie pentru cele
externe;
f) O bibliotecă compusă cu cărțile relative la farmacie și cărțile didactice trebuincioase pentru instrucția elevilor;
g) Arhiva farmaciei, unde se va ține titlul de proprietate, actele pentru mișcarea
personalului, pentru reviziile farmaciei, matricolele elevilor și actele personalului prezent,
precum și orice act oficial privitor la farmacie și colecția legilor și ordinelor sanitare;
h) Un registru pentru copierea receptelor, care va fi parafat, numerotat și sigilat
de medicul primar al județului sau de medicul primar al orașului (în cele 10 orașe mari);
i) Farmacopeea, taxa, ștampila și sigiliul farmaciei;
j) Un clopoțel la ușă, bine vizibil pentru serviciul nopții.
Capitolul II.
Personalul farmaceutic.
Art. 12. Personalul se compune din:
a) Farmacistul dirigente;
b) Farmaciștii ajutoare (licențiați în farmacie);
c) Asistenții în farmacie;
d) Elevii în farmacie.
Art. 13. Tot personalul prevăzut în art. 12 nu este obligator a asista într‑o farmacie,
ci numai dirigintele responsabil și un ajutor farmacist sau cel puțin un asistent.
Nici o farmacie nu poate fi însă lipsită de un personal ajutor pe lângă dirigintele ei,
afară de acelea din orașele care nu sunt reședințe de județ.
Art. 14. În farmaciile unde se țin elevi, diriginții sunt obligați a ține cel puțin un elev
român.
Fără împlinirea acestei condiții, ei nu pot ține alții de naționalitate străină.
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Art. 15. Dirigintele farmaciei și tot personalul ei superior sunt obligați a trata
părintește pe elevi, a‑i întrebuința numai la ocupațiunile farmaceutice, a‑i conduce în studiul lor, a le procura cărțile și mijloacele pentru a‑și putea completa instrucția și a‑i iniția
în elementele farmacognosiei, chimiei, fizicii, zoologiei, botanicii și mineralogiei spre a fi
pregătiți pentru examenul de asistenți.
Art. 16. Orice schimbare a personalului în cursul anului, fie a dirigintelui, fie a personalului ajutor, precum și a elevilor, trebuie îndată făcută cunoscut direcțiunii generale
a serviciului sanitar prin medicul primar al județului; iar pentru cele 10 orașe mari, prin
medicul primar al orașului.
Art. 17. Personalul farmaceutic poate avea concediu până la 15 zile, înlocuindu‑se
în modul următor: farmacistul diriginte prin ajutorul său (licențiat în farmacie); farmacistul
ajutor prin diriginte sau alt asistent; asistentul nu poate fi însă înlocuit printr‑un elev când
lipsește dirigintele sau farmacistul ajutor.
Art. 18. Înlocuirea pentru un timp mai îndelungat, care să nu treacă peste trei luni,
poate fi admisă dirigintelui prin înlocuirea sa cu personalul ajutor, girat de alt diriginte din
localitate sau cu alt licențiat în farmacie care întrunește condițiile prevăzute de lege pentru
a fi diriginte. Aceste înlocuiri trebuiesc făcute cunoscut direcțiunii generale a serviciului
sanitar tot în modul prescris la art. 16.
Art. 19. Medicul primar al județului sau medicul primar al orașului (în cele 10 orașe
mari), vor înștiința imediat pe direcțiunea generală a serviciului sanitar când farmaciile nu
vor avea personalul prevăzut în acest regulament, sau când diriginții lor nu se vor fi conformat îndată dispozițiilor dintr‑însul.
Art. 20. În cazul când se va trimite din oficiu un administrator pentru conducerea
unei farmacii, el va fi retribuit cu minimum 150 lei pe lună, hrană, locuință și transport.
Art. 21. Nici un farmacist nu poate dirige decât o farmacie, fie ca proprietar, fie ca
arendator, fie ca administrator.
Capitolul III
Datoriile personalului farmaceutic
Art. 22. Dirigintele farmaciei este responsabil direct către ministerul de interne de
conducerea farmaciei.
Art. 23. Orice expediție din farmacie se face în numele dirigintelui.
Art. 24. Dirigintele controlează personalul ajutor și dispune de preschimbarea personalului.
Art. 25. Dirigintele este responsabil în privința expediției medicamentelor, a eliberării otrăvurilor, a taxării medicamentelor și a copierii ordonanțelor în registru.
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Art. 26. Licențiații și asistenții în farmacie sunt responsabili de orice greșeală în
expediția făcută de ei. Ei sunt obligați a semna numele lor atât în registru cât și pe ordonanța
ce au executat.
Capitolul IV
Expediția medicamentelor
Art. 27. Medicamentele eroice, medicamentele compuse indigene și străine nu se
pot expedia decât pe baza unei ordonanțe medicale.
Art. 28. Orice ordonanță medicală nu se va putea expedia decât o singură dată și cel
mult după cinci zile de la data ordonanței.
Repetiția ordonanței se poate face numai după o nouă vizare din partea unui medic.
Art. 29. Medicamentele eroice a căror doză este mai mare decât pentru 24 ore, nu
se pot elibera, dacă medicul nu va însemna în ordonanță conform voinței mele sau când va
fi semnat și în dreptul dozei. În cazul contrariu farmacistul va reduce doza la minimum, în
conformitate cu prescripția din farmacopee, înștiințând despre aceasta în scris pe medic.
Art. 30. Ordonanțele care cuprind prescripții de medicamente eroice, fără însemnarea cum să se ia, nu se pot expedia de către farmacist până ce medicul nu va fi precizat
modul întrebuințării.
Art. 31. Substanțele chimice, speciale pentru uzul tehnic, se pot expedia persoanelor speciale, conform art. 9 din regulamentul pentru comerțul cu substanțe medicamentoase și otrăvitore.
Art. 32. Elevii în farmacie sunt cu totul opriți de la orice fel de expediție de medicamente eroice.
Art. 33. Expedierea ordonanțelor cu expresii ca după prescripția mea, compoziția
mea, este cu totul oprită.
Asemenea este oprită expedierea de medicamente după ordonanțe iligibile, sau în
care nu vor fi scrise dozele după sistemul zecimal.
Art. 34. Fiecare ordonanță expediată trebuie să fie copiată în registrul de copierea
ordonanțelor, însemnându‑se numărul curent din registru pe ea și aplicându‑i-se ștampila
farmaciei în care se va indica prețul.
Ordonanțele repetate se vor trece în registru ca ori și ce ordonanță expediată din
nou.
Fiecare medicament trebuie să poarte pe etichetă numărul registrului, data expediției
și modul întrebuințării.
Art. 35. Toate medicamentele expediate după ordonanțe medicale trebuiesc să fie
sigilate.
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Art. 36. În cazuri când ar lipsi din vreo ordonanță medicală oricare însemnări relative la prepararea medicamentului, farmacistul este dator a le nota la ordonanță precum și
în registru.
Capitolul V
Controlul
Art. 37. Controlul farmaciilor se va face conform legii sanitare de către consiliul de
igienă local, de către medicii primari de județe și de către medicii primari de orașe, în cele
10 orașe mari (afară de anumite cazuri, când ministerul ar decide altfel.)
Capitolul VI
Contravențiunile
Art. 38. Orice abatere de la acest regulament se va cerceta de comisia chimio-farmaceutică care va refera consiliului sanitar superior, și acesta va decide asupra gravității fiecărui caz în parte pentru darea în judecată a celor abătuți.
Art. 39. Orice dispoziții contrarii regulamentului de față sunt și rămân desființate.
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BDGSS, nr. 2, 15 ianuarie 1890, anul II, p. 29–32.

19.
Regulament pentru verificarea morților
Titlul I
Despre medicul verificator și procedarea sa la verificarea morții.
Art. 1. Medicul verificator va fi luat de ofițerul stării civile pentru constatarea
morții, sau se va putea chema de însăși familia mortului.
Art. 2. Când medicul verificator va sosi la mort înaintea ofițerului stării civile, el va
proceda la verificare, după ce mai întâi va înștiința pe ofițerul stării civile.
Art. 3. Medicul verificator, când va sosi la inspecțiunea cadavrului, va cere de la familia mortului biletul ce medicul, sau medicii curanți vor fi datori a subscrie, cu arătarea de
numele, prenumele și locuința mortului, diagnoza și durata bolii și cea din urmă zi a vizitei
medicale.
Art. 4. Până la sosirea verificatorului, cadavrul va rămâne în starea în care s‑a aflat
în momentul încetării din viață, și persoanele ce se vor afla pe lângă bolnav în ora morții
sale, nu‑l vor înveli sau acoperi fața, nu‑l vor strămuta din patul zacerii spre a‑l depune pe
alt așternut sau în coșciug, nu‑l vor expune pentru mai mult timp la un frig mare în timp de
iarnă și nu vor face nimic ce ar putea opri înturnarea la viață.
Art. 5. Scăldarea și înveșmântarea corpului mort, nu se va putea face decât după
constatarea morții; iar închiderea coșciugului și înmormântarea nu vor avea loc decât după
expirarea completă de 24 ore de la data încetării din viață.
În caz de epidemie, medicul verificator va putea permite înmormântarea după 24
ore, când după acest timp se vor arăta semnele sigure ale morții, indicată la art. 9.
Este oprit a ridica chipuri prin aplicarea de gips, de mușamale sau alte materii pe fața
mortului și mai cu seamă a face autopsia, a îmbălsăma sau a mumifica cadavrele, până ce
moartea nu va fi constatată.
Art. 7. Verificatorul nu este dator a verifica moartea îndată după încetarea din viață,
ci el va aștepta câteva ore spre a se putea constata mai lesne simptomele cadaverice, afară de
cazurile când i se va raporta că există bănuială de moarte aparentă.
Art. 8. Dacă medicul verificator la cea dintâi inspecțiune a cadavrului nu va putea
constata moartea cu siguranță, după simptomele arătate la art. 9, atunci el va face o a doua
vizită după trecere de 12–24 ore.
Art. 9. Medicul verificator este obligat să viziteze corpul întreg, mai ales la copiii
nou născuți. El va examina, dacă unele părți, mai ales pântecele, a început a se colora în
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verde; dacă se arată pe spate, pe șezut ori pe părțile doclive (pe care se razămă corpul) pete
mortuare, adică pete de culoare vânătă.
Art. 10. Dacă moartea nu se va putea constata prin simptomele numite la art. 9,
apoi verificatorul va face a doua inspecțiune după trecerea de 12–24 ore, și daca nici atunci
nu va putea dovedi petele, atunci va face o treia revizie după trecerea de 24 de ore.
Art. 11. La cadavrele de copii nou născuți, medicul verificator va lua informațiuni
daca copilul a trăit sau nu, și va avea deosebită atenție asupra cazurilor, unde s‑ar putea
bănui pruncuciderea.
Art. 12. Când medicul verificator va constata, într‑un timp relativ scurt, mai multe
cazuri de moarte, provenită dintr‑una și aceiași maladie, care dau bănuială de prezența sau
eminența unei epidemii, el va raporta îndată, în București, directorului serviciului sanitar,
iar în celelalte orașe medicului-primar al județului.
Art. 13. Medicul verificator, constatând moartea provenită din vărsatul cel maro (variola), va ordona ca obiectele, prin care s‑ar putea transmite contagiul, precum: așternutul,
hainele și pânzele pe care a așezat bolnavul, să se spele cu leșie și să se aerisească; în urmă
medicul verificator va sta față la acesta operație și va încheia un proces-verbal, constatator că
dezinfecția s‑a făcut conform cu prescripția de față, pe care‑l va înainta consiliului de igienă
și de salubritate publică și în orașele unde nu se află asemenea consilii, medicului primar al
județului.
Art. 14. Dacă în caz de moarte după vărsat, familia mortului va refuza punerea la
cale a dezinfecției obiectelor, după prescripția articolului precedent, atunci se va cere intervenirea poliției.
Art. 15. Când medicul verificator va descoperi că încetatul din viață, înaintea
morții, a fost tratat de vreun om care n‑are dreptul de a exercita medicina, el va înștiința
despre acesta atât pe primărie, precum și consiliul de igienă și salubritate, și în orașele unde
nu există asemenea consilii, pe medicul primar al județului.
Art. 16. Medicul verificator, informându‑se despre moartea unei femei însărcinate,
în cel puțin 7 luni, va chema concursul unui alt medic și vor opera îndată cesarotomia pentru scăparea pruncului.
Art. 17. Medicul verificator va inspecta totdeauna locul unde individul a încetat din
viață și chiar în acele cazuri când s‑ar fi strămutat cadavrul, în contra prescripțiunilor acestui
regulament.
Art. 18. Daca medicul verificator va cere, familia mortului îi va arăta ordonanțele
medicale prescrise în cea din urmă boală și resturile medicamentelor.
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Titlul II
Despre moartea aparentă.
Art. 19. În toate cazurile, unde nu se arată semnele sigure ale morții, menționate la
art. 9 se presupune moartea aparentă, mai cu deosebire la acei care au murit imediat după
o spaimă ori bucurie mare, din sufocare, din înecăciune, din intoxicare cu gazul de acid de
cărbuni (din punerea capacului la sobă înainte de a fi stinsă flacăra), ori altor gaze vătămătore, din aerul stricat al puțurilor, close, haznale, pivnițe umplute cu băuturi ori alte substanțe
care se află în fermentații, din lovitura fulgerului, din spânzurare, din frig excesiv și imediat
după abuzul băuturilor spirtoase.
Art. 20. Persoanele, găsite de curând înecate, se vor așeza orizontal într‑o parte și cu
pieptul și capul, puțin mai jos decât cu pântecele.
Art. 21. Persoanele aflate într‑o stare de moarte aparentă din respirare de gaz de
oxid de carbon (din punerea capacului la sobă) ori din multe băuturi spirtoase, se vor aduce
în altă cameră unde se vor deschide ferestrele, ori afară din casă, se vor freca cu cârpe uscate,
și din 10 în 10 minute îi se va turna apă rece peste cap.
Art. 22. Toate persoanele care se află într‑o stare de moarte aparentă în urma celorlalte accidente arătate la art. 19 se vor aduce într‑o cameră luminoasă, în timpul iernii la
un loc încălzit, se vor așeza pe un pat sau masă, cu fața în sus, cu capul puțin ridicat, se vor
dezbrăca și apoi corpul va fi frecat cu cârpe uscate, cel puțin 2 ore întregi.
Art. 23. În toate cazurile de moarte aparentă, medicul verificator, pe de o parte va
întrebuința toate mijloacele prescrise de știință pentru reînturnarea la viață, iar pe de alta va
cere imediat concursul unui al doilea medic.
Titlul III
Despre moarte violentă
Art. 24. Bănuiala de moarte violentă există:
a) Când un cadavru arată răni sau alte alterații grave provenite din lovituri (fără să
fie constatate origina și dăinuirea lor);
b) Când cineva a murit îndată după primirea rănilor și loviturilor produse cu
arme tăioase, ori cu arme de foc, ori cu obiecte obtuze (tâmpe), ori când cea din urmă boală
de care a zăcut a fost urmarea acelor răni, ori lovituri;
c) Când cineva puțin timp după ce a băut ori a mâncat, o băutură ori mâncare
bănuitore, s‑a îmbolnăvit cu vărsături, dureri de inimă ori ieșire afară și a murit curând după
aceasta;
d) Când cineva a murit aflându‑se în căutarea medicală de omeni care nu posedă
dreptul de a exercita medicina;
e) Când a murit un copil nou născut a cărui naștere s‑a tăinuit;
f) Când se găsește un cadavru pe drum ori în locuri ascunse, ori în apă.
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Art. 25. În cazuri când se va face o cercetare medico-legală asupra unui cadavru, medicul legist, afară de raportul său medico-legal, va scrie și un certificat de verificarea morții,
care, subscriindu‑se și de medicul verificator ordinar, se va trimite ofițerului stării civile.
Titlul IV
Dispozițiuni generale.
Art. 26. Cel mult trei zile, după expirarea fiecărei luni, medicul verificator va transmite direcțiunii sanitare, prin consiliul de igienă publică și salubritate, sau prin medicii primari de județe, rapoarte statistice asupra morților revizuiți cu arătarea bolilor de care au
murit.
La finele anului, medicii verificatori vor trimite direcției sanitare un tablou statistic
prezentator asupra tuturor reviziilor făcute în cursul anului.
Titlul V
Dispozițiuni tranzitorii
Art. 27. Până se vor înființa medici verificatori în comunele urbane, serviciul acestora se va îndeplini de medicii care se vor însărcina pentru acesta de consiliul medical superior, iar în comunele rurale de primarii respectivi.
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20.
Regulament de aplicațiune al legii pentru înființarea
de spitale rurale
Titlul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Spitalele rurale vor avea fiecare câte cel puțin 30 paturi, din care aproximativ
a treia parte pentru femei.
Art. 2. Se vor primi în căutarea acestor spitale săteni de ambe sexe bolnavi și de
preferință cei afectați de pelagră, sifilis, afecțiuni palustre, scabie și de bolile chirurgicale,
care reclamă un ajutor medical grabnic.
Titlul II
Personalul spitalelor rurale
Art. 3. Spitalele rurale cu un număr de 30–50 paturi vor avea: un medic, un sub-chirurg sau asistent în farmacie, un econom, un preot, infirmieri și infirmiere, în proporțiune
de unul la zece paturi, un bucătar sau bucătăreasă, o spălătoreasă, o ajutoare de spălătoreasă,
un băiaș și un argat de curte, care va face serviciul și de portar.
Spitalele rurale cu un număr de paturi de la 50 în sus, prevăzute prin buget, vor putea
avea și medic secundar, după necesitatea ce se va constata de către directorul general al serviciului sanitar o rândășoaică la bucătărie, încă o spălătoreasă și un portar, care la trebuință
va îndeplini și serviciul de argat în curte.
La spitalele rurale din localitățile unde nu există farmacie, se va putea prevedea, după
trebuință, un farmacist și un servitor la farmacie.
Art. 4. Medicii spitalelor rurale vor fi doctori în medicină și se numesc cu decret
regal, după propunerea ministrului de interne și în urma unui concurs, conform regulamentului pentru concursuri, și depind de direcțiunea generală a serviciului sanitar. Prima
numire se va putea face provizoriu până la concurs.
Art. 5. Medicii acestor spitale nu pot fi revocați din funcțiune, decât în urma unor
abateri grave, constatate de către delegații ministerului de interne sau de către autoritatea
judecătorească.
Art. 6. Medicii spitalelor rurale locuiesc în interiorul spitalelor și au locuință, iluminat și încălzit.
Art. 7. Sub-chirurgii se numesc de direcția generală a serviciului sanitar.
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Ei locuiesc în interiorul spitalului și au locuință, iluminat și încălzit.
Art. 8. Economii spitalelor rurale se numesc cu decret regal, după recomandația ministrului de interne. Ei depind de direcția generală a serviciului sanitar și sunt sub ordinele
și controlul direct al medicilor spitalului.
La intrare în funcție, economul va depune o garanție de lei 4.000.
Art. 9. Infirmierii și infirmierele se numesc de către medicul spitalului, de preferință
dintre călugări și călugărițe din monastirile întreținute din fondurile Statului sau ale stabilimentelor publice, eforia spitalelor, epitropia casei spitalelor și ospiciilor Sfântului Spiridon
din Iași.
Art. 10. În caz de lipsă de infirmieri și infirmiere monahi, se vor prefera dintre persoanele care au mai făcut asemenea servicii în alte spitale, sau care au făcut stagiu la institutul surorilor de caritate.
Art. 11. Infirmierii și infirmierele sunt sub ordinele economului și sub controlul
medicilor spitalului.
Art. 12. Ceilalți servitori al spitalului se numesc și se revocă de către econom cu
aprobarea medicului spitalului și sunt sub ordinile economului.
Titlul III
Administrația spitalelor rurale
Art. 13. Spitalele rurale se vor întreține din fondurile Statului și vor fi administrate
de ministerul de interne (direcția generală a serviciului sanitar).
Art. 14. Un consiliu de supraveghere compus din prefectul județului, din
președintele comitetului permanent și din medicul primar al județului va fi însărcinat cu supravegherea serviciului administrativ și medical al acestor spitale, inspectându‑le cel puțin
o dată la 3 luni; dresează proces-verbal de cele constatate, care se trimite ministerului de
interne, arătând și îmbunătățirile ce le crede necesare a se aduce.
Nu vor putea fi înlocuiți în comisiune prin funcționari subalterni.
Membrii consiliului de supraveghere primesc pentru fiecare zi întrebuințată la
inspecțiunea spitalului, ca diurnă și spese de transport 20 lei pe zi fiecare.
Art. 15. Medicii spitalelor rurale sunt șefii acestor spitale. Ei controlează tot personalul medical si administrativ al spitalelor în îndeplinirea datoriilor lor și au dreptul, în caz
de abateri, de a face observațiuni și de a raporta ministerului, cerând îndreptare.
Art. 16. Cei ce vor voi a vizita amicii si rudele lor, aflați în spital, vor avea liberă
intrare, în toate orele zilei, afară de acelea destinate pentru vizita medicală.
Art. 17. Medicii spitalelor rurale vor controla ca bolnavii să se schimbe de rufărie
cel puțin de 2 ori pe săptămâna, iar așternutul o dată pe săptămână și în trebuință mai des.
Asemenea vor controla ca obiectele zestrale ale spitalului să fie întrebuințate numai
la destinațiunea lor.
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Titlul IV
Datoriile șl atribuțiunile personalului serviciului medical
A. Despre medicul spitalului
Art. 18. Medicul spitalului începe vizita bolnavilor vara la 7 ore dimineața și iarna
la 8 ore dimineața.
Art. 19. Medicul spitalului, mai înainte de a începe vizita matinală, se informează
din registrul și raportul de zi ce‑i prezintă sub-chirurgul sau asistentul în farmacie:
a) De prezența la serviciu a personalului spitalului.
b) De ora distribuțiunei medicamentelor și alimentelor la bolnavi, în ziua
precedentă.
c) De ora când s‑a făcut vizita de seară de către medicul secundar și de tot ce s‑ar
fi petrecut de extraordinar în ziua precedentă în serviciul spitalului.
d) De bolnavii care au fost primiți de urgență în spital în cele din urmă 24 ore și
de ajutorul medical ce li s‑a dat.
Medicul spitalului semnează acest registru și notează ora începerii vizitei.
Art. 20. Medicul spitalului, în timpul vizitei matinale, examinează pe fiecare bolnav
în parte, făcându‑i diagnosticul, prescriindu‑i medicațiunea apropiată și alimentațiunea cuvenită și va îngriji ca toate observațiunile relative la mersul bolii și la tratamentul bolnavilor
sa fie notate în fiecare zi pe tabletele respective.
Ordonarea regimului se face ca glas tare, ca bolnavii să știe ce are a li se da și să noteze
porția în foaia de dietă și pe tăblița de la capul bolnavului.
Art. 21. Medicul spitalului, după terminarea vizitei, va subscrie condica de
ordonanțe medicale și foaia de alimentare, după ce însă le va revizui și nota în litere suma
totală a diferitelor cantități de medicamente și alimente prescrise.
Notează principalele observațiuni și operațiunile făcute în acea zi.
Va subsemna foile de mișcare a bolnavilor din spital pe fiecare zi.
Art. 22. Medicul spitalului este dator a controla dacă alimentele bolnavilor și servitorilor se dau în cantitatea prescrisă și de bună calitate și va raporta imediat direcțiunii
generale când va constata abateri.
Art. 23. În caz de declarare a unei boli epidemice în spital, medicul spitalului dator
este a lua pe dată măsurile igienice cuvenite, raportând imediat direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 24. Pentru bolnavii cu boli contagioase, medicul spitalului va îngriji a se destina
una sau mai multe săli izolate, după trebuință, și aici se va face la timp cuvenita dezinfecție.
Vizitarea acestor bolnavi se va face după terminarea vizitei din spital; iar infirmierii acestor
săli vor fi opriți de a comunica cu personalul de serviciu din spital.
Art. 25. Medicul spitalului, deosebit de vizita matinală, dator este a veni în spital,
ori de câte ori este chemat de medicul secundar, sub-chirurg sau infirmieri.
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Art. 26. Medicul spitalului controlează dacă ordonanțele prescrise de dânșii sunt
expediate întocmai de către farmaciști.
Medicamentele eroice le vor conserva închise și le vor administra singuri sau le vor
încredința medicului secundar, ori sub-chirurgului sau asistentului în farmacie, pentru a le
administra bolnavilor.
Art. 27. Medicul spitalului dator este a supraveghea salubritatea spitalului.
Art. 28. Medicul spitalului, cu aprobarea direcției generale a serviciului sanitar,
poate dobândi concediu 8 zile și nu se poate repeta acest congediu decât de 3 ori în cursul
unui an. În timpul concediului și în caz de boală va fi suplinit în serviciu de către medicul secundar; dacă însă boala va reclama o absență de la serviciu mai lungă decât 8 zile, va raporta
direcțiunii generale care va aviza.
Art. 29. La spitalele unde nu există medic secundar medicul spitalului îndeplinește
și datoriile medicului secundar; iar în caz de concediu sau boală se va decide de direcția
generală suplinirea lui la serviciu.
B. Medicul secundar
Art. 30. Medicul secundar este subordonat directorului general al serviciului sanitar și medicului spitalului pe lângă care este atașat.
Art. 31. Medicul secundar va priveghea de aproape sub-chirurgul sau asistentul în
farmacie, infirmierii și infirmierele, ca dânșii să‑și îndeplinească datoria cu toată exactitatea
cerută și au în păstrarea lor medicamentele încă neîntrebuințate sau rămase de la bolnavi,
conservându‑le astfel ca să nu se altereze, acolo unde nu există farmaciști.
Art. 32. Medicul secundar va îndeplini cu exactitate toate ordinele medicale date de
medicul spitalului. Asupra tratamentului bolnavilor, medicul secundar se va conforma întocmai sistemului de căutare a medicului spitalului și va asista pe medicul spitalului la toate
operațiunile și va face însuși pansamentele în cazuri mai delicate și mai grave.
Art. 33. Medicul secundar, la orele hotărâte pentru vizita matinală și după trebuință
și mai înainte, va fi dator a se afla prin saloanele bolnavilor și în timpul vizitei, totdeauna
lângă medicul spitalului și îi va raporta în scurt despre starea bolnavilor.
Art. 34. Medicul secundar, în toate zilele, între orele 4 și 5 după amiază, va face
contra-vizită, asistat de sub-chirurg sau asistentul în farmacie și va ordona prescripția necesară bolnavilor, iscălind în condica respectivă. Afară de această vizită, dator este a mai vizita
saloanele o dată înainte de miezul nopții.
Art. 35. Medicul secundar este dator a supraveghea distribuirea medicamentelor
de către sub-chirurg, a se încredința în toate zilele dacă alimentele și băuturile sunt bune și
în cantitatea prescrisă.
Art. 36. Medicul secundar pregătește în toate zilele foile de mișcare ale bolnavilor.
Art. 37. Medicul secundar îngrijește sub a sa răspundere ca să se țină în regulă cancelaria serviciului medical, registrele de intrarea și ieșirea bolnavilor, registrul de consultațiuni
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gratuite, foile de vizită și tabletele. Atât el cât și sub-chirurgul notează alimentele date bolnavilor, observațiunele medicale, operațiuniunele făcute, medicațiunea ordonată.
Art. 38. Medicul secundar formează rapoartele lunare și anuale de bolnavii căutați
în spital și la consultațiuni zilnice, care se subsemnează atât de medicul spitalului, cât și de
cel secundar.
Art. 39. În caz de moarte a unui bolnav, medicul secundar va face inspecțiune mortului, dă ordin pentru transportarea lui în sala mortuară a spitalului și va libera în urmă
biletul de verificarea morții.
Art. 40. Medicul secundar dator este a face disecțiuni patologice asupra acelor
cadavre ce medicul spitalului crede de cuviință. Aceste disecțiuni se vor face 36 ore după
moarte. El va forma singur, în lipsa medicului spitalului, protocolul autopsiei.
Art. 41. Medicul secundar dator este a primi în păstrarea sa instrumentele și obiectele de pansament și le va conserva în bună stare, având pentru dânsele un inventar.
Instrumentele pierdute se vor plăti de el.
Art. 42. Medicul secundar, după terminarea vizitei matinale, dă consultațiuni gratuite și medicamente gratis bolnavilor care se prezintă la consultațiuni gratuite în localul
spitalului, înscriind numele, prenumele, starea civilă, profesiunea, domiciliul, boala, felul și
cătățimea medicamentului într‑un registru special, după formularul ad-hoc. În cazuri mai
grave și dacă bolnavul refuză a intra în spital, raportează medicului spitalului, cu care se
consultă asupra ajutorului medical ce trebuie să se dea bolnavului.
Art. 43. Medicul secundar, în caz de absență a medicului spitalului, dator este a
dirija serviciul cu cea mai mare exactitate.
Art. 44. Medicul secundar, cu permisiunea medicului spitalului, poate lipsi 24 ore
de la serviciu; iar pentru absentarea mai lungă va cere autorizarea direcției generale a serviciului sanitar, datorând o dată cu cererea de concediu și consimțământul medicului spitalului, în care caz, dacă nu se lasă înlocuitor, serviciul acestuia se va îndeplini de medicul
spitalului; în tot cazul congediul nu se va putea acorda decât de 8 zile și nu se poate reînnoi
decât de 3 ori în cursul unui an.
Medicul secundar nu poate dobândi concediu, dacă medicul spitalului se afla în
concediu.
C. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie
Art. 45. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie sunt sub ordinele medicilor spitalului.
Art. 46. Ei nu vor putea absenta din spital fără autorizația medicilor.
Art. 47. Ei vor priveghea ca infirmierii, infirmierele să‑și îndeplinească datoria lor.
Art. 48. Ei însoțesc pe medici la vizita matinală și vesperală și îi ajută la toate
operațiunile.
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Art. 49. Ei vor distribui singuri medicamentele și vor vizita de mai multe ori pe zi și
noapte sălile bolnavilor și bolnavii ce li se vor recomanda de medici.
Art. 50. Ei se încredințează de starea nutrimentului bolnavilor, ca să fie în cantitatea
prescrisă și de bună calitate.
Ei vor veghea ca să nu se introducă în sălile bolnavilor nici un aliment, decât cele
prescrise de medici.
Art. 51. În caz de plângere sau de reclamațiune a vreunui bolnav, sub-chirurgii sau
asistenții în farmacie sunt datori a asculta, a fi blânzi și a raporta cazul medicului spitalului
sau medicului secundar.
Art. 52. Când un bolnav prezintă simptome letale, sub-chirurgul sau asistentul în
farmacie dator este a mijloci chemarea preotului spre a‑i da ultima consolare.
Art. 53. În timpul vizitei în spital, sub-chirurgii sau asistenții în farmacie scriu foile
de dietă, caietele de vizită, medicamentele administrate bolnavilor și toate observațiunile
dictate de medici.
Art. 54. Sub-chirurgii fac toate pansamentele ordinare bolnavilor din spital; aplică
pansamentele de mică chirurgie, care li se încredințează de medici.
Art. 55. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie, după terminarea vizitei bolnavilor,
prepară medicamentele care medicii cred posibil de preparat în spital, acolo unde nu există
farmaciști ai spitalului.
La prepararea medicamentelor sunt de aproape supravegheați de medicii spitalului.
Art. 56. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie ajută pe medicul secundar la
consultațiile gratuite.
D. Infirmieri
Art. 57. Infirmierii, infirmierele datori sunt a da ascultare medicilor, sub-chirurgilor sau asistenților în farmacie, economului, în tot ce privește serviciul interior al spitalului.
E. Serviciul medical
Art. 58. Au dreptul de a fi primiți în spitalele rurale de preferință sătenii de ambele
sexe, bolnavi de pelagră, sifilis, afecțiuni palustre, scabie și cei afectați de boli chirurgicale,
care reclamă un ajutor grabnic.
Art. 59. Nu pot fi primiți în spitalele rurale infirmi și alienați.
Art. 60. În cazuri urgente și grave se pot primi bolnavi în spital și peste complet, iar
numărul paturilor peste complet se decide de direcția generală la formarea bugetului.
Art. 61. Primirea bolnavilor în spital se face dimineața, după terminarea vizitei de
către medicul spitalului; iar în caz de a se prezenta bolnavi în timpul zilei, sub-chirurgul sau
asistentul în farmacie îi va putea primi, raportând imediat medicului secundar.
Art. 62. La primirea bolnavilor în spital se vor prefera cei cu boli menționate la art.
58, dintre acei ce vin din locuri mai depărtate sau trimiși de medicii primari de județe sau
de medicii de plasă.
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Bolnavii trimiși cu adresa vreunei autorități vor sta la camera de primire până la sosirea medicului. Dacă se prezintă în timpul zilei, medicul secundar va fi înștiințat imediat și
va decide asupra admisibilității bolnavilor.
Art. 63. Când se vor primi în spital indivizi bătuți, răniți, otrăviți sau orice alte
afecțiuni provenite din violență, medicul spitalului va comunica aceasta parchetului, tribunalului local sau oricărui agent al poliției judiciare. În asemenea caz, medicul va nota
nu numai boala individului, dar și numele și prenumele persoanei care 1‑a adus în spital,
județul și comuna unde locuiește, în ce împrejurări, de cine, când și cum i s‑a pricinuit răul
de care suferă.
Art. 64. Bolnavii primiți în spital se înscriu în registrul respectiv.
Art. 65. Liberarea bolnavilor din spital se face numai la vizita de dimineață.
Fiecare bolnav are voie a ieși din spital oricând, anunțând despre aceasta pe medicul
spitalului la vizita de dimineață.
Numai bolnavilor atinși de boli contagioase se poate refuza liberarea, după aprecierea medicului spitalului.
Art. 66. Când un bolnav se liberează din spital, i se ridică foița și foaia de medicamente ordonanțate, care, după ce se subscriu de medicul spitalului, notându‑se ziua ieșirii,
se păstrează apoi de medicul secundar ca documente, servind și la rapoartele lunare și anuale.
F. Economii
Art. 67. Toți amploiații administrațiunei (infirmieri, infirmiere, servitori) sunt puși
direct sub ascultarea economului.
Pentru orice dezordine, greșeală sau abatere de la datoriile lor, economul dator este a
lua măsuri de îndreptare și represive, raportând imediat și medicalul spitalului.
Art. 68. Economul dator este a locui în spital și nu poate lipsi decât numai pentru
afaceri de serviciu.
În caz de boală, concediu, se va suplini în serviciu de către sub-chirurg, aceasta însă
după prealabila autorizare a medicului spitalului și cu aprobarea direcțiunei generale a serviciului sanitar, concediul nu poate fi aprobat decât pentru 8 zile și nu poate fi reînnoit decât
de două ori în cursul unui an.
Art. 69. Economul dator este a vizita regulat, de mai multe ori pe zi și noaptea, sălile
bolnavilor și toate dependințele spitalului.
El va avea grijă ca noaptea, sălile, coridoarele să fie luminate, va îngriji ca în tot spitalul să fie curățenie completă; va îngriji ca iarna sălile să fie bine încălzite și va întreține
temperatura cerută de medici.
Curțile, latrinele, grajdurile spitalului se va îngriji să fie în perfectă curățenie.
Art. 70. Economul este răspunzător de buna liniște și ordine în spital.
Art. 71. Economul dator este a priveghea, pe răspunderea sa, ca orice lucrare de
construcție și de reparație în spital, orice predare a obiectelor de alimentare sau alte ma275

teriale, pentru care guvernul a angajat antreprenori, să fie îndeplinite în conformitate cu
contractele ce au. El raportează îndată direcțiunii generale în caz de abateri.
Art. 72. Economul răspunde lefile amploiaților îndată ce primește banii (lefile pe
luna respectivă). Pentru aceasta va ține un registru în care va semna fiecare în dreptul său de
primirea lefii; după aceea se va certifica de medicul spitalului că în adevăr a primit fiecare
amploiat leafa ce i s‑a cuvenit; iar la finele anului această condică se va trimite la curtea de
conturi.
Art. 73. Toată zestrea spitalului, afară de instrumente de chirurgie, aparatele medicale, medicamente, va fi în îngrijirea economului și sub a sa răspundere.
Art. 74. Economul îngrijește ca obiectele zestrale să se întrebuințeze numai la
destinațiunea lor.
Art. 75. Economul îngrijește de buna întreținere a clădirii spitalului.
Art. 76. Economul dator este a face inventarul în fiecare an în luna octombrie, specificând starea în care se găsește fiecare obiect.
Acest inventar se va trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar, atestat și de
medicul spitalului, cel mult până la 1 noiembrie.
Art. 77. Economul, la intrarea în funcție, dator este a subscrie un inventar, care să
cuprindă toată zestrea spitalului. El este dator a pune la loc orice obiect pierdut sau stricat
prin neglijența servitorilor sau bolnavilor.
În cazul acesta, el are dreptul a se despăgubi de la acela care a făcut stricăciunea, afară numai dacă medicul spitalului va libera un bon în socoteala spitalului pentru înlocuirea
obiectului pierdut sau degradat de către bolnavi.
Art. 78. Pentru obiectele de rufărie, economul dator este a păstra regulile următoare:
a) El va da o chitanță pentru orice obiect de mobilă sau orice albitură primită de
la direcțiunea generală a serviciului sanitar.
b) Va îngriji să se înlocuiască îndată prin rufe curate, cele ce se dau la spital, iar săpunul se va da spălătoreselor zilnic, trecându‑se cantitatea în condica de consumație zilnică.
c) Va fi dator a avea totdeauna gata, cu cele trebuincioase, un număr de paturi
de rezervă peste complet al căror număr se va hotărî de direcțiunea generală a serviciului
sanitar.
Art. 79. Economul va îngriji ca infirmierii, infirmierele să oprească pe bolnavi de a
umbla desculți, în ciorapi sau de a se culca cu pantaloni sau mantalele de postav și halatele.
Orice stricăciune provenită din reaua întrebuințare va privi pe seama economului.
Art. 80. Economul este răspunzător ori de câte ori un pat nu va avea cele trebuincioase.
Art. 81. Economul dator este să îngrijească ca rufăria și îmbrăcămintea bolnavilor
să fie totdeauna curată și bine spălată.
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Art. 82. Economul dator este să îngrijească ca pânzeturile și saltelele să nu fie păstrate în locuri umede, unde pot fi expuse putreziciunii.
Art. 83. Când un bolnav iese din spital, economul dator este a schimba paiele din
mindirul patului care a fost ocupat, asemenea va schimba fețele de perină și cearșafurile;
în fine când saltelele și perinele sunt pătrunse de necurățenie, el va îngriji să fie spălate și
dezinfectate.
Art. 84. Economul dator este a da bolnavilor și servitorilor alimentațiunea prescrisă
prin foile de dietă, subscrise de medical spitalului. Asemenea va îngriji ca personalul medical să aibă la trebuință articolele de hrană și menaj, dacă nu și le pot procura însăși din
localitate.
El va îngriji ca bucatele să fie bine preparate și în cantitatea prescrisa și este dator a
asista la distribuțiunea alimentelor.
Art. 85. Economul dator este după primirea bolnavilor de către cei în drept a‑i înscrie în registrul de intrare cu toate indicațiunile cerute.
Art. 86. Economul, îndată după intrarea bolnavilor în spital, va îngriji ca hainele,
banii și orice alte obiecte care aparțin bolnavilor, să fie înregistrate în registrul respectiv cu
notițe despre starea lor.
Această înscriere se va face și în dosul foii lipită la tăblița care este fixată la patul
bolnavului.
Art. 87. Hainele și obiectele de mai sus se vor păstra într‑o cameră destinată pentru
aceasta, după ce însă mai întâi se vor strânge sub formă de pachet, pe care se va lega un bilet
cu numele bolnavului, ziua intrării și numărul patului.
Efectele bolnavilor intrați în spital cu boli lipicioase se vor dezinfecta prin dezvoltarea gazului sulfuros (arzând pucioasă pe cărbuni aprinși) și apoi se vor așeza în magazie.
Art. 88. Când moare un bolnav, hainele și toate obiectele lui se vor înmâna rudelor,
care vor proba dreptul lor și vor subsemna în registrul respectiv de primirea lor.
Dacă nu vor fi reclamate toate acele obiecte, în timp de 2 luni, economul le va trimite
sub-prefectului ca să procedeze conform legii.
Art. 89. Dacă vreunul din bolnavi va cere să‑și facă testamentul, economul va
înștiința de urgență autoritățile respective, care vor lua îndată măsurile prevăzute de lege în
asemenea cazuri.
Art. 90. Economul dator este a înscrie în fiecare zi în total, cheltuielile și târguielile
în registrul respectiv, dacă se cumpără cantități mai mari, iar în registrul de consumațiune
zilnică se vor trece numai cantitățile și felul tuturor obiectelor de hrană și menaj zilnic consumate. Ambele registre, semnate de econom, se vor prezenta zilnic medicului spitalului,
care va semna de control.
Art. 91. Economul formează la finele lunii, conturile de cheltuieli făcute cu
întreținerea spitalului și după ce vor fi vizate de control de medicul spitalului, se vor trimite
cel mult până la 10 ale fiecărei luni, pe luna trecută, direcțiunei generale, împreună și cu
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toate actele justificative eliberate de persoanele de la care s‑au cumpărat acele articole, cu
arătarea cantităților, prețul unitar și domiciliul acelei persoane, vizate de medicul spitalului.
Art. 92. Economul va avea în arhiva sa scriptele următoare:
a) Registrul de intrarea și ieșirea bolnavilor;
b) Registrul de trecerea hârtiilor intrate și ieșite;
c) Condica de obiecte ce se încredințează infirmilor;
d) Condica de pânzeturile care se dau la spălat;
e) Registrul de cheltuieli și târguieli;
f) Registru de consumație zilnică a articolelor de hrană și menaj;
g) Condica de transportul hârtiilor;
h) Un sigiliu al spitalului;
i) O condică de distribuirea lefurilor;
j) Un registru în care să se treacă sumele primite, cum și justificarea lor;
l) Un registru de zestrea spitalului.
G. Farmacistul
Art. 93. Farmaciștii spitalelor rurale vor fi licențiați în farmacie și se numesc de
direcțiunea generală a serviciului sanitar, și sunt sub ordinele și controlul medicilor spitalului.
Art. 94. Ei locuiesc în interiorul spitalului și au locuință, iluminat și încălzit.
Art. 95. Ei primesc medicamentele brute de la farmacistul sau droghistul angajat.
Predarea medicamentelor necesare farmaciilor spitalelor rurale se va da prin licitație.
Art. 96. Farmaciștii spitalelor rurale prepară medicamentele bolnavilor din spitale
și la consultațiuni gratuite, prescrise de medicii spitalului.
Art. 97. Ei sunt responsabili de medicamentele ce li se încredințează și de prepararea lor.
Medicamentele toxice se vor păstra sub cheie, care se păstrează de ei.
Art. 98. Farmaciștii spitalelor rurale, pentru justificarea medicamentelor expediate
și aprovizionarea cu medicamentele necesare, se vor conforma întocmai regulilor de contabilitate prevăzute în regulamentul farmaciilor eforiei spitalelor civile.
H. Serviciul religios
Art. 99. Preotul spitalului se numește de către direcțiunea generală a serviciului
sanitar și cu aprobarea autorităților ecleziastice, dintre preoții de religie ortodoxă ai țării.
Art. 100. Preotul spitalului dator este a îndeplini în cuprinsul spitalului tot serviciul
prescris de religia ortodoxă.
Art. 101. Preotul va conduce la cimitir pe cei decedați în spital, îndeplinind serviciul cerut de religie.
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Titlul V
Ordonanțarea medicamentelor
Art. 102. În localitățile unde se găsește farmacie și angajată cu predarea medicamentelor, relativ la bolnavii din spital, se vor păstra regulile următore:
a) După terminarea vizitei din spital, sub-chirurgul sau asistentul în farmacie, trimite la farmacie condica de ordonanțare a medicamentelor, subscrisă de medicul spitalului,
notând ora la care s‑a trimis;
b) În dreptul fiecărei ordonanțe medicale se va nota numărul patului, apoi în litere
totalul numerelor la care s‑a scris;
c) Farmacistul expediază medicamentele, înapoiază condica, notând cu cerneală
roșie costul medicamentelor, subscrie de expediere și notează ora expedierii;
d) La finele lunii, farmacistul trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar condica de medicamentele expediate, împreună cu un cont în 3 exemplare, de costul
medicamentelor;
e) Medicamentele ordonanțate pentru aparat și cele neîntrebuințate de bolnavi,
se vor păstra de medicul secundar și întrebuința la necesitate.
Art. 103. În localitate, unde farmacia este depărtată, până la înființarea de farmacie
a spitalului, se vor păstra regulile următoare:
a) Medicul se va aproviziona cu medicamentele zilnic întrebuințate, pe care le va
conserva în cancelaria serviciului medical al spitalului;
b) Medicul spitalului va scrie ordonanța medicală din o condică cu matcă, păstrând
numărul de ordine, foaia se trimite la farmacie, notând ora trimiterii; farmacistul expediază
medicamentele, oprește la sine ordonanța, și înmânează o declarație de medicamentele ce a
expediat, arătând costul lor cu cerneală roșie, notează ora expedierii și numărul ordonanței;
c) Farmacistul, la finele lunii, trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar
ordonanțele medicale în original, împreună și cu conturi în 3 exemplare, de costul medicamentelor, alipind bonurile de vasele sparte;
d) Medicul va scrie pentru aprovizionare medicamente brute, pe cât se va putea, și pe cât permit mijloacele de a le prepara în spital, pentru bolnavii din spital și de la
consultațiile gratuite;
e) Condica de ordonanțarea medicamentelor subscrisă de medicul spitalului, se
încredințează sub-chirurgului sau asistentului în farmacie, care sub controlul medicilor spitalului prepară acele medicamente;
f) Spitalul se va aproviziona cu un număr îndestulător de sticle, cutii, pentru distribuirea medicamentelor la bolnavi.
Art. 104. În prescrierea medicamentelor și distribuirea lor la consultațiuni gratuite,
se vor păstra regulile următoare:
a) Medicul spitalului va ordonanța medicamentele uzuale și zilnic întrebuințate
din o condică de ordonanțe cu matcă, păstrând numărul de ordine; o foaie se trimite la
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farmacie subscrisă de medic și notând ora trimiterii. Farmacistul expediază medicamentele
și eliberează o declarație că a expediat medicamentele din ordonanța no. …, și notează ora
expedierii și costul medicamentelor cu cerneală roșie;
b) Farmacistul, la finele lunii, trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar
ordonanțele medicale în original, împreună cu conturi în 3 exemplare, de costul medicamentelor, alipind bonurile de vasele sparte;
c) Este cu desăvârșire oprit de a se da bolnavilor la consultațiuni gratuite vase
pentru conservarea medicamentelor, afară de cazuri excepționale, în care caz se va nota în
condica de consultațiuni zilnice vasul care s‑a dat și la finele lunii se vor raporta vasele date.
Art. 105. Medicamentele necesare bolnavilor din spital și celor de la consultațiuni
gratuite se vor scrie sub forma cea mai simplă, și conform instrucțiunilor de prescrierea
medicamentelor din fondurile publice.
Medicamentele se vor întrebuința în genere, cele ce se uzitează prin spitale și ieftine
pe atât pe cât interesul bolnavului permite.
Art. 106. Medicamentele mai scumpe și formulele mai costisitore se pot da numai
atunci când se va recunoaște absoluta necesitate, bine justificată.
În acest caz se va nota atât în condica de ordonanțare a medicamentelor, în ordonanța
medicală și în foaia de medicamente de la capul bolnavilor, cauza pentru care s‑a scris acea
medicațiune.
Art. 107. Costul medicamentelor scumpe, nejustificată preferarea lor, se va considera în socoteala medicului care a prescris.
Art. 108. Vasele medicamentelor se vor înapoia farmacistului, neplătindu‑se decât
cele sparte. Numărul și capacitatea vaselor sparte se va atesta de medicul spitalului, prin un
bon ce va libera.
Art. 109. La finele lunii sub-chirurgul spitalului sau asistentul în farmacie, sub
răspunderea medicului secundar, formează tabela de medicamentele aflate, ordonanțate,
întrebuințate și rămase. În aceste tabele se va nota numărul bolnavilor și numărul zilelor de
căutare.
Aceste tabele, subscrise de medicii spitalului, se trimit direcțiunei generale a serviciului sanitar până la 15 ale fiecărei luni.
Art. 110. Farmacistul dator este a trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar,
conturile și ordonanțele medicale până la 15 ale fiecărei luni.
Titlul VI
Statistica spitalelor rurale
Art. 111. Foile de mișcare ale bolnavilor din spital, făcute în fiecare zi, se vor trimite
de medicul spitalului direcțiunei generale a serviciului sanitar din 7 în 7 zile.
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Art. 112. La finele lunii, medicul spitalului va trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar un raport patologic de mișcarea bolnavilor din spital și un raport patologic de
bolnavii tratați la consultațiile zilnice gratuite; în aceste rapoarte se vor detalia cazurile mai
importante, operațiunile făcute și observațiunile culese din caietele respective.
Aceste rapoarte se vor trimite până la 10 ale fiecărei luni împreună cu tabela rezumativă lunară de mișcarea bolnavilor din spital și de la consultațiuni gratuite.
Art. 113. La finele anului, medicul spitalului trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar un raport anual patologic de mișcarea bolnavilor din spital și un raport patologic
de bolnavii tratați la consultațiuni gratuite. Asemenea va trimite un raport științific, detaliind mersul serviciului, cazurile importante, operațiunile făcute și observațiile culese din caietele respective și arătând îmbunătățirile ce le crede necesare de adus serviciului spitalului.
Aceste rapoarte se vor trimite cel mult până la 1 februarie împreună cu tabela rezumativă anuală de mișcarea bolnavilor din spitalele rurale și de la consultațiuni gratuite.
Art. 114. La finele fiecărei luni, directorul general al serviciului sanitar supune un
raport patologic și statistic de bolnavii tratați în spitalele rurale, un raport statistic și patologic de bolnavii tratați la consultațiuni zilnice și un tablou rezumativ arătând numărul bolnavilor, numărul zilelor de căutare și bolile principale, care se publică prin „Monitorul Oficial”.
Art. 115. La finele fiecărui an, directorul general al serviciului sanitar supune consiliului sanitar superior un raport statistic și patologic de bolnavii tratați în spitalele rurale, un
raport statistic și patologic de bolnavii tratați la consultațiuni zilnice, un tablou rezumativ
de numărul bolnavilor, zilele de căutare și bolile principale, care se publică prin „Monitorul
Oficial”.
Pe lângă rapoartele științifice, patologice și statistice de mai sus se alătură în original
rapoartele științifice primite de la medicii spitalelor rurale.
Titlul VII
Inventarul spitalului
Art. 116. Edificiul spitalului va cuprinde pe lângă sălile și camerele trebuitoare pentru căutarea bolnavilor de ambele sexe și dependințele următoare:
a) Camera pentru consultațiuni gratuite, care va servi totodată pentru conservarea medicamentelor și de cancelarie;
b) Camere pentru locuința medicilor, sub-chirurgului, economului și farmacistului dacă spitalul posedă farmacie;
c) Camerale necesare unei farmacii dacă spitalul posedă farmacie;
d) Camera pentru locuința personalului de serviciu, servitori, servitoare;
e) Magazia pentru conservarea de așternut și de pânzeturi;
f) Camera pentru conservarea hainelor bolnavilor;
g) Spălătoria;
h) Bucătăria;
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i) Camera de băi sistematice;
j) Camera mortuară și cu totul separată de corpul de clădire și cu tot ce trebuie
pentru autopsie.
Art. 117. Fiecare spital va avea:
a) Mobilierul trebuincios pentru diferite compartimente;
b) Cele mai principale instrumente chirurgicale și o cutie completă de autopsie;
c) Toate uneltele necesare unei bucătării și unei spălătorii;
d) Câteva putini pentru băi complete, pentru băi de șezut și pentru băi de mâini
și picioare;
e) Numărul trebuitor de dulapuri;
f) Două camizole de forță;
g) Un număr suficient de lămpi pentru dependințe.
Art. 118. Fiecare sală va avea:
a) O icoană;
b) Un pahar pentru ars ulei de rapiță;
c) Un orologiu și termometru;
d) O masă-aparat cu toate trebuincioasele pentru primenirea rănilor, clisme etc.;
e) Două scaune;
f) Un lighean cu ibric;
g) Un sfeșnic;
h) Transparente la ferestre;
i) Paturile necesare, după capacitatea sălii;
j) Un paravan mare, care să înconjoare un pat;
k) Oale de noapte, una la două paturi și două ploști de sticlă pentru ud;
l) Un scaun de noapte și oală turtită;
m) De fiecare cinci paturi o saltea de lână;
n) Două mantale.
Art. 119. Fiecare pat va avea:
a) Un mindir de paie sau de foi de porumb;
b) O perină de paie și una mică de lână;
c) O plapumă de lână pentru iarnă și două de pichet pentru vară;
d) Șase cearceafuri, din care unele vor servi și pentru îmbrăcarea plapumelor de
lână;
e) Șase fețe de perină și suluri;
f) Trei ștergare;
g) Trei șervete;
h) Un halat de iarnă;
i) Două halate de vară;
j) Trei scufe pentru fiecare pat de bărbați și trei legături de cap pentru fiecare pat
femeiesc;
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k) Cinci cămăși;
l) Patru perechi izmene;
m) Șase perechi ciorapi, din care două de lână;
n) Trei batiste;
o) O pereche papuci;
p) O garnitură pentru menstruație de fiecare pat femeiesc;
r) O tăbliță de fier purtând numărul patului și o pancartă deasupra fiecărui pat;
s) O măsuță cu sertar și scaunul său;
t) Un pahar;
u) O lingură și o linguriță de porțelan, pentru luarea medicamentelor;
v) O scuipătoare;
x) Un tacâm de mâncare;
z) Două talere și castroane.
Art. 120. Rufăria și celelalte obiecte de lână se vor reînnoi cu o treime pe fiecare an,
pentru ca zestrea să fie întotdeauna în completul ei și în stare bună.
Art. 121. Obiectele zestrale degradate în serviciu și din cauza lui, pentru a se scoate
din serviciu, și reînființa vor trebui justificate prin bon liberat de medicul spitalului.
Obiectele zestrale degradate și nejustificate cu bon se vor înființa în contul
economului.
Titlul VIII
Cancelaria
Art. 122. Cancelaria medicului va avea mobilierul următor:
a) O masă cu trebuincioasele de scris;
b) Două scaune;
c) Un dulap pentru conservarea instrumentelor, imprimatelor, registre și dosare;
d) Un dulap pentru conservarea medicamentelor și ustensilelor farmaceutice.
Art. 123. În cancelaria medicului va fi:
a) O condică pentru transportul hârtiilor;
b) Registru de intrarea și ieșirea bolnavilor;
c) Registru de autopsii, de rapoarte și certificate medicale;
d) Registru pentru consultațiuni gratuite;
e) Condică cu matcă de ordonanțele medicale eliberate bolnavilor din spital;
f) Condică cu matcă de ordonanțele medicale liberate bolnavilor de la
consultațiuni gratuite;
g) Dosarele de corespondență;
h) Condică de ordonanțarea medicamentelor în spital;
i) Tabletele și foile de medicamente ale bolnavilor ieșiți din spital, aranjate și legate pe luni;
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j) Un registru de bonurile eliberate pentru alimente și celelalte articole necesare;
h) Un registru de trecerea observațiunilor importante și operațiunilor chirurgicale executate.
Art. 124. Afară de acestea, direcțiunea generală a serviciului sanitar va pune la
dispozițiunea medicului un număr suficient de exemplare tipărite, după formularele speciale, pentru:
a) Rapoarte patologice și statistice ale bolnavilor din spital;
b) Rapoarte patologice și statistice ale bolnavilor de la consultațiuni gratuite;
c) Tabel de medicamentele aflate, ordonanțate, întrebuințate și rămase pe fiecare
lună;
d) Foile zilnice;
e) Foile de dietă;
f) Pancarte;
g) Tabele rezumative de mișcarea bolnavilor din spital și de la consultațiuni
zilnice;
h) Condică de întrebuințarea medicamentelor în spital.
Titlul IX
Încălzirea și iluminatul
Art. 125. Iluminarea se face cu lămpi cu gaz, cu candele cu ulei de rapiță, cu candele
cu unt de măslin și cu lumânări de stearină.
Sălile bolnavilor se iluminează cu candele cu ulei de rapiță.
Coridoarele, latrinele, camerele personalului spitalului, bucătăria, spălătoria, curtea
se iluminează cu lămpi cu gaz.
Art. 126. Pe lângă iluminarea sălilor bolnavilor cu ulei de rapiță, se vor întrebuința
la trebuință și lumânările de stearină. În acest caz, medicul spitalului va elibera un bon, specificând trebuința și numărul lumânărilor necesare.
Art. 127. Lămpile prin coridoare, latrine, curte, vor arde toată noaptea.
Candelele cu ulei de rapiță în sălile bolnavilor, vor arde toată noaptea.
Art. 128. Candelele de la icoane vor arde ulei de măslin numai duminica și sărbătorile mari.
Art. 129. Lămpile personalului medical, administrativ, servitorilor, vor arde după
orele cuprinse în tabloul întocmit de direcțiune.
Art. 130. Se socotește pentru lampa cu gaz că consumă pe oră 22 grame gaz, o candelă cu ulei de rapiță 5 grame rapiță pe oră, o candelă la icoană cu ulei de măslin 40 grame,
în zilele în care arde.
Cantitatea de combustibil întrebuințat, numărul lămpilor și candelelor ce
funcționează, se vor trece zilnic în condica de consumațiune zilnică.
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Art. 131. Coșurile iarna se mătură o dată pe lună; iar de la bucătărie și spălătorie la
două săptămâni o dată.
Art. 131. Încălzirea sălilor bolnavilor și personalului spitalului se face cu lemne și
după trebuință.
Art. 133. Economul va raporta, la finele lunii, numărul stânjenilor de lemne
întrebuințați în cursul lunii și cei rămași de a se întrebuința.
Art. 134. Lemnele de foc predate la spital, fie de econom, fie de antreprenor, numărul lor se va certifica atât de econom cât și de medicul spitalului.
Art. 135. La finele fiecărei luni, economul va raporta numărul lămpilor, candelelor,
care au funcționat, specificând destinația și orele în care au funcționat.
Titlul X
Alimentațiunea
Art. 136. Bolnavii pot fi supuși, după prescripția zilnică a medicului, la unul din
următoarele grade de alimentare:
a) Dieta absolută;
b) Dieta simplă;
c) Jumătate porția;
d) Porția întreagă.
Art. 137. Dieta absolută. La această dietă bolnavul nu primește decât: o supă de
chimen 300 grame, sau lapte dulce sau bătut 150 grame.
Art. 138. Dieta simplă. Bolnavul cu această porție primește o supă de chimen 300
grame, sau lapte dulce sau bătut 150 grame și unul sau două bulioane grase de vacă a 300
grame unul sau de la 300–900 grame lapte dulce. Pâine 150 grame sau mămăligă 215 grame.
Bulioanele de carne de vacă se extrag din carne, pentru care se socotește de bolnav
45 grame carne.
La bulionul de vacă se mai socotește jumătate ban zarzavat, 15 grame farinaje (orez,
fidea, griș, arpacaș etc.) de bolnav.
Sare 20 grame de bolnav.
Art. 139. Jumătate porția. Bolnavul cu această porție primește 300 grame supă de
chimen sau 150 grame lapte dulce sau bătut, 600 grame supă de vacă, 300 grame pâine sau
450 grame mămăligă, 180 grame carne de vacă.
Supele de vacă se extrag din carnea de vacă, la care se socotește de bolnav un ban
zarzavat, 30 grame farinaje (orez, griș, fidea, arpacaș etc.).
Carnea de vacă se gătește în două rânduri pe zi cu 225 grame legume verzi sau 75
grame legume uscate sau 50 grame orez, și se socotește de fiecare bolnav 9 grame grăsime
și 5 grame făină.
La jumătate porția se socotește de bolnav 20 grame sare.
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Art. 140. Porția întreagă. Bolnavul cu acesta porție primește 300 grame supă de
chimen sau 150 grame lapte dulce sau lapte bătut, 600 grame supă de vacă, 800 grame pâine
sau 900 grame mămăligă, 450 grame carne de vacă.
Supele de vacă se extrag din carnea de vacă, la care se socotește de fiecare bolnav un
ban zarzavat, 30 grame farinaje (griș, orez, fidea, arpacaș etc.).
Carnea se gătește în două rânduri pe zi cu 9 grame grăsime, 5 grame făină, 300 grame
legume verzi sau 150 grame legume uscate sau cu 100 grame orez, de bolnav.
La porția întreagă se socotește de bolnav 30 grame sare.
Art. 141. Medicul are facultatea de a prescrie bolnavilor lapte dulce sau bătut în
locul supei de chimen, după aprecierea sa și întru atât cât valoarea laptelui nu va trece peste
5 bani.
Art. 142. La supa de chimen, pe care o primesc bolnavii cu orice porție, se socotește
de bolnav 9 grame grăsime, 5 grame făină, 6 grame sare, 6 grame la 10 bolnavi chimen și 15
grame pâine prăjită.
Art. 143. Distribuirea alimentelor se face: dimineața supă de chimen sau lapte, la
prânz supă de vacă și mâncare, seara ca la prânz.
Art. 144. Suplimente. Medicul spitalului poate da bolnavilor suplimente de mâncări, eliberând bon din condica cu matcă, în care se va nota numărul patului și adiționându‑se
în litere suma totală, însă:
Bolnavilor cu dietă simplă și jumătate porția li se pot da unul sau două suplimente;
Bolnavilor cu porția întreagă li se poate da un supliment, însă numai în proporție de
un supliment la 10 bolnavi. Ca suplimente se poate scrie:
a) Supe de pasăre, la care se socotește 1/6 din găină sau 1/4 din un pui, jumătate ban
zarzavat, 15 grame farinaje (griș, orez, fidea, arpacaș) și 6 grame sare;
b) Friptură de pui 1/4, găină 1/6, miel, vacă, porc, oaie 180 grame;
c) Chiftele prăjite de carne de vacă sau oaie. Cantitățile acordate pentru o porție
sunt: 150 grame carne împărțită în două chiftele, 12 grame grăsime, 3 grame sare, 9 grame
făină, 6 grame ceapă uscată și 9 grame pâine;
d) Un ou proaspăt fiert;
e) Brânză 150 grame;
f) Lapte dulce, lapte bătut, iaurt de la 150 grame până la 300 grame;
g) Compoturi de pere, vișine, prune, după anotimp. Pentru prepararea unei
porții se acordă 150 grame fructe uscate sau 300 grame fructe proaspete și 30 grame zahăr;
h) Fructe, după anotimp, 300 grame verzi și 150 grame uscate;
i) Țuică 75 grame;
j) Pâine 150 grame sau mămăligă 300 grame, este cantitatea acordată la porție;
k) Vin vechi roșu sau alb ordinar de la 150 grame până la 300 grame;
Art. 145. Bolnavilor cu pelagră, cu porția întreagă, se poate da vinul pe lângă un
supliment.
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Art. 146. Bolnavilor cu regimul lactat, medicul le va libera bon de la 1–2 kilograme
lapte dulce și se va nota în foaia de dietă, în dreptul numărul patului „Regimul lactat”.
Art. 147. Medicul spitalului are facultatea de a scrie bolnavilor regimul postului. În
acest regim se dă bolnavilor:
Dimineața. Supă de linte, fasole, mazăre, orez, praz, cartofi, în cantitate de 300 grame, la prepararea căreia de bolnav se acordă 30 grame linte, fasole, mazăre, orez sau 90 grame legume verzi, praz, cartofi, varză, mazăre, fasole verde, 9 grame ceapă uscată, 6 grame
sare și 9 grame unt de măsline.
La prânz. Se va da întâi o supă de linte, fasole, mazăre, orez, praz, cartofi, în cantitate
de 800 grame, la prepararea căreia se vor întrebuința 30 grame legume uscate sau 90 grame
legume verzi, 9 grame ceapă uscată și 6 grame sare.
Al doilea, o porție mâncare de fasole, praz, prune, linte, mazăre uscată 90 grame sau
160 grame legume verzi, 9 grame sare, 15 grame ceapă uscată și 18 grame ulei de măsline.
Seara. Ca la prânz.
Art. 148. Servitorii spitalului primesc 300 grame carne de vacă sau oaie, legume
verzi 300 grame sau legume uscate 160 grame sau orez 80 grame, 85 grame sare, pâine 900
grame sau mămăligă 800 grame de servitor pe zi.
Carnea se gătește în două rânduri, la prânz și seara.
Regimul postului se va socoti ca la porția întreagă a bolnavilor, însă cu 900 grame
pâine sau 800 grame mălai de servitor pe zi.
Supa de dimineață, la regimul postului, nu se dă la servitori.
Art. 149. Bolnavii, în ziua intrării, primesc jumătate din una din porțiile hotărâte de
medicul spitalului, pentru care va elibera bon.
Art. 150. Bolnavii pe ziua ieșirii lor din spital primesc jumătate din una din porțiile
hotărâte de medicul spitalului, care se va nota în foaia de dietă, adăugându‑se cuvântul
„ieșit”.
Art. 151. Foile de dietă și bonurile subscrise de medicul spitalului, după terminarea
vizitei, se înmânează economului.
Ele vor fi scrise curat, citeț și fără ștersături.
Art. 152. Prescripțiunile alimentare, contrare acestui regulament, vor fi considerate
de econom ca nule și neavenite și vor fi șterse cu cerneală roșie din foile de dietă sau bonuri,
raportând imediat aceasta medicului spitalului.
Când o cifră prezintă îndoială, se va lua totdeauna cea mai mică.
Art. 153. Distribuirea alimentelor trebuie făcută în prezența economului, care este
responsabil de predarea cantităților prescrise. Această distribuire este controlată de medicii
spitalului și de sub-chirurgi, care gustă alimentele și se încredințează de calitatea lor.
Art. 154. Foile de dietă și bonurile să păstrează în original de econom, care cu conturile și actele justificative se trimit la finele lunii direcțiunei generale a serviciului sanitar.
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Art. 155. Distribuirea alimentelor se face vara, dimineața la 6 ore, iarna la 7 ore,
supa cu chimen sau laptele. Prânzul la ora 12 din zi, iar mâncarea de seară la 6 ore.
Art. 156. Distribuirea alimentelor se face cu linguri și măsuri, de o capacitate în
raport cu alocația regimului de față.
O balanță, o serie de greutăți pentru lichide și un lactometru se află în fiecare spital
pentru cântărirea porțiilor, a pâinii și constatarea laptelui.
Art. 157. Medicul, la necesitate, poate înlocui carnea de vacă cu carne de oaie; pâinea cu mămăligă.
Titlul XI
Contabilitatea spitalului
Art. 158. În fiecare an, direcțiunea generală a serviciului sanitar va întocmi bugetul
spitalelor rurale.
Art. 159. Aprovizionarea tuturor obiectelor trebuincioase serviciului spitalelor,
precum și cele trebuincioase la întreținerea spitalelor, precum lemne de foc etc., se vor da
prin licitațiune, conform legii de contabilitate.
Art. 160. Toate licitațiunile se vor face la prefecturile județelor și în prezența consiliului de supraveghere; rezultatul licitațiunilor se va supune la aprecierea ministrului, conform art. 55 din legea de contabilitate generală a Statului.
Art. 161. Economul spitalului va cumpăra pe cât va fi posibil zilnic toate alimentele
prescrise bolnavilor și servitorilor, după foile de dietă, semnate de medicul spitalului, și le
va trece în condica de târguieli zilnice; asemenea va trece și celelalte articole, pe măsură
ce se cumpără, cum gaz, ulei de rapiță, săpun etc., arătând cantitatea și prețul cu care s‑a
cumpărat; iar dacă cumpărarea se va face în cantități mai mari, se va trece toată cantitatea
în condica de târguieli; iar în condica de consum zilnic se va trece numai cantitatea zilnic
întrebuințată.
Art. 162. Economul va prezenta în fiecare zi medicului spitalului condicile de târguieli și de consum zilnice, care după ce verifică târguielile și consumul din ziua precedentă,
subscrie de verificare și control.
Art. 163. La începutul fiecărei luni, economul va primi de la direcția generală a
serviciului sanitar, un acont pentru cheltuielile ce are a face în acea lună.
Art. 164. Economul înaintează direcțiunei generale a serviciului sanitar conturile
pentru cheltuielile făcute cu întreținerea spitalului și toate actele justificative de la persoanele care au eliberat obiectele necesare.
Conturile se vor trimite separat, în câte trei exemplare, adică:
a) Unul în trei exemplare, de nutrimentul bolnavilor și servitorilor, alăturând foile de dietă, bonurile și actele justificative;
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b) Unul în trei exemplare de cheltuielile făcute cu iluminatul, spălatul, diferite
cheltuieli mărunte, alăturând bonurile, dacă s‑au eliberat și actele justificative;
c) Conturi separate, în câte trei exemplare, pentru orice cheltuială, făcute după
deosebită autorizațiune și care nu intră în conturile de mai sus, însoțite de actele justificative;
Toate conturile și actele justificative vor fi vizate de control de medicul spitalului.
Pe lângă aceste conturi se va trimite o listă de prețuri curente, în două exemplare, din
localitatea de unde se fac târguielile.
Această listă de prețuri curente va fi eliberată de primarul comunei și vizată de medicul spitalului.
Art. 165. Pentru prețuirea diferitelor alimente sau alte necesare se vor lua de bază
prețurile constate în cursul unei luni de autoritățile comunale.
Art. 166. Pentru cheltuielile mărunte și neprevăzute și urgent reclamate, economul
poate face cheltuieli de la 10–20 lei pe lună, prezentând acte justificative vizate de medicul
spitalului.
Art. 167. Pentru trebuințele de înmormântare a morților din spital și fără mijloace
se acordă 6 lei de mort.
Art. 168. Economul va forma la finele lunii statele personalului spitalului. Aceste
state se vor semna de fiecare persoană prezentă în serviciul spitalului, se vor certifica de medicul spitalului și se vor înainta de către econom direcțiunei generale a serviciului sanitar,
pentru emiterea mandatului de plăți.
Art. 169. Pentru mușamale, bumbac fenicat și alte obiecte de pansament, medicul
spitalului va cere la timp de la direcțiunea generală a serviciului sanitar trimiterea lor; iar în
cazuri urgente se vor preda de econom cu bon.
Art. 170. Ori de câte ori se vor ivi trebuințe de reparații în spital, economul dator
este a raporta la timp direcțiunei generale a serviciului sanitar.
Art. 171. Aprovizionarea spitalelor rurale cu medicamente, până la înființarea de
farmacii în spitale, în localitățile unde nu sunt farmacii, se va face la una din farmaciile cele
mai apropiate.
Când în orașul cel mai apropiat sunt mai multe farmacii, aprovizionarea spitalului
se va da prin licitație, iar când există numai o farmacie, aprovizionarea se va face prin bună
învoială, cu un scăzământ minim de 15 la sută.
Art. 172. Dispozițiile cuprinse în regulamentul de aplicare al legii pentru înființarea
de spitale rurale, publicat în „Monitorul Oficial” no. 105 din anul 1881 sunt și rămân
desființate.
Art. 173 și cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
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Statutul personalului unui spital rural
Nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Funcția
Medic de spital
Medic secundar
Econom
Sub-chirurg sau asistent în
farmacie
Preot
Infirmier
Infirmieră
Bucătar
Spălătoreasă
Rândășoaică
Argat
Ajutoare de spălătoreasă
Băiaș
Farmacist
Servitor la farmacie

Fiecare pe lună
Leafă Diurnă
Observațiuni
Lei
Lei
500
300
Unde se va simți necesitate
150
50
Pentru transport
180

-

200
-

20
30
30
30
30
20
20
20
20
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20

Numărul acestora de spital
variază după numărul paturilor

Unde se va simți necesitate

MO, 1888, nr. 39, 20 mai, p. 889–891; vezi și BDGSS, nr. 9, 1 mai 1894, anul VI, p. 135–136.

21.
Regulament pentru administrarea și supravegherea sta‑
bilimentelor balneare din țară
Art. I. Oricine ar dori să exploateze vreun izvor de ape minerale, cu sau fără nămol,
trebuie să ceară de la Ministerul de Interne autorizare.
Cererea de autorizațiune pentru a fi primită trebuie să fie însoțită de lucrările
următoare:
a) Izvoarele să fie cel puțin provizoriu captate;
b) Să fie determinat exact volumul și temperatura lor în diferitele epoci ale anului
și cu deosebire în timpul verii;
c) Să prezinte o analiză calitativă și cantitativă precisă a apei și nămolului, când și
acesta ar intra în cura proiectată a se face.
Art. II. Orice zidire specială curei apelor minerale, ca stabilimente de băi propriuzise și anexele sale, rezervor, cabine, piscine, săli de inhalație etc., nu vor putea fi începute și
nu se va putea dobândi pentru aceasta autorizarea cuvenită de la Ministerul de Interne, până
nu se vor fi împlinit condițiunile următoare:
a) Să se fi executat cele prevăzute la art. 1;
b) Planurile acestor construcțiuni, în ce privește specialitățile de cură ce se prevăd, distribuția și igiena localului etc. să se fi admis de Ministerul de Interne.
Art. III. Nici o instalație de aparate balneologice electro- și hidro-terapeutice, aeroterapie, inhalație, masaj și gimnastică medicală etc., nu va putea avea loc în clădirile de care
se vorbește la art. 2, până când modelele sau planurile lor nu vor fi admise de Ministerul de
Interne; iar partea privitoare la motoare cu vapori, la încălzire și iluminare să fi fost admisă
și de consiliul tehnic.
Art. IV. Orice schimbări ale sistemului deja adoptat, ce ar trebui cu timpul făcute
la unul din aceste stabilimente, din punctul de vedere al construcțiunii propriu-zise, sau al
aparatelor, nu se va putea aduce la îndeplinire, fără a trece prin aceeași ordine de autorizări.
Această dispoziție se va aplica și stațiunilor balneare ce vor fi în ființă la aprobarea
acestui regulament.
Art. V. O dată cu aplicarea acestui regulament se va face, cel mult până în termen de
un an, o amănunțită inspecție tuturor stabilimentelor balneare aflătoare în țară, de persoana
prevăzută la art. 16, care va fi ținută a prezenta Ministerului de Interne un raport detaliat
asupra stării lor.
Ministerul de Interne, în urma propunerii reformelor necesare făcute de consiliul
sanitar superior, va prezenta minimum de lucrări sau reforme, absolut necesare a se face
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la aceste stabilimente de proprietar sau întreprinzător, care lucrări, dacă nu vor fi aduse la
îndeplinire cel puțin după un an de la concesionarea lor, stabilimentul va putea fi închis.
Art. VI. Hotelurile, sala de cură și alte construcțiuni necesare, precum și locul ce de
la început se va destina locuințelor particulare, grădinile publice (parcul) și altele, șosele și
drumul pentru excursiuni nu vor putea fi definitiv construite sau distribuite până ce nu vor
avea aprobarea Ministerului de Interne.
Orice schimbare ulterioară va urma prin aceeași cale de aprobare.
Art. VII. Nici un stabiliment balnear nu va pute să fie deschis până când raportul
medicului inspector, prevăzut la art. 15, probând că totul este gata și conform îndeplinit cu
planurile aprobate de Ministerul de Interne, nu va aproba aceasta.
Art. VIII. Acesta permisiune de deschidere nu se va dobândi dacă în același timp,
pe lângă cele prevăzute la art. 1–6, nu se vor mai admite de Ministerul de Interne și următoarele puncte:
a) Compania de exploatare sau proprietarul băilor să fi prezentat ministerului de
interne și acesta să fi admis pe medicul ce va dirige acest stabiliment;
b) Ministerul de interne să fi admis proiectul de taxe și regulamentul de
administrațiune interioară, ce medicul cu proprietarul sau întreprinzătorul sunt ținuți a
face, și a înainta acelui Minister spre aprobare;
c) Registrele pentru înscriere și acelea pentru statistica morbilor și a băilor, precum și acelea pentru observațiunile medicale să fie deja gătite și făcute conform cu formularele admise de serviciul sanitar.
Art. IX. Toate dispozițiunile prevăzute în articolele de mai sus se vor aplica și
stațiunilor de hidroterapie, băi de mare și de cură de zer.
Art. X. În ce privește stațiunile balneare, dependente de Ministerul de Domenii, ele
vor fi organizate și administrate în modul următor:
a) Li se vor aplica toate dispozițiunile prevăzute în articolele precedente;
b) Nu se va lua nici o dispozițiune în ce privește organizarea stațiunilor, reglementarea funcționării lor, înființarea taxelor și specificarea lor, precum și numirea personalului medical, până ce nu‑și va da avizul aprobativ Ministerul de Interne prin Consiliul
sanitar superior, care va fi singurul responsabil de mersul acestor stabilimente, în ce privește
partea medicală;
c) Stabilirea bugetului curent al acestor stațiuni se va face de Ministerul Domeniilor, pe care îl va înainta Ministerului de Interne spre a avea și avizul acestuia;
d) Tot personalul medical, administrativ și polițienesc va fi direct sub supravegherea medicului diriginte al stațiunii;
e) Se va căuta ca numirea medicului diriginte să se facă în urma recomandațiunii
Consiliului sanitar superior, pentru o durată de 5 ani;
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f) Pentru ca medicul diriginte să poată fi ales a doua oară după 5 ani, va trebui ca
la finele anului al cincilea să publice pe larg observațiunile sale medicale făcute în durata de
timp în care a fost însărcinat a dirige stabilimentul.
Aceeași persoană fiind aleasă de a treia oară, după 10 ani, va fi numită definitiv;
g) Ministerul Domeniilor va publica și va pune în vânzare pe preț redus indicatorul apelor minerale în total și în special al fiecăruia din stabilimentele dependente de acest
Minister, indicator ce va fi aprobat de Consiliul sanitar superior.
Art. XI. Dispozițiunile prevăzute la alin. d, e, f și g de la art. 10 vor fi obligatorii
administrațiunilor județene, comunale și administrațiunilor spitalicești, din orice localitate,
când ele vor avea stabilimente balneare.
Art. XII. Orice medic diriginte al stațiunilor balneare va fi ținut a înainta Ministerului de Interne la finele fiecărei stagiuni, cel mult până la finele anului, un raport științific
relativ la mersul stațiunii, la îmbunătățirile și reformele ce va crede necesar a se face.
Art. XIII. Orice medic care va practica în vreo stațiune balneară, poate să adreseze,
prin medicul diriginte, Ministerului de Interne, un raport științific, în care va putea pune și
alte observațiuni ce va crede necesare.
În orice caz, ei sunt ținuți a trimite; cel mult până la 10 octombrie, medicului diriginte numărul și natura maladiilor ce au căutat, precum și succesul ce au obținut.
Art. XIV. Medicul diriginte va fi obligat a supraveghea modul cum se pun în sticle
apele minerale, sau modul cum se extrag sărurile active și a prevede aceasta în raportul său
anual.
Art. XV. Stabilimentele particulare, precum și acelea dependente de Ministerul Domeniilor și alte administrațiuni publice, vor fi obligate a face prețuri reduse la băi, chiria de
casă, hrană etc., bolnavilor trimiși de diferite Ministere.
În orice caz nu se poate lua de o dată decât la 15 paturi unul, afară de cazurile de bună
înțelegere între ambele părți.
Art. XVI. Pe lângă Ministerul de Interne se va înființa un loc de inspector al stabilimentelor balneare.
Funcționarea sa se va reglementa anume de către Consiliul sanitar superior.
Atribuțiunile sale sunt următoarele:
Va prezenta Ministerului de Interne toate cererile și lucrările relative la aceste
stabilimente;
Va studia toate reformele ce vor fi necesare a se face, sau necesare la instalațiunile
din nou;
Va căuta, prin dese inspecțiuni, să vadă dacă dispozițiunile acestui regulament sunt
corect aplicate;
Va face inspecțiunile și rapoartele prevăzute prin art. 5.
Va face călăuzele (indicatoarele) apelor minerale ale Statului;
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Va fi ținut să studieze și să pronunțe printr‑un raport verbal sau scris relativ la toate
chestiunile puse de Ministerul de interne și de Ministerul Domeniilor, precum și de Consiliul sanitar superior.
Va analiza și prezenta în rezumat Consiliului sanitar superior rezultatul cercetărilor și
observațiunilor conținute în rapoartele anuale ale medicilor diriginți.
Până la înființarea postului de inspector special al stabilimentelor minerale, un membru al Consiliului sanitar superior va fi însărcinat cu cele prevăzute în acest regulament, în
conformitate cu art. 22 din legea sanitară.
Art. XVII și cel din urmă. Ministrul nostru secretar de Stat la departamentul de
interne este însărcinat cu executarea acestui decret.

BDGSS, nr. 7, 15 martie 1889, anul I, p. 114–117.

22.
Regulament pentru alinierea satelor
și pentru construirea locuințelor țărănești.
Igiena și salubritatea lor
Art. 1. Fiecare comună, după putință, va fi împrejmuită cu șanț mare și adânc,
care va forma un cerc în jurul ei și care se va numi raza comunei, conform art. 13 din legea
poliției rurale.
Art. 2. Inginerul județului cu personalul tehnic va determina, pe cât posibil,
direcțiunea și îndreptarea ulițelor din comună, păstrând lărgimile prevăzute de legea drumurilor. Ulițele, odată hotărâte, se vor planta de locuitori, fiecare în dreptul proprietății sale.
Art. 3. Nimeni în interiorul comunei sau cătun nu va putea construi casă, coșar,
grajd, pătul de porumb, sau orice altă magazie, fără a înștiința verbal pe primar, care va fi
dator a merge la fața locului împreună cu unul din membrii comisiunii de supraveghere
prevăzută la art. 20, spre a da alinierea și a constata condițiunile de construcțiune prevăzute
în acest regulament.
Art. 4. Consiliul de igienă și salubritate publică va fi dator a trimite la fiecare primărie câte un model tip de aceste construcții formate potrivit cu fiecare localitate, după
putință, zonă și înlesnirea materialului ce se află în acea zonă.
Se admite trei tipuri de construcțiuni:
câmpos, deluros sau păduros și muntos sau pietros.
a) În zona câmpoasă, se admite construcția de cărămidă și gard tencuit cu var;
b) În cea deluroasă, cărămidă sau bârne și gard tencuit cu var;
c) În cea muntoasă, cărămidă sau bârne, piatră și gard tencuit cu var.
Art. 5. Oricum va fi construită casa se vor avea în vedere următoarele:
a) A fi așezată mai cu seamă cu ferestrele spre miazăzi, răsărit sau apus;
b) A fi cât se poate cu fața spre stradă, sau cu o lăture, nici cum cu spatele casei;
c) Vor conserva o distanță de cel puțin 4 metri de la stradă sau șanțurile șoselei;
d) Va chibzui astfel ca să rămână o lărgime a străzii de 10 metri, conform art. 7
din legea drumurilor;
e) Casele vor fi tencuite și văruite pe din afară, nemaipermițându‑se lipirea cu
pământ nici pe afară, nici pe dinăuntru, nici pe jos în odăi;
f) Înălțimea casei va fi după voință; camerele însă vor avea o înălțime de
cel puțin trei metri;
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g) Fiecare cameră va avea două ferestre înalte de un metru și 20 centimetri și late
de 80 centimetri; ferestrele vor fi deschizătoare și cu gemuri, nemaipermițându‑se sub nici
un cuvânt ferestre fixe și cu hârtie sau țiplă;
h) Camerele vor fi pardosite cu scânduri sau cu cărămidă bine arsă, având sobe
cu ușa înăuntru și cu coșul bine lipit, care să iasă mai sus de coama învelitorii casei cu cel
puțin 30 centimetri;
i) Casa va cuprinde cel puțin două camere de locuit: una în dreapta și alta în
stânga, cu o sală în mijloc despărțitoare, unde va fi și bucătăria sau menajul casei; celarul nu
va fi cuprins între aceste încăperi.
Se va permite însă locuință cu o cameră și bucătărie numai pentru familiile compuse
din bărbat și femeia;
j) Camerele vor avea cel puțin un spațiu de 20 metri pătrați; sala dintre camere
niciodată mai puțin de 2 metri lărgime;
k) Învelitoarea caselor va fi cu fier, olane, șiță sau trestie, nemaipermițându‑se
șovarul sau cocenii.
Art. 6. Fiecare locuință va avea o latrină, sau privată, adâncă de trei metri și largă de
un metru 25 centimetri, făcută de zid, scânduri, sau nuiele cu pământ, acoperite cu fier, șiță
sau olane; ea va fi așezată în spatele casei sau în fundul curții, în partea opusă străzii, departe
de locuință cu cel puțin 10 metri.
Art. 7. Pătulul va fi de scânduri sau gard, ridicat de la pământ de 1 metru; lărgimea
va fi de 2 metri și înălțimea de 4 metri, învelit cu ce va voi, afară de paie, șovar și coceni.
Coșarul de vite va fi așezat la 5 metri cel puțin departe de casă, și construit de gard
lipit cu pământ; învelitoarea va fi de stuf sau coceni și ferestrele destul de mari pentru lumină și aer.
Art. 8. Fiecare curte de case locuite, sau locuri virane, vor fi împrejmuite cu uluci
sau cu gard, nemaipermițându‑se șanțuri; acestea dând loc la accidente sau stagnarea apelor.
Art. 9. Străzile vor fi aliniate astfel ca să lase un spațiu de lărgime ca de 10–20 metri,
conform legii drumurilor.
Art. 10. Primăriile nu vor îngădui, cu nici un cuvânt, depozitele de bălegar sau alte
necurățenii în curțile locuitorilor, ci numai de la septembrie până la martie, când fiecare
locuitor va fi dator a și‑l căra la câmp. Nu se vor tolera asemenea ape stagnante prin gropi,
șanțuri sau alte scufundături în interiorul comunei, formate din ploi sau puțuri, dându‑le la
toate o înclinație spre a se scurge sau nivelându‑se terenul, astfel ca să nu se mai poată face
lacuri.
Art. 11. Puțurile sau fântânele din interiorul comunei vor fi împrejmuite cu caldarâm sau pietriș într‑un cerc de 3 metri; ghizdurile vor fi înalte de 1 metru; iar acele care nu
vor fi în aceste condiții, în timp de 1 an de la publicarea acestui regulament, să se astupe.
Art. 12. Nu se mai permite cu nici un preț topirea cânepei sau a teiului în lacuri,
gârle sau puțuri din interiorul comunei; acolo unde se va constata una ca acesta, contra296

venientul se va da în judecată, conform art. 385, alin. 9 din codul penal, confiscându‑se și
cânepa sau teiul găsit.
Art. 13. Fiecare proprietar este dator a‑și ține curtea și toate dependințele curate; le
va mătura o dată pe săptămână, iar murdăria o va scoate la câmp, sau în țarină de două ori
pe an; de asemenea el va fi dator să măture jumătate strada dinaintea curții sale, în fiecare
sâmbătă.
Art. 14. Cârciumarii sau hangii din comunele rurale sunt datori a mătura zilnic
curțile lor și a ridica gunoaiele strânse o dată pe săptămână.
Art. 15. Casele se vor spoi la fiecare trei luni, cu var curat, fără alte amestecuri de
culori, afară de pământ galben, daca voiește a da culoare mai închisă.
Art. 16. Fiecare proprietar de casă dator este a‑și curăți curtea sa de buruieni, scaieți
sau plante spinoase, plantând, de se poate, arbori care aduc răcoare casei sale și curăță aerul.
Art. 17. Nu se vor mai îngădui prin curți gropi cu ape mocirloase pentru porci sau
păsări, ca gâștele, rațele etc.; sunt îngăduite însă pivele sau gropile căptușite cu scânduri.
Art. 18. Nu se va mai permite tăierea vitelor mari prin curți sau pe străzi; ele se vor
tăia și curați la marginea satului, într‑un loc destinat pentru acesta, și de va fi cu putință în
josul satului pe o apă curgătoare. Vitele mici se pot tăia pe la casele lor, însă se va curați locul
pe dată de orice murdărie.
Art. 19. Pentru îndeplinirea prescripțiunilor acestui regulament, se acordă un timp
de trei luni; odată trecut acest termen, primăriile îl vor executa întocmai atât în comune cât
și în cătunele dependente de comună; asemenea primăriile nu vor mai permite a se construi
case din nou decât în condițiunile cuprinse în acest regulament, după modelele tip.
Locuințele vechi nu se vor mai repara în totalitate decât punându‑se în condițiile
modelului tip. Reparațiile parțiale sunt permise.
Art. 20. Pe lângă primării se instituie o comisiune de supraveghere pentru executarea regulamentului de față, compusă din primarul, notarul, învățătorul, preotul și trei
fruntași din sat.
Art. 21. Medicii primari, medicii de plăși și sub-prefecții, în inspecțiile ce sunt
obligați a face comunelor rurale, sunt datori a stărui la aplicarea acestui regulament.
Art. 22. Oricine nu se va conforma cu acest regulament, va fi pedepsit conform articolelor 385 și 388 din codul penal și, în cazuri de recidivă, după art. 69 din legea sanitară;
tot astfel se vor pedepsi și primarii comunelor rurale, care nu vor executa acest regulament.
Director-general, Dr. Sergiu, 1888, septembrie 6.
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MO, 1888, nr. 24, 1 mai, p. 539–540; vezi și BDGSS, nr. 22, 15 noiembrie 1890, anul II, p. 330–331.

23.
Regulament pentru dentiști de clasa II
Art. I. Pe lângă doctorii în chirurgie dentistică și chirurgi-dentiști cu diplome de
la școli speciale de chirurgie dentistică din străinătate, și care au fost supuși la verificarea
titlurilor de către consiliul sanitar superior și la examenul de admitere înaintea unui juriu
universitar, se instituie și dentiști de clasa II, formați în țară.
Art. II. Pentru a deveni dentist de clasa II, concurentul va funcționa ca elev la un
chirurg-dentist, cu diplomă recunoscută în țară (cu grad academic), în timp de cel puțin
trei ani.
După terminarea stadiului de elev, el va fi supus la un examen înaintea unui juriu
special și va primi certificatul de dentist de clasa II.
Art. III. Elevii care intră în atelierul unui chirurg-dentist vor înștiința despre acesta
pe direcția generală a serviciului sanitar.
Ei vor prezenta certificate de absolvirea de cel puțin patru clase a unei școli secundare. Medicul primar de județ și, în cele zece orașe mari, medicul primar de oraș, va controla
dacă elevul înscris urmează regulat învățătura în atelierul în care s‑a înscris.
Art. IV. Juriul pentru examinarea elevilor care aspiră la gradul de dentist de clasa
II se va numi de directorul general al serviciului sanitar și se va compune din un delegat al
consiliului sanitar superior, un chirurg-dentist din Capitală, numiți de directorul general al
serviciului sanitar, și de un profesor al facultății de medicină din ramura de chirurgie sau de
anatomie, numit de decanul facultății.
Art. V. Examenul se compune din trei probe: una înscrisă, una orală și una practică
la cadavru. Proba scrisă, pentru care se acordă 2 ore, va trata despre un subiect de anatomie,
de fiziologie, de patologie dentară sau de medicină operatorie care se referă la chirurgia dentistică. Proba orală va trata asemenea asupra uneia din materiile din care se compune proba
dintâi și chestiunea va fi trasă la sorți din un număr de cel puțin 10 chestiuni. Candidatul,
după reflecție de 10 minute, va vorbi 10 minute.
Proba practică, se compune dintr‑o operație dentistică la cadavru. Juriul fixează timpul necesar pentru operație și pentru expunerea metodei operatoare. Juriul dă nota la terminarea fiecărei probe.
Art. VI. Probele se vor clasifica de juriu cu note de la zero la 10. Candidatul trebuie
să însușească la fiecare din cele trei probe cel puțin nota 18 (coeficientul 6).
Art. VII. După terminarea examenului, juriul redigează un proces-verbal care se
înaintează direcțiunii generale a serviciului sanitar, care‑l supune la aprobarea consiliului
sanitar superior și apoi la întărirea Ministrului de interne.
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Art. VIII. Elevii admiși ca dentiști clasa II primesc de la direcțiunea generală a serviciului sanitar un certificat, în virtutea căruia sunt admiși la exercițiul artei dentistice în
țară.
Art. IX. Înainte de depunerea examenului, candidatul va depune la direcția generală a serviciului sanitar taxa de examen, în sumă de 120 lei care se vor împărți egal între
membrii juriului. Candidatul respins n‑are drept la restituirea taxei.
Art. X. și cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.

BDGSS, nr. 4, 15 februarie 1890, anul II, p. 50–58; nr. 6, 15 martie 1890, anul II, p. 82–85; nr. 7,
1 aprilie 1890, anul II, p. 97–102. Vezi și MO, 1889, nr. 218, 3 ianuarie, p. 4984–4990.

24.
Regulament pentru spitalele județene și comunale
Titlul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Județele și comunele urbane sunt datoare a înființa spitale proprii pentru
căutarea bolnavilor sărmani, sau a contribui la întreținerea spitalelor existente în raza lor.
Numărul paturilor din spitale, care urmează a se înființa, se va calcula astfel ca cu
timpul să existe cel puțin un pat pentru 1500 locuitori din comunele urbane.
Art. 2. Județele care nu au spitale județene vor fi datoare a veni în ajutorul spitalului
comunal, dând o subvențiune primăriei urbane de reședință pentru adăugarea de paturi în
proporțiunea indicată la art. 1. Această subvențiune se va aloca în budgetul județelor, iar
spitalul va purta numele de Spital comunal.
Județele vor înființa câte un spital în fiecare plasă pentru căutarea populațiunii rurale
suferinde, conform dispozițiilor legii consiliilor județene.
Numărul paturilor fiecăruia din aceste spitale va fi în proporțiune cu populațiunea,
precum se prevede la art. 1.
Art. 3. Comunele urbane, care nu au spitale comunale și profită de spitalele județene,
vor fi datoare a veni în ajutorul spitalului județului cu o subvențiune în proporțiunea indicată la art. 1, care se va scrie anual în bugete.
Aceste spitale vor purta numele de Spitalul județean.
Art. 4. Spitalele județene se vor administra de către comitetele permanente ale
județelor în conformitate cu dispozițiunile acestui regulament.
Art. 5. Spitalele comunale se vor administra de către primăriile comunelor în conformitate cu dispozițiunile regulamentului de față.
Titlul II
Personalul spitalului.
Art. 6. Spitalele de la 80 de paturi în sus vor avea două servicii: unul medical și altul
chirurgical, având fiecare secțiune câte un medic primar.
Asemenea spitale vor avea unul sau doi medici secundari, doi sub-chirurgi, o moașă,
un intendent și personalul inferior proporționat cu numărul bolnavilor.
Spitalele de la 50 până la 80 paturi vor avea un medic primar, un medic secundar, un
sub-chirurg, o moașă, un intendent, infirmieri și infirmiere în proporțiune aproximativă de
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unul pentru 10 paturi, o bucătăreasă, două spălătorese, un rândaș de bucătărie, doi servitori
în curte, care vor face noaptea pe rând și serviciul de portar; iar pentru spitalele mai mari va
fi un portar special.
Spitalele de la 25 până la 40 paturi vor avea un medic, un sub-chirurg sau farmacist,
un intendent, infirmieri și infirmiere în raport cu numărul paturilor, o bucătăreasă, una sau
două spălătorese și un argat în curte, care va face noaptea și serviciul de portar.
La spitalele care au mai puțin de 25 paturi: un medic și un sub-chirurg care poate
fi însărcinat și cu atribuțiunile de intendent, și personalul de serviciu va fi proporționat cu
numărul paturilor și cu trebuințele locale.
Art. 7. Medicii spitalelor județene și comunale vor fi doctori în medicină. Medicii
spitalelor județene și comunale se numesc și se pedepsesc conform dispozițiunilor din legea
sanitară.
Art. 8. Medicii secundari locuiesc în interiorul spitalului și în cazul lipsei de încăperi
vor locui în apropierea spitalului.
Sub-chirurgii vor locui în interiorul spitalului.
Art. 9. Sub-chirurgii spitalelor județene și comunale se numesc și se revocă de către
ministerul de interne (direcția sanitară).
Art. 10. Moașele spitalelor județene și comunale se numesc și se revocă de către
ministerul de interne (direcția sanitară).
Art. 11. Intendenții spitalelor județene și comunale se numesc și se revocă de către
administrațiile spitalelor (comitetul permanent sau primar).
Ei sunt subordonați medicilor spitalelor și supuși controlului lor și al administrației
spitalelor; ei se revocă după cererea medicului spitalului în caz de abateri de la datoria lor.
Art. 12. Infirmierii spitalelor se numesc de către administrațiunile spitalelor (comitetul permanent sau primarul), după recomandația intendentului și cu aprobarea medicului.
Ceilalți servitori se numesc de către administrațiunile spitalelor după recomandația
intendentului.
Titlul III
Administrațiunea spitalelor
Art. 13. Spitalele întreținute din fondurile județelor vor fi administrate de comitetele
permanente ale județelor, iar cele întreținute din fondurile comunale de primarii comunelor,
în conformitate cu acest regulament.
Art. 14. Medicii spitalelor vor supraveghea și controla personalul subaltern al spitalului în îndeplinirea datoriilor sale. În caz de abateri, medicii au dreptul de a le face observațiile
cuvenite și chiar de a lua măsuri de îndreptare prin autoritățile administrative.
Art. 15. Persoanele care vor voi a vizita amicii și rudele lor aflate în spital nu vor
putea intra decât de la 1 până la 4 ore p. m., iar în cazuri extraordinare se va cere permisiunea
medicului.
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Medicii vor putea permite unei rude ca să asiste pe lângă bolnav.
Art. 16. Medicii spitalelor și intendenții vor îngriji ca bolnavii să fie schimbați de rufărie cel puțin de două ori pe săptămână, iar așternutul o dată pe săptămână, și în cazuri extraordinare schimbarea rufăriei se face de câte ori cer trebuințele bolnavului. Asemenea vor
supraveghea ca obiectele zestrale ale spitalului să fie întrebuințate numai la destinația lor.
Art. 17. Medicii spitalelor sunt datori a examina dacă nutrimentul bolnavilor se
distribuie în cantitatea prescrisă și dacă este de calitate bună.
Art. 18. Medicii spitalelor sunt datori a supraveghea salubritatea spitalului.
Art. 19. Medicii secundari și sub-chirurgii se vor încredința de starea nutrimentului
bolnavilor și vor veghea a nu se introduce în saloanele bolnavilor nici un aliment decât cel
prescris de medici.
Art. 20. În caz de plângere sau reclamație a vreunui bolnav, medicul secundar, sau
sub-chirurgul, va fi dator a‑l asculta, a judeca cazul și a raporta a doua zi medicului primar.
Art. 21. Când un bolnav prezintă simptome letale, medicii secundari sau sub-chirurgii sunt datori a chema preotul spre a‑i da ultima consolațiune.
Art. 22. Medicii spitalelor sunt datori a face în fiecare an până la 15 august un raport
către autoritățile respective asupra îmbunătățirilor ce vor crede de trebuință a se introduce
în spital.
Asemenea vor raporta și direcțiunii generale a serviciului sanitar, prin medicul
primar al județului sau prin medicul primar al orașului (în cele 10 orașe mari), tot până la
15 august, despre lipsurile în tot ce privește serviciul spitalicesc.
Titlul IV
Serviciul medical
Art. 23. Au dreptul a fi primiți gratuit în spitalele județene și comunale locuitorii
indigeni. În cazuri de accidente grave și în cazuri reclamate de igiena publică se pot primi
gratuit și străini. Afară de aceste cazuri, străinii vor plăti întreținerea lor în spital.
Plata zilnică de întreținere se va fixa pe fiecare an de către administrațiunile spitalelor respective în unire cu medicul spitalului.
Lucrătorii diferitelor fabrici și acei ai diferitelor întreprinderi de lucrări mari publice
nu pot fi admiși gratuit în spitale județene sau comunale. Directorii acelor întreprinderi sau
proprietarii fabricilor sunt datori a‑și organiza infirmerii sau spitale temporare pentru căutarea lucrătorilor bolnavi, sau a conveni cu administrațiunile spitalelor pentru plata căutării
lucrătorilor bolnavi în spitale. În acest caz, administrațiunile spitalelor nu pot angaja mai
mult decât un pat la 10 paturi. În caz de epidemie de variolă, de febră tifoidă, directorii întreprinderilor de lucrări publice și proprietarii fabricilor sunt obligați a avea localuri proprii
și personal medical pentru îngrijirea bolnavilor suferinzi de asemenea boli.
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Art. 24. Nu se pot primi în spitale județene și comunale infirmi și alienați decât
provizorii până la trimiterea lor într‑un stabiliment special.
Art. 25. Nici un bolnav nu va putea sta în cura spitalului mai mult de trei luni, afară
de cazurile excepționale apreciate de medic.
Art. 26. Se vor primi în spitale peste complet cazurile urgente.
Art. 27. Primirea bolnavilor se face la vizita de dimineață de către medicul spitalului.
Bolnavii gravi se pot admite în orice timp de către medicii secundari sau sub-chirurgi.
La primirea bolnavilor se vor prefera cei cu boli acute, cei care vin din locuri depărtate și cei trimiși de medicii primari de județe și de medicii de plăși.
Bolnavii trimiși cu adresa vreunei autorități vor sta în camera de primire până la sosirea medicului sau a sub-chirurgului; dacă ei s‑ar prezenta după ora vizitei, medicul va fi
înștiințat îndată.
Când se vor primi în spitale bătuți, răniți, otrăviți și orice alte boli provenite din
violență exterioară, medicii spitalelor vor comunica aceasta parchetului tribunalului local.
În asemenea cazuri, medicii vor nota boala, numele și prenumele individului, precum și
județul și comuna unde locuiește.
Art. 28. Bolnavii admiși se vor înscrie într‑un registru care va fi numai pentru un an;
el va fi tipărit, având rubrici separate în care se va înscrie numărul curent al bolnavilor, data
intrării, numele și prenumele, etatea, profesia, locul nașterii, domiciliul actual, diagnoza,
data ieșirii, numărul zilelor de căutare și observațiuni științifice. Liberarea din spital se face
de către medic.
Art. 29. Fiecare bolnav are voie a ieși ori și când din spital, anunțând despre acesta
pe medic la vizita de dimineață.
Numai bolnavilor cuprinși de boli contagioase se poate refuza liberarea după aprecierea medicului.
Art. 30. Medicii spitalului vor vizita bolnavii în toate zilele dimineața. Vizita va începe vara cel mai târziu la opt și iarna la nouă ore. Ei vor face contra vizită seara, între 4 și 6,
ori de câte ori medicul va crede de cuviință, acolo unde nu există medic secundar.
Asemenea dânșii vor fi datori a vizita pe bolnavi la orice oră de zi și de noapte când
vor fi chemați de sub-chirurgii respectivi.
Art. 31. Medicii spitalelor vor examina la vizita matinală pe fiecare bolnav în parte, vor face diagnoza, vor ordona tratamentul apropriat și totodată vor prescrie și regimul
bolnavului, care se va nota pe tăblița de pe capul bolnavului și în foaia de dietă. După terminarea vizitei, medicii vor subscrie foaia de dietă și foaia medicamentelor ordonate, care
se trimite la farmacie, unde se păstrează până la finele lunii spre a servi în original ca acte
justificative.
Nici o tăbliță nu va fi fără diagnoză la ieșirea bolnavului din spital.
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Art. 32. Medicii spitalelor, după terminarea vizitei matinale, vor fi datori a da
consultații gratuite în localul spitalului. Ordonanțele gratuite se vor trece într‑un registru
special după formularul ad-hoc.
Art. 33. În caz de ivirea unei epidemii în spital, medicii vor lua de urgență măsurile
ce vor crede necesare și vor raporta îndată vice-președintelui consiliului de igienă local, care
va încunoștința direcția generală a serviciului sanitar. În același timp se va încunoștința și
autoritatea de care depinde spitalul.
Art. 34. În cazuri de operații mari, medicii spitalelor pot cere concursul medicilor
de orașe sau și celor de județe, care vor fi datori a‑i asista.
Art. 35. Medicii spitalelor vor face autopsia cadavrelor oricând ei vor crede necesar
în interesul științei, consemnând rezultatul într‑un registru special.
În spitalele unde vor exista medici secundari sau sub-chirurgi, aceștia vor fi datori a
face autopsia cadavrelor în prezența și sub direcția capului de serviciu.
Medicii sunt datori a face autopsia cadavrelor celor aduși muribunzi în spital.
Art. 36. În caz de boală a medicilor spitalelor județene sau comunale (afară de cele
10 orașe mari) medicii primari de județe vor îngriji de înlocuirea medicilor spitalelor, acolo
unde nu există medici secundari; iar pentru înlocuirea medicilor spitalelor comunale din
cele 10 urbe mari, această sarcină incumbă medicilor primari ai orașelor respective.
În nici un alt caz medicii de spitale județene și comunale nu pot absenta fără a fi
înlocuiți de către alți medici.
Daca voiesc să lipsească numai 24 ore, înștiințează despre aceasta: cei de spitale
județene și comunale (afară de cele 10 orașe mari) pe medicul primar al județului; iar cei de
spitale comunale din cele 10 orașe mari, pe medicul primar al orașului.
Absențele până la 8 zile se acordă tot de către medicii primari de județe și de către
medicii primari ai celor 10 orașe mari, care încunoștințează despre aceasta pe autoritățile de
care depind spitalele și raportează și ministerului de interne (direcția generală a serviciului
sanitar).
Pentru absențe mai mari medicii de spitale județene și comunale cer concediu de la
directorul general al serviciului sanitar prin intermediul medicilor primari de județe sau al
medicilor primari ai celor 10 urbe mari, care încunoștințează pe autoritățile de care depind
spitalele despre acordarea sau respingerea concediului.
Darea permisiilor nu se poate repeta mai mult decât de 3 ori pe an. Concediile nu
pot trece peste 30 zile.
Atât cererile de permisiuni, precum și acelea pentru concediu vor fi însoțite de
consimțământul în scris al medicilor care vor înlocui pe medicii spitalelor.
În timpul inspecțiunilor generale nu se pot acorda nici permisiuni, nici concedii.
Art. 37. Medicii spitalelor vor trimite în fiecare zi autorităților de care depinde spitalul o foaie de mișcarea bolnavilor.
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La finele fiecărei luni, medicii spitalelor vor face un raport statistic care se va trimite
consiliului de igienă, iar la finele anului vor face un raport general științific și altul statistic,
fiecare în două exemplare, și vor trimite unul consiliului de igienă local, iar celălalt se va
înainta consiliului sanitar superior.
Titlul V
Îndatoririle medicilor secundari.
Art. 38. Îndatoririle medicilor secundari sunt următoarele:
a) A secunda pe medicii primari în tot ce privește căutarea bolnavilor, conformându‑se cu prescripțiunile și cu metoda adoptată de ei;
b) A însoți pe medicii primari la vizitele matinale și de a‑i ajuta la toate operațiunile;
c) A face contra-vizita seara, ordonând medicamentele ce vor crede de cuviință;
d) A vizita pe bolnavi de câte ori va cere trebuința, sau când se va reclama ajutorul
lor;
e) A face la vizita de seară toate operațiile de resortul micei chirurgii și toate pansamentele necesare bolnavilor.
Art. 39. La caz de moarte a vreunui bolnav din spital, medicii secundari vor constata decesul, însemnând cauza morții și vor libera certificatul de verificarea morții.
Art. 40. Numai cu voia medicului primar pot lipsi medicii secundari din serviciu
în timp de 24 ore; iar pentru un timp mai îndelungat, ei sunt datori a cere concediu prin
intermediul medicului primar al spitalului, conform dispozițiilor de la alin. IV, V, VI și VIII
ale art. 36 din regulament.
În acest caz medicii primari vor suplini pe medicii secundari.
Art. 41. Acolo unde nu există medici secundari, medicii vor îndeplini atribuțiunile
menționate la art. 15, 16, 17, 18 și 28 din acest regulament.
Art. 42. Arhiva serviciului medical, aparate, instrumente și alte obiecte necesare
căutării bolnavilor, sunt în îngrijirea și răspunderea medicului spitalului sau a secundarului,
acolo unde există.
Medicii sunt datori a poseda un inventar de materialul medico-chirurgical subsemnat de ei și a‑l preda la ieșirea din serviciu succesorilor lor împreună cu obiectele, în asistența
unui delegat al autorității de care depinde spitalul.
Titlul VI
Îndatoririle sub-chirurgilor.
Art. 43. Sub-chirurgii spitalelor se numesc de ministerul de interne (direcția generală a serviciului sanitar); ei locuiesc în spital.
Art. 44. Sub-chirurgii sunt subordonați medicilor spitalelor.
Art. 45. Sub-chirurgii nu pot lipsi din spital fără autorizațiunea medicilor respectivi.
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Art. 46. Sub-chirurgii priveghează pe infirmieri și infirmiere ca să‑și îndeplinească
datoriile lor.
Art. 47. Sub-chirurgii vizitează sălile bolnavilor de mai multe ori pe zi: ei distribuie
medicamentele și la cazuri grave administrează singuri medicamentele prescrise.
Art. 48. Acolo unde nu există medici secundari, ei îndeplinesc atribuțiunile privitoare la scriptele serviciului.
Titlul VII
Îndatoririle moașei.
Art. 49. Moașa se numește de ministerul de interne (direcția generală a serviciului
sanitar).
Art. 50. Moașa este obligată a fi prezentă la vizita matinală și la contra-vizita și dă
ajutor femeilor la facerile normale și le îngrijește până la ieșirea lor din lehuzie.
Moașa este obligată a veni regulat la spital, atât în timpul zilei sau nopții când este
chemată de sub-chirurg.
Art. 51. Moașa nu poate lipsi din serviciu fără autorizațiunea medicilor respectivi.
Titlul VIII
Îndatoririle infirmierilor.
Art. 52. Infirmierii sunt datori a da ascultare medicilor, sub-chirurgilor, moașelor și
economului în tot ce privește serviciul interior al spitalului.
Ei se numesc de administrațiunile spitalelor după recomandarea intendentului și cu
aprobarea medicilor respectivi.
Titlul IX
Atribuțiile intendenților.
Art. 53. Toți funcționarii administrativi (infirmieri, infirmiere, servitori, servitoare
etc.) sunt puși direct sub ascultarea intendentului.
Pentru ori și ce dezordine, greșeli sau abateri de la datoriile lor, intendenții sunt direct responsabili.
Art. 54. Intendenții sunt datori a locui în spital și nu pot lipsi decât pentru afaceri
de serviciu. În cazuri de boală sau altă lipsă, ei se vor suplini prin sub-chirurgi; aceasta însă
după prealabila autorizare a medicului spitalului, care va încunoștința și pe autoritatea de
care depinde spitalul.
Art. 55. Intendenții sunt datori a vizita regulat, în toate zilele, sălile bolnavilor și
toate dependințele spitalului, afară de orele vizitelor medicale.
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Ei vor avea grija ca, noaptea, sălile, coridoarele și orice alte încăperi de serviciu să fie
totdeauna luminate, vor priveghea să fie în tot spitalul curățenie perfectă, vor îngriji ca iarna
să fie sălile bine încălzite și vor întreține temperatura cerută de medici. Curățenia curților și
a grajdurilor spitalului să fie direct sub privegherea lor.
Art. 56. Intendenții sunt răspunzători de buna ordine și de liniște în spital.
Art. 57. Intendenții sunt datori a veghea ca orice lucrare de construcțiune sau de
reparațiune în spital, sau orice predare de substanțe alimentare să fie îndeplinite în conformitate cu contractele.
Art. 58. Toată zestrea spitalului afară de instrumentele de chirurgie și de aparatele
medicale, este în îngrijirea și sub a lor răspundere.
Ei îngrijesc asemenea de buna întreținere a clădirii spitalului.
Art. 59. Intendenții sunt datori a face în luna august un inventar în dublu exemplar
de zestrea spitalului, specificând starea în care se află fiecare obiect. Un exemplar va fi înaintat autorității respective cel mult până la 1 septembrie.
Acest inventar va fi verificat de medicul spitalului.
Art. 60. Intendenții sunt datori să înainteze autorităților respective conturile pentru cheltuielile făcute cu întreținerea spitalului cel mult după 15 zile ale lunii viitoare.
Art. 61. La intrarea în funcțiune, intendenții sunt datori a subscrie un inventar în
care să cuprindă toată zestrea spitalului. Ei sunt datori a pune la loc cu cheltuiala lor orice
obiect pierdut sau stricat prin neglijența servitorilor sau a bolnavilor.
În cazul acesta ei au drept a se despăgubi de la cei care au făcut stricăciunea, afară de
cazul în care medicul certifică involuntara stricăciune.
Art. 62. Pentru obiectele de rufărie, intendenții sunt datori a păstra regulile următoare:
a) Ei dau chitanță pentru ori și ce obiect de mobilă sau orice albitură primită de
la autoritățile respective;
b) Ei îngrijesc să înlocuiască îndată prin rufe curate pe cele murdare și pe cele ce
se dau la spălat;
c) Ei sunt datori a avea totdeauna gata cu cele trebuincioase un număr de paturi
de rezervă, care se va hotărî de autoritățile respective după importanța fiecărui serviciu de
spital.
Art. 63. Intendenții îngrijesc ca infirmierii să oprească pe bolnavi, de a umbla
desculți, sau de a se culca cu mantalele de postav. Orice stricăciune, provenită din rea
întrebuințare, va privi pe seama lor.
Art. 64. Intendenții sunt datori a îngriji ca paiele pentru umplutul saltelelor să nu fie
ținute în locuri umede unde pot fi expuse putreziciunii.
Art. 65. Intendenții îngrijesc ca rufăria și îmbrăcămintea bolnavilor să fie totdeauna
curată și bine spălată.
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Art. 66. Rufăria se schimbă o dată pe săptămână și de câte ori va fi cerut de medic.
Paiele saltelelor vor fi schimbate de 4 ori pe an și de câte ori va cere medicul. Numărul saltelelor schimbate va fi certificat de medic.
Art. 67. Intendenții sunt datori a da bolnavilor alimentarea prescrisă prin foile de
dietă subscrisă de medici.
Ei îngrijesc ca bucatele să fie bine preparate, suficiente și distribuite la orele fixate
prin regulament, asistând la distribuirea alimentelor.
Art. 68. Intendenții sunt datori, după primirea bolnavilor de către cei în drept a‑i
înscrie în registrul de intrare cu toate indicațiile cerute.
Art. 69. Intendenții, îndată după intrarea bolnavilor în spital vor îngriji ca hainele,
banii și orice alte obiecte care aparțin bolnavilor să fie înregistrate în registrul respectiv, cu
notițele despre starea lor.
Această înscriere se va face și în dosul foii lipite de tăblița care este fixată la patul
bolnavului.
Art. 70. Hainele, precum și obiectele de mai sus, se vor păstra în o cameră destinată
pentru aceasta, după ce mai întâi se vor strânge în formă de pachet, pe care se va lega un
bilet, indicând numele bolnavului, ziua intrării și numărul patului.
Efectele bolnavilor intrați în spital cu boli lipicioase (râie, variolă etc.), se vor dezinfecta și apoi se vor așeza în magazie.
Art. 71. Când moare un bolnav, hainele și toate obiectele lui se vor înmâna rudelor
lui care vor proba dreptul lor.
La primire, aceștia vor iscăli în registrul respectiv.
Dacă nu vor fi reclamate toate acele efecte în timp de 6 luni, intendenții le vor înainta
autorităților respective care vor proceda conform legii.
Art. 72. Intendenții vor avea în arhiva lor scriptele următoare:
a) Registrul de intrare și ieșirea bolnavilor;
b) Registrul de trecerea hârtiilor intrate și ieșite.
c) Registrul pentru înscrierea obiectelor încredințate fiecărui infirmier;
d) Registrul de târguielile și cheltuielile zilnice.
e) Registrul de transportul hârtiilor;
f) Registrul pentru zestrea spitalului;
g) Un sigiliu al spitalului.
Art. 73. Administrațiile spitalelor județene și comunale vor îngriji ca spitalul să posedă edificiul său propriu, construit în condițiunile cerute de știință și de igienă și apropriat
pentru tratarea bolnavilor.
În cazuri excepționale se vor putea admite pentru acest scop și case care nu au fost
zidite special pentru spital, după avizul prealabil al consiliului de igienă și de salubritate
publică respectiv.
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Art. 74. Edificiul spitalului va cuprinde pe lângă sălile sau camerele trebuitoare pentru căutarea bolnavilor de ambele sexe și dependințele următoare:
a) Camera pentru consultațiuni gratuite care va servi și de cancelarie;
b) Cameră pentru locuința medicului secundar, a intendentului sau
a sub-chirurgului;
c) Cameră pentru locuința personalului de serviciu;
d) Magazia pentru așternuturi și pânzeturi;
e) Cameră pentru păstrarea obiectelor bolnavilor;
f) Bucătărie și cameră pentru păstrarea alimentelor;
g) Spălătorie;
h) Cameră de băi;
i) Aparat pentru dezinfectarea veștmintelor;
k) Cameră mortuară cu totul separată de corpul de clădire și cu totul ce trebuie
pentru autopsii;
l) Pivniță și ghețărie.
Art. 75. Fiecare spital va avea:
a) Mobilierul trebuincios pentru diferitele compartimente;
b) Cele mai principale instrumente chirurgicale și o cutie completă de autopsie;
c) Toate uneltele necesare unei bucătării și ale unei spălătorii;
d) Câteva putini pentru băi complete, băi de șezut și băi pentru picioare;
e) Numărul trebuitor de dulapuri;
f) Două cămăși de forță;
g) Un număr suficient de lămpi pentru spital și dependințe.
Art. 76. Fiecare sală va avea:
a) O icoană;
b) Una sau mai multe lămpi, după mărimea sălii;
c) Un orologiu;
d) Un termometru centigrad;
e) O masă aparat cu toate trebuincioasele pentru pansarea rănilor, clisme, injecții etc.;
f) Două scaune;
g) Un lighean cu ibric pentru spălat;
h) Un sfeșnic;
i) Transparente la fiecare fereastră;
h) Perdele la fiecare fereastră;
l) Paturile necesare după capacitatea sălilor;
m) Cel puțin un paravan mare pentru ca să se înconjoare un pat;
n) Oale de noapte, câte una la două paturi și două ploști de sticlă pentru ud
o) Un scaun de noapte (chaise percée) și o oală turtită (lighean);
p) De fiecare 5 paturi câte o saltea de lână;
r) Două mantale.
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Art. 77. Fiecare pat va avea:
a) Un mindir de paie sau foi de porumb;
b) O pernă de paie și una mică de lână;
c) O pătură de lână pentru iarnă și două plapomi de pichet pentru vară;
d) Șase cearceafuri, din care unele vor servi pentru îmbrăcarea plapomelor de
lână în timpul iernii;
e) Șase fețe de pernă;
f) Trei ștergare;
g) Trei șervete;
h) Trei fețe de masă mici;
i) Un halat de iarnă;
k) Două halate de vară;
l) Trei scufe (pentru fiecare pat bărbătesc) și trei legături de cap pentru fiecare
pat femeiesc;
m) Șase cămăși;
n) Patru perechi izmene;
o) Șase perechi ciorapi, din care două de lână.
p) Trei batiste;
q) O pereche papuci;
r) O garnitură pentru menstruație (pentru fiecare pat femeiesc);
s) O tăbliță purtând numărul patului și pancarta bolnavului deasupra fiecărui pat;
t) Un pahar;
u) O măsuță cu sertar și scaun;
v) Un vas de porțelan pentru luarea medicamentelor care să fie gradat pe
dinăuntru;
w) O scuipătoare;
x) Un tacâm de mâncare;
y) Două talere.
Art. 78. Rufăria și celelalte obiecte de lână se vor reînnoi cu o treime pe fiecare an,
pentru ca zestrea să fie totdeauna în completul ei și în stare bună.
În cazul când consiliul județean, la votarea bugetului, nu va prevedea această cifră,
ministerul o va înscrie din oficiu.
Titlul XI
Serviciul religios.
Art. 79. Preotul spitalului se numește de către administrațiile spitalelor respective,
și cu aprobarea autorității ecleziastice, dintre preoții de religia ortodoxă a țării.
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Art. 80. Preotul spitalului este dator a îndeplini în cuprinsul spitalului toate serviciile prescrise de religia ortodoxă.
El este dator a veni la spital în ori și ce timp când va fi chemat de intendent.
Art. 81. Preotul va conduce la cimitir pe cel decedat în spital, îndeplinind serviciul
prescris de religie.
Titlul XII
Cancelaria.
Art. 82. Cancelaria medicului de spital va avea mobilierul următor:
a) O masă cu trebuitoarele de scris;
b) Două scaune;
c) Două dulapuri pentru instrumente, imprimate, registre și dosare;
d) Un dulap pentru păstrarea medicamentelor.
Art. 83. Medicii de spitale vor avea în cancelaria lor:
a) Un registru de transport;
b) Registre de intrarea și ieșirea bolnavilor;
c) Registru de autopsie;
d) Registru pentru consultațiile gratuite;
e) Registru pentru înscrierea instrumentelor spitalului;
f) Dosarul și registrul corespondențelor;
g) Dosarul raporturilor statistice;
h) Registru de prezență;
i) Registru pentru raporturile zilnice.
Art. 84. Pe lângă aceasta administrația spitalului va pune la dispoziția medicului un
număr suficient de exemplare tipărite după formularele speciale, precum:
a) Rapoarte statistice;
b) Buletine zilnice;
c) Ordonanțe pentru bolnavii din spital;
d) Ordonanțe gratuite;
e) Foi de dietă;
f) Foi de observații;
g) Pancarte.
Titlul XIII
Regimul alimentar în spital.
Art. 85. Regulile pentru alimentare, cantitatea și felul alimentelor care vor asigura
hrana bolnavilor și contabilitatea, sunt supuse următoarelor dispoziții:
a) Dieta absolută;
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b) Dieta simplă;
c) Regim alimentar;
d) Suplimente de mâncăruri.
Bolnavii vor fi supuși după prescripția zilnică a medicilor la unul din gradele de alimentare de mai sus.
Art. 86. Dieta absolută. În această dietă pacientul nu primește decât un bulion sau
150 grame lapte dulce sau bătut.
Art. 87. Dieta simplă. Bolnavii cu această dietă primesc trei supe sau bulioane simple sau 350 grame lapte, după prescripția medicului.
Art. 88. Regimul ordinar cuprinde următoarele porții:
I‑a porție, bolnavii primesc 25 grame pâine albă, 3 supe sau 350 grame lapte,
după prescrierea medicului:
II‑a porție cuprinde 250 grame pâine albă, 3 supe, o mâncare de carne (150 grame carne);
III‑a porție cuprinde 500 grame pâine albă, 3 supe, 2 mâncăruri de carne (300
grame carne);
IV‑a porție cuprinde 750 grame pâine neagră, 3 supe, 2 mâncăruri de carne (300
grame carne);
Art. 89. Porția de supă poate fi de chimen sau de carne de vacă.
Supa de chimen, în cantitate de 300 grame, se prepară din grăsime 10 grame, făină
10 grame, sare 5 grame, pâine prăjită 15 grame și 5 grame chimen pentru 10 porții. În lunile
de vară supa de chimen poate fi înlocuită prin 300 grame lapte de oaie și 50 grame pâine.
Supa de vacă în cantitate de 300 grame de pacient se prepară din zarzavat de 1 ban,
15 grame farinajuri (orez, fidea, arpacaș etc.). Supele pentru bolnavii cu porțiile II, III și IV
se extrag din carnea destinată pentru mâncărurile lor; iar pentru cei cu dieta absolută, și
porția I se acordă câte 45 grame carne pentru fiecare bolnav.
O mâncare de carne de vacă se compune din carne 150 grame, 250 grame legume
verzi sau 75 grame legume uscate (afară de orez care va fi de 45 grame), 10 grame grăsime,
10 grame făină, 10 grame ceapă uscată și 6 grame sare.
La preparația mâncărurilor cu morcovi, gulii sau prune se va întrebuința și 10 grame
zahăr de fiecare porție.
Art. 90. Suplimente de mâncăruri. Suplimentele se vor prescrie de medic; felul lor
se va regula după epocile anului și prin bonuri speciale dintr‑un registru cu matcă și nu pot
consista decât din:
1) Supe de găină, pui, miel, acră sau dulce. Cantitățile acordate sunt: 1/8 din găină,
1/4 din un pui, 150 grame carne de miel, iar legumele și farinajele acelea prescrise pentru
regimul ordinar. Supa acră se va prepara cu borș 300 grame, oțet 6 grame sau sare de lămâie
3 grame la 5 supe.
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2) Fripturi de vacă sau de miel. Cantitățile acordate pentru o porție sunt: 150
grame carne de vacă, de miel și 5 grame sare.
3) Chiftele de carne de vacă prăjită. Cantitatea acordată pentru o porție este: 150
grame carne împărțită în 2 chiftele, 12 grame grăsime, 3 grame sare, 9 grame făină, 6 grame
ceapă uscată și 9 grame pâine.
4) Lăpturi. Laptele dulce și bătut se poate prescrie în cantitate de 350 grame.
Lapte cu orez sau gris, la prepararea lor se va întrebuința 350 grame lapte, 30 grame orez
sau gris și 12 grame zahăr. Cafea cu lapte la care se va întrebuința 300 grame lapte, 9 grame
cafea prăjită și 18 grame zahăr.
5) Brânzeturi. Brânză albă sau cașcaval se acordă pentru o porție 150 grame.
6) Compoturi de prune, mere, pere și vișine. Pentru prepararea unei porții se
acordă 300 grame fructe proaspete sau 150 grame, fructe uscate și 30 grame zahăr.
7) Ouă. O porție se compune dintr‑un ou fiert.
8) Fructe. Se acordă la o porție 150 grame mere, pere, struguri, vișine, o portocală
sau o lămâie.
9) Băuturi. Vin alb ordinar, rachiu, țuică sau bere. Pentru o zi la un pacient nu
se poate acorda mai mult de 150–300 grame vin alb, 150 grame bere; rachiu sau țuică 75
grame.
Numai în cazuri de epidemii, medicii pot prescrie și alte băuturi suplimentare ce vor
găsi de cuviință.
Din suplimentele de mâncăruri, medicii pot prescrie unul sau două feluri acelor din
pacienți, care nu primesc regim ordinar, iar la cei cu regim ordinar numai un singur fel, și
această din urmă prescripție nu se poate acorda decât maximum la 10 pacienți din 100.
Vinul se poate prescrie cu orice regim.
Laptele și vinul se pot prescrie în cantitățile ce medicii vor crede de cuviință, eliberând intendentului bonuri speciale.
Art. 91. Copiii vor primi cantitatea de alimente ce vor găsi cu cale medicii.
Art. 92. Prescripția regimului alimentar se face totdeauna de medicul spitalului cu
glas tare, ca bolnavul să știe ce are a primi.
Art. 93. Sub-chirurgul îndată după dictarea medicului notează porțiile acordate fiecărui bolnav în foaia de dietă și pe tăblița de la patul bolnavului.
La terminarea vizitei se adună sumele din foaia de dietă și cele din bonuri și se notează suma atât în cifre cât și în litere și apoi se subsemnează de medic.
Art. 94. Intendentul, la orele fixate, distribuie porțiile la bolnavi, conform foii de
dietă subscrisă de medic și este răspunzător de predarea cantităților prevăzute prin prezentul regulament.
Art. 95. Distribuirea alimentelor se face de către intendent. Orele de distribuție
sunt: dimineața la orele 5 1/2, vara, supă de chimen, iar iarna la orele 7; prânzul la orele 12 și
seara la orele 6.
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Art. 96. Această distribuție este special controlată de sub-chirurg, care este dator
a da în fiecare dimineața, la vizită, un raport exact medicului spitalului despre calitatea și
cantitatea alimentelor.
Art. 97. Distribuția alimentelor se face cu linguri și măsuri de capacitate în raport
cu alocațiile regimului de față. O balanță se află în fiecare spital pentru cântărirea porțiilor
și a pâinii.
Titlul XIV
Contabilitatea
Dispozițiuni Generale
Art. 98. Consiliile județene și comunale sunt datoare să înscrie anual în bugetul lor
toate cheltuielile privitoare la întreținerea spitalului în un capitol special.
La discuțiunea bugetului, autoritățile de mai sus vor cere și avizul medicului spitalului, care îl va da consiliului.
Art. 99. La caz când autoritățile de mai sus refuză de a înscrie în buget toate cheltuielile trebuincioase pentru buna întreținere a spitalului, sau ar voi să reducă numărul paturilor, sau ar refuza de a preînnoi materialul spitalului conform cu dispozițiunile acestui
regulament, atunci medicul spitalului va informa despre acesta pe ministerul de interne
(direcția sanitară.)
Art. 100. Comitetele permanente și primăriile vor fi datoare a da prin licitațiune,
conform legii de contabilitate, aprovizionarea tuturor obiectelor trebuincioase serviciului
spitalului, precum și cele trebuincioase la întreținerea spitalului, precum lemne de foc etc.
Art. 101. Reînnoirea materialului spitalului, precum și reparațiuni de orice natură,
se vor face în general o dată pe an și se vor da prin licitațiuni publice.
Contabilitatea spitalului.
Art. 102. Intendenții spitalelor vor cumpăra zilnic toate alimentele prescrise bolnavilor după foile de dietă subscrise de medici și le vor trece în registrul de târguieli zilnice.
Art. 103. Intendenții, la intrarea lor în funcțiune, vor depune la administrațiunea
spitalului o garanție în efecte publice garantate de Stat sau în numerar, echivalentă cu cheltuiala spitalului pe o lună.
Art. 104. La începutul fiecărei luni, intendenții spitalelor vor primi de la
administrația spitalului un acont pentru cheltuielile ce au a face în acea lună. Acest acont va
fi echivalent cu cheltuielile medii ale unei luni.
Art. 105. După finele fiecărei luni și cel mai târziu până la 15 ale lunii viitoare, intendenții vor prezenta conturile lunare autorităților respective, care prin serviciul
contabilității, le vor verifica și după ce se va scădea acontul primit de intendenți vor libera
mandat în regulă, conform legii de contabilitate, de restul ce intendenții au a mai primi.
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Intendenții vor putea, în cazuri de neapărată trebuință și urgență, să facă cu autorizarea numai a medicului, cheltuieli de la 20 până la 40 lei pe lună.
Art. 106. Pentru mușamale, scamă și alte obiecte de pansamente care nu se procură
din farmacie, medicul va libera bonuri care vor servi ca acte justificative.
Art. 107. Pentru obiectele pierdute sau stricate în sălile bolnavilor de către aceștia,
intendenții, pentru a justifica preînnoirea lor, vor trebui să aibă un bon al medicului care să
constate obiectul pierdut sau stricat.
Art. 108. Pentru prețuirea deosebitelor alimente se vor lua de bază prețurile existente în cursul unei săptămâni și constatate de autoritățile comunale de unde se cumpără
prin liste ce se vor înainta administrațiunilor spitalului.
Primarul va fi dator a trimite comitetului permanent un buletin subscris de dânsul, constatator de prețul alimentelor de primă necesitate vândute în târg în cursul unei
săptămâni.
Art. 109. Ori de câte ori se va ivi trebuința de reparațiuni în spital, intendenții sunt
datori a raporta autorităților respective care vor lua măsuri.
Președintele comitetului permanent sau primarul vor fi datori a merge la fața locului
împreună cu un om special, care va face devizul lucrării.
Ei vor lua măsuri ca aceste lucrări să se execute cât se va putea mai curând.
Art. 110. În orașele unde sunt mai multe farmacii, aprovizionarea spitalelor cu medicamente se va da pe rând, pe un an sau trimestrial, fiecărui farmacist, cu un rabat maximal
de 30% după taxe.
În comunele unde nu există decât o farmacie, aprovizionarea se va face prin bună
învoire cu un scăzământ ce nu va putea fi mai mic de 25–30% după taxe.
În cea ce privește vasele medicamentelor, ele se vor înapoia farmacistului, neplătindu‑i-se decât cele stricate.
Art. 111. Dispozițiunile anterioare, contrarii regulamentului de față, sunt și rămân
desființate.
Art. 112. Ministru nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
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25.
Regulament asupra măsurilor de luat pentru prevenirea
și combaterea conjunctivitei granuloase
Cap. I
Măsuri pentru școli
Art 1. Medicii primari de județe, medicii primari de orașe, medicii de orașe și de
plăși vor avea o deosebită atențiune în examinarea elevilor din diferitele școli în privința
granulațiunilor conjunctivei cu ocaziunea inspecțiunilor periodice ce sunt obligați a face.
În perioda de contagiune a bolii, ei vor uza de aceleași măsuri de poliție sanitară ca și
pentru ceilalți morbi infecto-contagioși.
Nu se vor pierde însă niciodată din vedere cauzele morbide diatezice proprii etății
copilăriei, adolescenței și a ocupațiunilor școlarității. Școlarii bolnavi concediați din școală
vor fi încredințați îngrijirii unui medic.
Art. 2. Ventilațiunea și prin urmare cubajul de aer curat, în interiorul sălilor de studiu și dormitoare la internate, trebuie adus cel puțin la minimul de atmosferă curată necesară unor organisme în deplina lor fază de evoluție fiziologică.
Directorii și directoarele școlilor vor îngriji ca ferestrele din toate localele școlii și ale
internatului să se deschidă de mai multe ori pe zi, ca mobilele și pardoseala tuturor școlilor
să se curețe în toate zilele, ca ligheanele, canele, ca toate obiectele de toaletă să se întrețină
într‑o stare de curățenie perfectă, ca elevii interni să dispună de ștergare curate individuale
într‑un număr suficient.
Art. 3. Apă bună în abundență și latrine cu rezervoare accesibile unei perfecte
deșertări, sunt condițiunile igienice absolut trebuincioase celor mai mici aglomerațiuni; cu
atât mai mult ele se impun stabilimentelor de instrucțiune, fie publice, fie private.
Cap. II
Măsuri pentru penitenciare
Art. 4. Medicii de penitenciare sunt obligați ca o dată pe săptămână să facă examenul lor special în privința bolilor de ochi tuturor deținuților, izolând imediat pe cei
constatați în stare de a putea propaga contagiozitatea printre tovarășii lor.
Art. 5. Direcțiunea generală a serviciului penitenciar central să ia disposițiuni ca la
toate penitenciarele să fie la dispoziția deținuților apă în abundență și să impună directorilor obligațiunea de a îngriji ca deținuții să se spele de două sau trei ori pe zi cu apă abundentă pe ochi și pe față.
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Cap. III
Măsuri pentru stabilimente industriale publice și private
Art. 6. Localurile în care lucrează lucrătorii se vor ventila prin deschiderea repetată
a ferestrelor și prin ventilatori speciali.
Art. 7. Se va opri aglomerațiunea prea mare a lucrătorilor în localurile neîncăpătoare. Se va înlesni lucrătorilor spălarea mâinilor, a obrazului, a ochilor, instalându‑se într‑un
local special ligheane, căni și ștergare curate.
Art. 8. Lucrătorii se vor supune la inspecțiuni sanitare periodice; aceia care se vor
găsi bolnavi de o boală contagioasă se vor concedia.
Cap. IV
Măsuri pentru servitori
Art. 9. Servitorii bănuiți vor fi examinați de către medicii comunali și ei nu vor fi
primiți în serviciu decât pe baza unui certificat medical constatator că nu suferă de conjunctivită granuloasă.
Cap. V
Măsuri pentru armată
Art. 10. Să se clădească cazărmi sistematice suficiente în raport cu trupele destinate
pentru diferitele garnizoane.
Art. 11. Să se desființeze paturile suprapuse din cazărmi, lăsând fiecărui om cel
puțin 4–5 metri pătrați de suprafață și 15 metri cubi de spațiu din localul cazărmii (dormitor).
Art. 12. Să se schimbe paiele din saltelele oamenilor ori de câte ori se vor constata
de medici că ele s‑au fărâmat (tocat).
Art. 13. Să nu se mai conserve în dormitoarele soldaților nici un fel de munițiune.
Art. 14. Latrinele cazărmilor să fie reconstituite pe principiul canalizării, fără haznale, sau al butoaielor transportabile (a foselor mobile).
Art. 15. Apa potabilă și în abundență să se instaleze nu numai în camerele de locuit
ale cazărmilor, dar și la grajduri, hale de instrucțiuni, lavabouri, spălătorii, bucătării, și latrine, să înțelege cu un sistem perfect de scurgere.
Art. 16. Localul de infirmerie trebuie clădit separat de corpul clădirii cazărmii.
Art. 17. Soldații concediați sau reformați pentru conjunctivita granuloasă se vor
recomanda îngrijirii medicului primar al județului, care va însărcina pe un medic de oraș sau
de plasă cu vizitarea lor periodică.
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Art. 18. Tinerii care cu ocazia recrutării se vor găsi atinși de conjunctivita granuloasă nu se vor exclude, însă în loc de a fi trimiși la trupă, ei vor fi internați în spitalele ce se vor
înființa ad-hoc și vor fi căutați.
Cap. VI
Tratamentul conjunctivitei granuloase.
Art. 19. Pentru tratamentul bolnavilor de conjunctivită granuloasă bine constatată,
ca primă măsură, se va aplica izolarea bolnavului, care urmează să fie supus îndată unui
tratament medical apropriat.
Art. 20. Pentru izolarea acestor bolnavi când numărul lor este mare, se vor clădi
afară din oraș barăci de scânduri sistematice care să servescă de spitale pentru căutarea
trachomatoșilor.
Art. 21. Toți medicii spitalelor județene și comunale, medicii de urbe și medicii
militari inferiori se vor convoca la București și Iași în serii, o dată pe an, pe timp de câte opt
zile ca să asiste la conferințele cu demonstrațiuni clinice ce vor ține profesorii respectivi de
oftalmologie asupra conjunctivitei granuloase.
Art. 22. Să se înființeze catedra de oftalmologie la facultatea de medicină din Iași,
conform articolului 254 din legea instrucțiunii publice.
Art. 23. Ministrul nostru secretar de Stat șa departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în București, la 12 aprilie 1890.
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26.
Regulament de administrație al spitalelor rurale
Titlul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Spitalele rurale vor avea fiecare câte cel puțin 30 paturi, din care aproximativ
a treia parte pentru femei.
Art. 2. Se vor primi în căutarea acestor spitale săteni de ambe sexe bolnavi, și de
preferință cei afectați de pelagră, sifilis, afecțiuni palustre, boli contagioase; iar dintre cei
afectați de boli chirurgicale se vor primi numai acei a căror boală reclamă un ajutor medical
grabnic.
Titlul II
Personalul spitalelor rurale
Art. 3. Spitalele rurale vor avea fiecare: un medic, un econom, un sub-chirurg sau
asistent în farmacie, un preot; iar infirmieri și infirmiere în proporțiune de unul la 10 paturi,
un bucătar sau bucătăreasă, o spălătoreasă, o ajutoare la spălătorie, un băiaș, un argat de
curte, care noaptea va face serviciu și de portar.
Spitalele rurale, cu un număr de paturi de la 30 până la 70 paturi, prevăzute prin
buget, vor avea și medic secundar, după necesitatea ce se va constata de către directorul
general al serviciului sanitar, o rândășoaică sau rândaș la bucătărie, încă o spălătoreasă și un
portar.
La spitalele rurale unde nu există farmacie în localitate sau în apropiere, se va putea
prevedea, după trebuință, un farmacist și un servitor la farmacie.
Art. 4. Medicii spitalelor rurale vor fi doctori în medicină; ei se numesc în serviciu
prin decret regal, în urma unui concurs, și depind de direcțiunea generală a serviciului sanitar.
La necesitate, prima numire se va putea face provizoriu până la concurs.
Art. 5. Medicii spitalelor rurale, pentru abateri de la datoriile funcțiunii lor, vor fi
admonestați de directorul general al serviciului sanitar. Penalități mai mari, precum suspendarea sau revocarea pentru abateri grave, se aplică de ministru, în urma avizului consiliului
sanitar superior; ministrul poate micșora pedeapsa dată de Consiliul sanitar superior, însă
în nici un caz a o agrava.
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Abaterile grave vor trebui să fie bine constatate de către delegatul ministerului de
interne sau de către autoritatea judecătorească.
Art. 6. Medicii spitalelor rurale locuiesc în interiorul spitalelor, unde li se procură
luminat și încălzit.
Art. 7. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie se numesc și se revocă din funcțiune
de către ministerul de interne. Ei locuiesc în interioriul spitalelor și au dreptul la luminat și
încălzit.
Art. 8. Economii spitalelor rurale se numesc și se revocă din funcțiune cu decret
regal după propunerea ministerului de interne.
Economii spitalelor rurale la intrare în funcțiune vor depune o garanție echivalentă
cu salariul lor pe doi ani de zile, în numerar sau efecte garantate de Stat. Ei locuiesc în interiorul spitalelor și au dreptul la luminat și încălzit.
Art. 9. Infirmierii și infirmierele se numesc și se depărtează din serviciu de către
medicul spitalului. Ei vor fi aleși dintre persoanele pe care medicul le va crede apte pentru
acest serviciu.
Art. 10. Monahii și surorile institutelor de caritate vor fi preferați în serviciul de
infirmieri și infirmiere în spitalele rurale.
Art. 11. Infirmierii și infirmierele, în ceea ce privește serviciul medical, sunt sub
ordinele și ascultarea medicilor; iar în ceea ce privește serviciul administrativ, sub ordinele
și controlul economilor spitalelor rurale.
Art. 12. Ceilalți servitori ai spitalelor rurale se numesc și se depărtează din serviciu
de către economii spitalelor rurale și sunt sub ordinele și controlul lor.
Titlul III
Administrația spitalelor rurale
Art. 13. Spitalele rurale se vor întreține din fondurile Statului, precum și din
donațiunile particulare destinate anume pentru fiecare spital rural aparte și vor fi administrate de Ministerul de Interne.
Ministrul de Interne deleagă pe directorul general al serviciului sanitar cu
atribuțiunile anume prevăzute prin acest regulament.
Art. 14. Administrația specială a unui spital rural se încredințează economului spitalului rural și care este sub supravegherea medicului spitalului și sub controlul Ministerului
de Interne.
Art. 15. Ministerul de Interne va prevedea prin bugetul său revizorii necesari ai spitalelor rurale.
Revizorii spitalelor rurale vor fi doctori în medicină; ei se vor numi prin decret regal
după recomandația Ministerului de Interne dintre medicii experimentați și care au trecut cu
succes un concurs de medic primar de județ, medic de spital ori de medic de oraș.
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Revizorii spitalelor rurale vor avea salariu, diurnă și cheltuieli de transport corespunzătoare cu cheltuielile ce reclamă îndeplinirea serviciului cu care sunt însărcinați.
Ei vor vizita, cât se poate de des, spitalele rurale și vor face diferite anchete cu care îi
va însărcina directorul general al serviciului sanitar; vor controla serviciul medical și administrativ al spitalelor rurale ca să se execute întocmai cu prevederile regulamentului de serviciu; vor controla obiectele zestrale ale spitalelor, dacă se execută ordinele și dispozițiunile
luate de la cea din urmă revizie; vor controla cheltuielile făcute precum și registrele și actele
spre a se încredința că se țin în regulă.
Dupe fiecare revizie, revizorii spitalelor rurale vor raporta detaliat directorului general al serviciului sanitar și vor propune măsurile de îmbunătățire ce le vor crede necesare.
Art. 16. Medicii spitalelor rurale supraveghează ca toți funcționarii spitalelor să își
facă datoria, și în caz de abateri au dreptul de a le face observațiuni; iar pentru abateri mai
grave vor raporta, când vor crede necesar, Ministerului.
Art. 17. In caz de boală a medicului spitalului, Ministerul va însărcina pe un alt
medic cu serviciul spitalului rural.
Art. 18. Consiliul de supraveghere, care se compune din prefectul județului respectiv, medicul primar al județului și președintele comitetului permanent, se va întruni în
comisiune și va inspecta spitalul rural din 6 în 6 luni; se va încredința de mersul regulat al
spitalului; va dresa proces-verbal de rezultatul inspecțiunii pe care îl va înainta Ministerului
de Interne.
Titlul IV
Datoriile și atribuțiunile personalului
A) Despre medicul spitalului
Art. 19. Medicul spitalului începe vara vizita bolnavilor la 7 ore dimineața și iarna
la 8 ore dimineața.
Art. 20. Medicul spitalului mai înainte de a începe vizita de dimineața se informează din registrul și raportul de zi ce‑i prezintă sub-chirurgul sau asistentul în farmacie:
a) De prezența la serviciu a personalului spitalului;
b) De ora distribuirii medicamentelor și alimentelor la bolnavi în ziua precedentă;
c) De ora când s‑a făcut vizita de seară de către medicul secundar și de tot ce s‑ar
fi petrecut extraordinar în ziua precedentă în serviciul spitalului;
d) De bolnavii care au fost primiți de urgență în spital în cele din urmă 24 ore și
de ajutorul medical ce li s‑a dat.
Medicul spitalului semnează acest registru și notează ora începerii vizitei.
Art. 21. Medicul spitalului, în timpul vizitei de dimineața, examinează pe fiecare
bolnav în parte, făcându‑i diagnosticul, îi prescrie medicațiunea apropiată și alimentațiunea
cuvenită, și va îngriji ca toate observațiunile relative la mersul bolii și la tratamentul bolnavilor să fie notate în fiecare zi pe tabletele respective și pe foile de observații.
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Ordonarea regimului alimentar se face cu glas tare, ca bolnavii să știe ce are a li se da
și se notează porția în foaia de dietă și pe tăblița de la capul bolnavului.
Art. 22. Medicul spitalului, după terminarea vizitei, va subscrie condica de
ordonanțe medicale și foaia de alimentare, după ce însă le va revizui și nota în litere suma
totală a diferitelor cantități de medicamente și alimente prescrise.
Foaia de alimentațiune se va forma în fiecare zi pentru hrana bolnavilor și servitorilor din ziua următoare.
Notează principalele observațiuni și operațiunile făcute în acea zi.
Va semna foile de mișcarea bolnavilor din spital pe fiecare zi.
Art. 23. Medicul spitalului este dator a controla dacă alimentele bolnavilor și servitorilor se dau în cantitatea prescrisă și de bună calitate, și va raporta imediat direcțiunei
generale a serviciului sanitar când va constata abateri.
Dacă cazul raportat reclamă urgentă constatare, directorul general al serviciului sanitar trimite pe revizorul spitalelor rurale pentru a face cuvenita cercetare.
Art. 24. În caz de declararea unei boli epidemice în spital, medicul spitalului dator
este a lua pe dată măsurile igienice cuvenite, raportând imediat direcțiunei generale a serviciului sanitar.
Art. 25. Pentru bolnavii cu boli contagioase, medicul spitalului va îngriji a se destina
una sau mai multe săli izolate, după trebuință, și apoi se va face la timp cuvenita dezinfecție.
Vizitarea acestor bolnavi se va face după terminarea vizitei din spital; iar infirmierii acestor
săli vor fi opriți de a comunica cu personalul de serviciu din spital.
Art. 26. Medicul spitalului, osebit de vizita de dimineață, dator este de a veni în
spital ori de câte ori este chemat de medicul secundar, sub-chirurg sau infirmieri.
Art. 27. Medicul spitalului controlează dacă ordonanțele prescrise de dânsul sunt
expediate întocmai de către farmaciști.
Medicamentele eroice le va conserva închise și le va administra singur sau le va
încredința medicului secundar ori sub-chirurgului sau asistentului în farmacie pentru a le
administra bolnavilor.
Art. 28. Medicul spitalului dator este a supraveghea salubritatea spitalului.
Art. 29. Medicul spitalului, cu aprobarea directorului general al serviciului sanitar,
poate dobândi permisiune de 8 zile, și nu se poate repeta această permisiune decât de 3 ori
în cursul unui an. Un concediu mai mare nu i se poate aproba decât de Ministerul de interne.
În timpul permisiunii sau concediului, medicii spitalelor vor lăsa înlocuitori, doctori
în medicină, cu permisiunea Ministerului de interne.
La spitalele rurale, unde există medici secundari, aceștia vor înlocui pe medicii spitalelor în timpul absenței acestora în permisiune sau concediu.
Art. 30. La spitalele rurale, unde nu există medici secundari medicii spitalelor vor
îndeplini și atribuțiunile medicilor secundari.
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B) Despre medicul secundar.
Art. 31. Medicul secundar este subordonat medicul spitalului pe lângă care este
atașat.
Art. 32. Medicul secundar va supraveghea de aproape pe sub-chirurgul sau asistentul în farmacie, pe infirmieri și infirmiere, ca dânșii să‑și îndeplinească datoria cu toată
exactitatea cerută, și au în păstrarea lor medicamentele, încă neîntrebuințate sau rămase de
la bolnavi, conservându‑le astfel ca să nu se altereze, acolo unde nu există farmaciști.
Art. 33. Medicul secundar va îndeplini cu exactitate toate ordinele medicale date
de medicul spitalului. Asupra tratamentului bolnavilor medicul secundar se va conforma
întocmai sistemului de căutare al medicului spitalului și va asista pe medicul spitalului la
toate operațiunile și va face însuși pansamentele în cazuri mai delicate și mai grave.
Art. 34. Medicul secundar, la orele hotărâte pentru vizita de dimineață, și după
trebuință și mai înainte, va fi dator a se afla în saloanele bolnavilor și în timpul vizitei totdeauna lângă medicul spitalului și‑i va raporta în scurt despre starea bolnavilor.
Art. 35. Medicul secundar, în toate zilele, între orele 4 și 6 după amiază, va face
contra-vizită, asistat de sub-chirurg sau asistentul în farmacie și va ordona prescripția necesară bolnavilor, iscălind în condica respectivă. Afară de această vizită dator este a mai vizita
saloanele o dată înainte de miezul nopții.
Art. 36. Medicul secundar este dator a supraveghia distribuirea medicamentelor de
către sub-chirurg; a se încredința în toate zilele dacă alimentele și băuturile sunt bune și în
cantitatea prescrisă.
Art. 37. Medicul secundar pregătește în toate zilele foile de mișcarea bolnavilor.
Art. 38. Medicul secundar îngrijește, sub a sa răspundere, ca să se țină în regulă cancelaria serviciului medical, registrele de intrarea și ieșirea bolnavilor, registrul de
consultațiuni gratuite, foile de vizită și tabletele. Atât el cât și sub-chirurgul notează alimentele date bolnavilor, observațiunile medicale, operațiunile făcute, medicațiunea ordonată.
Art. 39. Medicul secundar formează rapoartele lunare și anuale de bolnavii căutați
în spital și la consultațiuni zilnice, care se subsemnează atât de medicul spitalului cât și de
medicul secundar.
Art. 40. În caz de moarte a unui bolnav, medicul secundar va face inspecțiune mortului, dă ordin pentru transportarea lui în sala mortuară a spitalului și va libera în urmă
biletul de verificarea morții.
Art. 41. Medicul secundar dator este a face discuțiuni [disecțiuni-n.n.] patologice
asupra acelor cadavre ce medicul spitalului crede de cuviință. Aceste disecțiuni se vor face
36 ore după moarte. El va forma singur, în lipsa medicului spitalului, protocolul autopsiei.
Art. 42. Medicul secundar dator este a păstra instrumentele și obiectele de pansament în bună stare, având pentru dânsele un inventar.
Instrumentele pierdute se vor plăti de el.
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Art. 43. Medicul primar, împreună cu medicul secundar, după terminarea vizitei
de dimineață, dă consultațiuni gratuite și medicamente gratis bolnavilor care se prezintă la
consultațiuni gratuite în localul spitalului, înscriind numele, prenumele, starea civilă, profesiunea, domiciliul, boala, felul și cătățimea medicamentului, într‑un registru special după
formularul ad-hoc. În cazuri mai grave și dacă bolnavul refuză de a intra în spital, medicul
secundar va consulta pe medicul spitalului asupra ajutorului medical ce trebuie să se dea
bolnavului.
Art. 44. Medicul secundar, în caz de absență a medicului spitalului, dator este a
dirija serviciul cu cea mai mare exactitate.
Art. 45. Medicul secundar, cu permisiunea medicului spitalului, poate lipsi 24 ore
de la serviciu; iar pentru absentare mai lungă va cere autorizație de la direcția generală a
serviciului sanitar, alăturând o dată cu cererea de concediu și consimțământul medicului
spitalului, în care caz, dacă nu se lasă înlocuitor, serviciul medicului secundar se va îndeplini
de medicul spitalului; în tot cazul concediul nu se poate acorda decât pentru 8 zile și nu se
poate reînnoi decât de 3 ori în cursul unui an.
Medicul secundar nu poate dobândi concediu dacă medicul spitalului se află în
concediu.
C) Despre sub-chirurg sau asistent în farmacie
Art. 46. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie sunt sub ordinele medicilor spitalului.
Art. 47. Ei nu vor putea absenta din spital fără autorizația medicilor.
Art. 48. Ei vor priveghea ca infirmierii și infirmierele să își îndeplinescă datoria.
Art. 49. Ei însoțesc pe medici la vizita de dimineață și de seară și‑i ajută la toate
operațiunile.
Art. 50. Ei vor distribui singuri medicamentele și vor vizita de mai multe ori pe zi și
noaptea sălile bolnavilor și bolnavii care li se vor recomanda de medici.
Art. 51. Ei se încredințează de starea nutrimentului bolnavilor ca să fie în cantitatea
prescrisă și de bună calitate.
Ei vor veghea ca să nu se introducă în sălile bonlavilor nici un aliment decât cele
prescrise de medici.
Art. 52. În caz de plângere sau de reclamațiune a vreunui bolnav, sub-chirurgii sau
asistenții în farmacie sunt datori a‑i asculta, a fi blânzi și a raporta cazul medicului spitalului
sau medicului secundar.
Art. 53. Când un bolnav prezintă simptome letale, sub-chirurgul sau asistentul în
farmacie dator este a mijloci chemarea preotului spre a‑i da ultima consolare.
Art. 54. În timpul vizitei în spital, sub-chirurgii sau asistenții în farmacie scriu foile
de dietă, caietele de vizită, medicamentele administrate bolnavilor și toate observațiunile
dictate de medici.
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Art. 55. Sub-chirurgii fac toate pansamentele ordinare bolnavilor din spital, aplică
pansamentele de mică chirurgie care li se încredințează de medici.
Art. 56. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie, după terminarea vizitei bolnavilor,
prepară medicamentele pe care medicii cred posibil de preparat în spital, acolo unde nu
există farmaciști ai spitalului.
La prepararea medicamentelor sunt de aproape supravegheați de medicii spitalului.
Art. 57. Sub-chirurgii sau asistenții în farmacie ajută pe medicul secundar la
consultațiunile gratuite.
D) Despre infirmieri
Art. 58. Infirmierii și infirmierele datori sunt a da ascultare medicilor, sub-chirurgilor sau asistenților în farmacie în tot ce privește serviciul medical, și economului în tot ce
privește serviciul administrativ, de curățenie în saloanele ce li s‑au încredințat.
E) Serviciul medical
Art. 59. Nu vor putea fi primiți în spitalele rurale infirmii și alienații, decât provizoriu, maximum 3 zile, până ce se vor trimite la azilele respective.
Art. 60. Este cu desăvârșire oprit de a se primi în spitale bolnavi peste numărul
paturilor fixate prin buget.
Art. 61. Primirea bolnavilor în spitale se face dimineța, după terminarea vizitei, de
către medicul spitalului; iar în caz de a se prezenta bolnavi în cursul zilei, sub-chirurgul sau
asistentul în farmacie îi va putea primi, raportând imediat medicului secundar.
Art. 62. La primirea bolnavilor în spitale se vor prefera cei cu boli menționate la art.
2, dintre acei ce vin din locuri mai depărtate sau trimiși de medicii primari de județe sau de
medicii de plasă.
Bolnavii trimiși cu adresa vreunei autorități vor sta în camera de primire până la sosirea medicului. Dacă se prezintă în timpul vizitei, medicul secundar va fi încunoștiințat
imediat și va decide asupra admisibilității bolnavilor.
Art. 63. Când se vor primi în spital indivizi bătuți, răniți, otrăviți sau orice alte
afecțiuni provenite din violență, medicul spitalului va comunica acesta parchetului tribunalului local, sau oricărui agent al poliției judiciare. În asemenea caz medicul va nota nu
numai boala individului, dar și numele și prenumele persoanei care l‑a adus în spital, județul
și comuna unde locuiește, în ce împrejurări, de cine, cum și când i s‑a pricinuit răul de care
suferă.
Art. 64. Bolnavii primiți în spital se înscriu în registrul respectiv.
Art. 65. Liberarea bolnavilor din spital se face numai la vizita de dimineață.
Fiecare bolnav are voie a ieși din spital oricând, anunțând despre acesta pe medicul
spitalului la vizita de dimineață.
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Numai bolnavilor atinși de boli contagioase se poate refuza liberarea, după aprecierea medicului spitalului.
Art. 66. Când un bolnav se liberează din spital, i se ridică foița și foaia de medicamente prescrise, care, după ce se subscriu de medicul spitalului, notându‑se ziua ieșirii, se
păstreză apoi de medicul secundar ca documente, servind și la rapoartele lunare și anuale.
F) Despre economi
Art. 67. Toți amploaiații administrațiunii spitalului (infirmieri, infirmiere, servitori) sunt puși sub directa ascultare a economului.
Pentru orice dezordine, greșală sau abateri de la datoria lor, economul dator este a
lua măsuri de îndreptare și represive.
Art. 68. Economul dator este a locui în spital și nu poate lipsi decât numai pentru
afaceri de serviciu.
În caz de boală, concediu, se va suplini în serviciu de către sub-chirurg; aceasta însă
după aprobarea direcțiunii generale a serviciului sanitar; concediul nu pote fi aprobat decât
pentru 8 zile, și nu poate fi reînnoit decât de două ori în cursul unui an.
Pentru un concediu mai lung urmează a se cere aprobarea direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 69. Economul dator este a vizita regulat de mai multe ori pe zi și noapte sălile
bolnavilor și toate dependințele spitalului.
El va avea grijă ca noaptea sălile, coridoarele să fie luminate; va îngriji ca în tot spitalul să fie curățenia completă; va îngriji ca iarna sălile să fie bine încălzite și va întreține
temperatura cerută de medici.
Curțile, latrinele, grajdurile spitalului va îngriji să fie în perfectă curățenie.
Art. 70. Economul este răspunzător de buna liniște și ordine în spital.
Art. 71. Economul dator este a priveghea, pe răspunderea sa, ca orice lucrare de
construcție și de reparație în spital, orice predare a articolelor de alimentare sau alte materiale pentru care sunt angajați antreprenori, să fie îndeplinite în conformitate cu contractele
ce au. În caz de abateri, raportează imediat directorului general al serviciului sanitar.
Art 72. Economul răspunde lefile personalului îndată ce primește banii (lefile pe
luna respectivă). Pentru aceasta va ține un registru în care va semna fiecare în dreptul său de
primirea lefii; după aceia se va certifica de econom că fiecare și‑a primit leafa ce i s‑a cuvenit.
La finele anului acestă condică, după ce se va viza de revizorul spitalelor rurale, se va înainta
de econom la Curtea de Conturi.
Art. 73. Toată zestrea spitalului, afară de instrumentele de chirurgie, aparatele medicale, medicamente, va fi în îngrijirea economului și sub a sa răspundere.
Art. 74. Economul îngrijește ca obiectele zestrale să se întrebuințeze numai la
destinația lor.
Art. 75. Economul îngrijește de buna întreținere a clădirii spitalului.
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Art. 76. Economul dator este a face inventar în fiecare an în luna aprilie, specificând
starea în care se găsește fiecare obiect.
Acest inventar se va trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar, cel mult până
la 15 aprilie.
La 1 ianuarie a fiecărui an economul spitalului va trimite un inventar de toate obiectele zestrale aflate la acea dată spre a se face inventarul general cerut de legea contabilității;
în acest inventar se va specifica starea în care se găsește fiecare obiect, cum și mișcarea numărului prin adăugare, scădere, urmată în cursul anului.
Art. 77. Economul, la intrarea în funcțiune, dator este a subscrie un inventar care să
cuprindă toată zestrea spitalului. El este dator a pune la loc orice obiect pierdut sau stricat
prin neglijența servitorilor sau bolnavilor.
În cazul acesta el are dreptul a se despăgubi de la acela care a făcut stricăciunea, afară
numai dacă medicul spitalului va libera un bon în socoteala spitalului.
Art. 78. Pentru obiectele de rufărie economul dator este a păstra regulile următoare:
a) El va da o chitanță pentru orice obiect de mobilă sau orice albitură primită de
la direcția generală a serviciului sanitar;
b) Va îngriji să se înlocuiască îndată prin rufe curate cele ce se dau la spălat, iar săpunul se va da spălătoreselor zilnic, trecându‑se cantitatea în condica de consumație zilnică;
c) Va fi dator a avea totdeauna gata rufele necesare pentru paturile prevăzute prin
buget.
Art. 79. Economul va îngriji ca bolnavii să nu umble desculți, în ciorapi, să nu se
culce cu pantalonii și mantalele de postav.
Orice stricăciune provenită din rea întrebuințare va privi pe seama economului.
Art. 80. Economul este răspunzător ori de câte ori un pat nu va avea cele trebuincioase.
Art. 81. Economul dator este să îngrijescă ca rufăria și îmbrăcămintea bolnavilor să
fie totdeauna curată și bine spălată.
Art. 82. Economul dator este să îngrijească ca pânzeturile, saltelele și hainele să nu
fie păstrate în locuri umede, unde pot fi supuse stricăciunii.
Art. 83. Când un bolnav iese din spital, economul dator este a schimba paiele din
mindirul patului, care a fost ocupat, asemenea va schimba fețele de pernă și cearceafurile;
în fine când saltelele, pernele, cearceafurile sunt pătrunse de necurățenie el va îngriji să fie
spălate și dezinfectate. În caz de boli transmisibile dezinfecția se va face după indicația medicului.
Art. 84. Economul dator este a da bolnavilor și servitorilor alimentațiunea prescrisă
prin foile de dietă, subscrise de medicul spitalului. Asemenea va îngriji ca personalul medical să aibă, la trebuință, articolele de hrană și menaj, dacă nu și le pot procura înșiși din
localitate.
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El va îngriji ca bucatele să fie bine preparate și în cantitatea prescrisă și este dator a
asista la distribuirea alimentelor.
Art. 85. Economul dator este, după primirea bolnavilor de către cei în drept, a‑i
înscrie în registrul de intrare cu toate indicațiunile cerute.
Art. 86. Economul va îngriji ca îndată după intrarea bolnavilor în spital, hainele,
banii și orice alte obiecte care aparțin bolnavilor să fie înregistrate în registrul respectiv cu
notele despre starea lor.
Acestă înscriere se va face și în dosul foii lipită la tăblița care este fixată la patul
bolnavului.
Art. 87. Hainele și obiectele de mai sus se vor păstra într‑o cameră destinată pentru
aceasta, după ce însă mai întâi se vor strânge sub formă de pachet, pe care se va lega un bilet
cu numele bolavului, ziua intrării și numărul patului.
Efectele bolnavilor intrați în spital cu boli transmisibile se vor dezinfecta prin apă
fierbinte și apoi se vor așeza în magazie.
Art. 88. Când moare un bolnav, hainele și toate obiectele lui se vor înmâna rudelor
care vor proba dreptul lor și vor semna în registrul respectiv dreptul lor și primirea.
Dacă nu vor fi reclamate toate aceste obiecte în timp de două luni, economul le va
trimite sub-prefecturii ca să procedeze conform legii.
Art. 89. Dacă vreunul din bolnavi va cere să‑și facă testamentul, economul va
încunoștiința de urgență autoritățile respective, care vor lua îndată măsurile prevăzute de
lege în asemenea cazuri.
Art. 90. Economul dator este a înscrie în fiecare zi în parte în registrul de
consumațiune zilnică toate cheltuielile zilnice făcute cu hrana bolnavilor și servitorilor,
după foile de dietă și bonurile respective; asemenea va trece cheltuiala făcută cu spălatul
rufelor, luminatul în acea zi. Seara, la orele 9, va încheia contul zilei și va semna.
Art. 91. Economul formează la finele lunii conturile de cheltuielile făcute cu
întreținerea spitalului, pe care, cel mult până la 10 a fiecărei luni, pentru luna trecută, le
înaintează direcțiunii generale a serviciului sanitar împreună și cu toate actele justificative,
eliberate de persoanele de la care s‑au cumpărat acele articole, cu arătarea cantităților, prețul
unitar și domiciliul acelei persoane.
Art. 92. Economul va avea în arhiva sa scriptele următoare:
a) Registru de intrare și ieșirea bolnavilor;
b) Registru de intrare și ieșirea hârtiilor:
c) Condica de obiecte ce se încredințează infirmierilor;
d) Condica de obiecte ce se dau la spălat;
e) Registru de consumațiune zilnică;
f) Condica de transportul hârtiilor;
g) Condica de distribuirea lefilor;
h) Un registru în care se trec sumele primite cum și justificarea lor;
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i) Un registru de zestrea spitalului;
j) Un sigiliu al spitalului;
G) Despre farmacist
Art. 93. Farmaciștii spitalelor rurale vor fi licențiați în farmacie și se numesc cu
decret regal, după propunerea ministrului de interne, și sunt sub ordinele și controlul medicilor spitalului.
Art. 94. Ei locuiesc în interiorul spitalului și au dreptul la iluminat și încălzit.
Art. 95. Ei primesc medicamentele de la farmacistul său droghistul angajat.
Procurarea medicamentelor necesare farmaciilor spitalelor rurale se va da prin
licitațiune.
Art. 96. Farmaciștii spitalelor rurale prepară medicamentele bolnavilor din spital și
de la consultațiunile gratuite prescrise de medicii spitalului.
Art. 97. Ei sunt responsabili de medicamentele ce li se încredințează și de prepararea lor.
Medicamentele toxice se vor ține sub cheie, care se păstrează de ei.
Art. 98. Farmaciștii spitalelor rurale, pentru justificarea medicamentelor expediate
și aprovizionarea cu medicamentele necesare, se vor conforma întocmai instrucțiilor ce se
vor da de către direcția generală a serviciului sanitar.
H) Despre serviciul religios
Art. 99. Preotul spitalului se numește de către ministrul de interne și cu aprobarea
autorităților ecleziastice dintre preoții de religia ortodoxă a țării.
Art. 100. Preotul spitalului dator este a îndeplini, în cuprinsul spitalului, tot serviciul prescris de religia ortodoxă.
Art. 101. Preotul va conduce la cimitir pe cei decedați în spital, îndeplinind serviciul cerut de religie.
Titlul V
Ordonanțarea medicamentelor
Art. 102. În localitățile unde se găsește farmacie și angajată cu predarea medicamentelor, relativ la bolnavii din spital, se vor păstra regulile următoare:
a) După terminarea vizitei în spital, sub-chirurgul sau asistentul în farmacie trimite la farmacie condica de medicamente subscrisă de medicul spitalului, notând ora la care
s‑a trimis;
b) În dreptul fiecărui ordonanțe medicale se va nota numărul patului, apoi în
litere totalul numerelor la care s‑au scris;
c) Farmacistul expediază medicamentele, înapoiază condica, notând cu cerneală roșie costul medicamentelor, în detaliu și adunat, subscrie de expediere și notează ora
expedierii;
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d) La finele lunii farmacistul trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar condica de medicamentele expediate împreună cu un cont în 3 exemplare de costul
medicamentelor;
e) Medicamentele prescrise pentru aparat și cele neîntrebuințate se vor păstra de
medicul secundar și întrebuințate la necesitate.
Art. 103. În localitățile unde farmacia este depărtată, până la înființarea de farmacie
a spitalului, se vor păstra regulile următoare:
a) Medicul se va aproviziona cu medicamente zilnice întrebuințate, pe care le va
conserva în cancelaria serviciului medical a spitalului;
b) Medicul spitalului va scrie ordonanța medicală din o condică cu matcă, păstrând numărul de ordine; foaia se trimite la farmacie, notând ora trimiterii: farmacistul
expediază medicamentele, oprește la sine ordonanța și înmânează o declarație de medicamentele ce a expediat, arătând costul lor cu cernelă roșie, notează ora expedierii și numărul
ordonanței;
c) Farmacistul, la finele lunii, trimite direcțiunii generale a serviciului sanitar
ordonanțele medicale în original, împreună și cu conturi în 3 exemplare de costul medicamentelor, alipind bonurile de vasele sparte;
d) Medicul va scrie pentru aprovizionare medicamentele nepreparate pe cât se
va putea și pe cât permit mijloacele de a le prepara în spital pentru bolnavii din spital și de
la consultațiuni gratuite;
e) Condica de ordonanțarea medicamentelor subscrisă de medicul spitalului se
încredințează sub-chirurgului sau asistentului în farmacie, care, sub controlul medicilor spitalului, prepară acele medicamente;
f) Spitalul se va aproviziona cu un număr îndestulător de sticle, cutii, pentru distribuirea medicamentelor la bolnavi.
Art. 104. În prescrierea medicamentelor și distribuirea lor la consultațiuni gratuite
se vor păstra regulile următoare:
a) Medicul spitalului va prescrie medicamentele uzuale și zilnice, întrebuințate
din o condică de ordonanțe cu matcă, păstrând numărul de ordine: o foaie se trimite la
farmacie subscrisă de medic și notând ora trimiterii. Farmacistul expediază medicamentele
și libereză o declarație că a expediat medicamentele din ordonanța no... și notează ora expedierii și costul medicamentelor cu cerneală roșie.
b) Farmacistul trimite la finele lunii Direcțiunii generale a serviciului sanitar
ordonanțele medicale în original, împreună cu conturi în 3 exemplare, de costul medicamentelor, alipind bonurile de vasele sparte.
c) Este cu desăvârșire oprit de a se da bolnavilor la consultațiuni gratuite vase
pentru conservarea medicamentelor, afară de cazuri excepționale, în care caz va nota în condica de consultațiuni zilnice vasul care s‑a dat și la finele lunii va raporta vasele date.
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Art. 105. Medicamentele necesare bolnavilor din spital și de la consultațiuni gratuite se vor scrie sub forma cea mai simplă și conform instrucțiunilor pentru prescrierea
medicamentelor din fondurile publice.
În genere se vor întrebuința medicamente de acelea ce ce uzitează prin spitale și ieftine, pe cât interesul bolnavului permite.
Art. 106. Medicamentele mai scumpe și formulele mai costisitoare se pot da numai
atunci când se va recunoaște absoluta necesitate, bine justificată.
În acest caz se va nota atât în condica de ordonanțarea medicamentelor, în ordonanța
medicală și foaia de medicamente de la capul bolnavului, cauza pentru care s‑a scris acea
medicațiune.
Art. 107. Costul medicamentelor de lux, dacă nu se justifică prepararea lor, se vor
socoti în conptul medicului care le‑a prescris.
Art. 108. Vasele medicamentelor se vor înapoia farmacistului, neplătindu‑se decât
cele sparte. Numărul și capacitatea vaselor sparte se va atesta de medicul spitalului prin un
bon ce va libera.
Art. 109. La finele lunii sub-chirurgul spitalului sau asistentul în farmacie, sub
răspunderea medicului secundar, formează tabela de medicamentele aflate, ordonanțate,
întrebuințate și rămase. În acestă tabelă se va nota numărul bolnavilor și numărul zilelor de
căutare.
Aceste tabele, subscrise de medicul spitalului, se trimit Direcțiunii generale a serviciului sanitar până la 15 a fiecărei luni.
Art. 110. Farmacistul este dator a trimite Direcțiunii generale a serviciului sanitar
conpturile și ordonanțele medicale până la 15 ale fiecărei luni.
După ce se vor verifica de comisiunea chimico-farmaceutică și aproba de consiliul
sanitar superior, se va emite mandatul de plată, alipindu‑se la mandat un conpt; al doilea
conpt se va păstra în arhiva Direcțiunii, iar al treilea conpt și ordonanțele medicale se vor
înainta la Curtea de Conpturi.
Titlul VI
Statistica spitalelor rurale
Art. 111. Foile de mișcarea bolnavilor din spital, făcute în fiecare zi, se vor trimite
de medicul spitalului Direcțiunii generale a serviciului sanitar din 7 în 7 zile.
Art. 112. La finele lunii medicul spitalului va trimite Direcțiunii generale a serviciului sanitar un raport patologic de mișcarea bolnavilor din spital și un raport patologic de
bolnavii tratați la consultațiuni zilnice; în aceste rapoarte se vor detalia cazurile mai importante și operațiunile făcute.
Aceste raporturi se vor trimite până la 10 ale fiecărei luni, împreună cu tabela rezumativă lunară de mișcarea bolnavilor din spital și de la consultațiuni gratuite.
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Art. 113. La finele anului, medicul spitalului trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar un raport anual de mișcarea bolnavilor din spital și un raport statistic de bolnavii
tratați la consultațiuni gratuite. Asemenea va trimite un raport științific detaliind mersul
serviciului, cazuri mai importante, operațiunile făcute și observațiunile culese din caietele
respective, și arătând îmbunătățirile ce le crede necesare de adus serviciului spitalului.
Aceste rapoarte se vor trimite cel mult până la 1 februarie, împreună cu tabela rezumativă anuală de mișcarea bolnavilor din spital și de la consultațiuni gratuite.
Art. 114. La finele fiecărei luni, directorul general al serviciului sanitar formează un
tablou statistic și patologic rezumativ de bolnavii tratați în spitalele rurale și la consultațiuni
gratuite, care se va publica prin Monitorul Oficial.
Art. 115. La finele fiecărui an, directorul general al serviciului sanitar formează un
raport statistic și patologic de bolnavii tratați în spitalele rurale și la consultațiunile gratuite
care, împreună cu tabloul rezumativ anual și rapoartele științifice în original ale medicilor
spitalelor rurale, se supun consiliului sanitar superior.
Darea de seamă a directorului general al serviciului sanitar și tabloul rezumativ anual, se publică prin Monitorul oficial.
Titlul VII
Inventarul spitalului
Art. 116. Edificiul spitalului va cuprinde, pe lângă sălile și camerele trebuitore pentru căutarea bolnavilor de ambe sexe, și dependințele următoare:
a) Camera pentru consultațiuni gratuite, care va servi totodată pentru conservarea medicamentelor și de cancelarie;
b) Camere pentru locuința medicilor, sub-chirurgului, economului și farmacistului, dacă spitalul posedă farmacie;
c) Camerele necesare unei farmacii, dacă spitalul posedă farmacie;
d) Camere pentru locuința personalului de serviciu, servitori, servitoare;
e) Magazia pentru conservarea de așternut și de pânzeturi;
f) Camera pentru conservarea hainelor bolnavilor;
g) Spălătoria;
h) Bucătăria;
i) Camera de băi sistematice;
j) Camera mortuară cu totul separată de corpul de clădire și cu tot ce trebuie
pentru autopsie.
Art. 117. Fiecare spital va avea:
a) Mobilierul trebuincios pentru diferite compartimente;
b) Cele mai principale instrumente chirurgicale și o cutie completă de autopsie;
c) Toate uneltele necesare unei bucătării și unei spălătorii;
d) Câteva putini pentru băi complete, băi de șezut și băi de mâni și de picioare;
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e) Numărul trebuitor de dulapuri;
f) Două camisole de forță;
g) Un număr suficient de lămpi pentru dependințe.
Art. 118. Fiecare sală va avea:
a) O icoană;
b) Un pahar pentru ars ulei de rapiță;
c) Un orologiu și termometru;
d) O masă-aparat cu toate trebuinciosele pentru primenirea rănilor, clisme etc.;
e) Două scaune;
f) Un lighean cu ibric;
g) Un sfeșnic:
h) Transparente la ferestre;
i) Paturile necesare după capacitatea sălii;
j) Un paravan mare care să înconjoare un pat;
k) Oale de noapte, una la două paturi și două ploști de sticlă pentru ud;
l) Un scaun de noapte și o oală turtită;
m) De fiecare cinci paturi o saltea de lână;
n) Două mantale.
Art. 119. Fiecare pat va avea:
a) Un mindir de paie sau de foi de porumb;
b) O perină de paie și una mică de lână;
c) O plapumă de lână pentru iarnă și două de pichet pentru vară;
d) Șase cearceafuri, din care unele vor servi și pentru îmbrăcarea plapumelor de
lână;
e) Trei fețe de perină și trei fețe de suluri;
f) Trei ștergare;
g) Trei șervete;
h) Un halat de iarnă;
i) Două halate de vară;
j) Trei scufe pentru fiecare pat de bărbați și trei legături de cap pentru fiecare pat
femeiesc;
h) Cinci cămăși;
l) Șase perechi ciorapi, din care două perechi de lână;
m) Trei batiste;
n) O pereche papuci;
o) O garnitură de menstruație pentru fiecare pat femeiesc;
p) O tăbliță de fier purtând numărul patului și o pancartă deasupra fiecărui pat;
r) O măsuță cu sertar și scaunul său;
s) Un pahar și o cană cu apă;
t) O lingură și o linguriță de porțelan pentru luarea medicamentelor;
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u) O scuipătoare;
v) Un tacâm pentru mâncare;
x) Două talere și două castroane.
Art. 120. Rufăria și celelalte obiecte de lână se vor preînnoi cu a treia parte pe fiecare an; celelalte obiecte de menaj se vor înlocui după autorizația direcțiunei generale a serviciului sanitar și la trebuință, ca astfel zestrea spitalului să fie totdeauna completă și bună.
Art. 121. Obiectele spitalului degradate în serviciu și din cauza lui se vor scoate din
seviciu, după ce mai întâi se va atesta degradarea de către revizorii spitalelor rurale și după
ce se va dobândi aprobarea directorului general al serviciului sanitar.
Obiectele zestrale degradate și nejustificată degradarea lor se vor înființa în conptul
economului.
Costul obiectelor degradate de către servitori, ori pierdute de aceștia, se va vărsa la
casieria județului, făcându‑se venit Statului, iar recipisa se va păstra de econom ca justificare
a obiectelor lipsă.
Asemenea se va urma și cu obiectele pierdute ori degradate de bolnavi solvabili și de
la care economul s‑a despăgubit de costul lor.
Obiectele degradate de servitori sau bolnavi și plătite de aceștia rămân proprietatea
lor.
Economul, la darea lefilor, va nota în condica de distribuirea lefilor, sumele reținute
de la servitori pentru obiectele pierdute ori degradate din neglijență.
Titlul VIII
Cancelaria
Art. 122. Cancelaria medicului va avea mobilierul următor:
a) O masa cu trebuinciosele de scris;
b) Două scaune;
c) Un dulap pentru conservarea instrumentelor, imprimatelor, registrelor și
dosarelor;
d) Un dulap pentru conservarea medicamentelor și ustensilelor farmaceutice.
Art. 123. În cancelaria medicului va fi:
a) O condică pentru transportul hârtiilor;
b) Registru de intrarea și ieșirea bolnavilor;
c) Registru de autopsie, de rapoarte și certificate medicale;
d) Registru pentru consultațiuni gratuite:
e) Condică cu matcă de ordonanțele medicale liberate bolnavilor din spital;
f) Condică cu matcă de ordonanțele medicale liberate bolnavilor de la
consultațiuni gratuite;
g) Dosarele de corespondență;
h) Condică de ordonanțarea medicamentelor în spital;
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i) Tabletele și foile de medicamente ale bolnavilor ieșiți din spital, aranjate și legate pe luni.
j) Un registru de bonurile liberate pentru alimente și celelalte necesare;
k) Un registru de trecerea observațiunilor importante și operațiunilor chirurgicale executate.
Art. 124. Afară de acestea, direcțiunea generală a serviciului sanitar va pune la
dispozițiunea medicului un număr suficient de exemplare tipărite, după formularele speciale, pentru:
a) Rapoarte patologice și statistice ale bolnavilor din spital;
b) Rapoarte patologice și statistice ale bolnavilor de la consultațiuni gratuite;
c) Tabela de medicamentele aflate, ordonanțate, întrebuințate și rămase pe fiecare lună;
d) Foile zilnice;
e) Foile de dietă;
f) Pancarte;
g) Tabele rezumative de mișcarea bolnavilor din spital și de la consultațiuni
zilnice;
h) Condică de întrebuințarea medicamentelor în spital.
Titlul IX
Încălzitul și luminatul
Art. 125. Luminarea se face cu lămpi cu petrol, cu candele, cu ulei de rapiță; cu
candele cu unt de maslin și cu lumânări de stearin.
Sălile bolnavilor se luminează cu candele cu ulei de rapiță.
Coridoarele, latrinele, camerele personalului spitalului, bucătăria, spălătoria, curtea,
băile, se luminează cu lămpi cu petrol.
Art. 126. Pe lângă luminarea sălilor bolnavilor cu ulei de rapiță se vor întrebuința la
necesitate și lumânările de stearin. În acest caz medicul spitalului va libera un bon specificând trebuința și numărul lumânărilor necesare.
Art. 127. Lămpile prin coridoare, latrine, curte, vor arde toată noaptea.
Candelele cu ulei de rapiță în sălile bolnavilor vor arde toată noaptea.
Art. 128. Candelele de la icoane vor arde ulei de măsline numai dumineca și sărbătorile mari.
Art. 129. Lămpile personalului medical, administrativ, servitorilor, bucătăria, spălătoria, vor arde cel mult până la 12 ore noaptea.
Art. 130. Se socotește că consumă o lampă cu petrol care arde toată noaptea: vara
150 grame, primăvara și toamna 180 grame, iarna 225 grame.
Pentru lămpile care ard numai până la ora 12 din miezul nopții se socotește că consumă pe noapte: vara o lampă 80 de grame, primăvara și toamna 120 grame, iarna 140 grame.
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O candelă cu ulei de rapiță se socotește că consumă toată noaptea: vara 40 grame,
toamna și primăvara 48 grame, iarna 56 grame.
O candelă la icoană cu ulei de măsline, în zilele în care arde, se socotește că consumă
40 grame ulei de măsline.
Numărul lămpilor care se servesc în fiecare seară, numărul candelelor cu ulei de
rapiță, numărul candelelor de la icoane când se aprind, se trec în condica de consumație
zilnică, specificându‑se cât a ars, unde și cantitatea combustibilului consumat.
Numărul metrilor de fitil, lumânările mici întrebuințate la candelele cu ulei de rapiță
și chibriturile, se vor trece la ultima zi a lunii întrebuințate în tot cursul lunii.
Art. 131. Coșurile iarna se mătură o data pe lună: iar de la bucătărie și la spălătorie
la două săptămâni o dată.
Art. 132. Încălzirea sălilor bolnavilor și personalului spitalului se face cu lemne și
după trebuință.
Art. 133. Economul va raporta în fiecare an, la 1 aprilie, direcțiunei generale a serviciului sanitar numărul sterilor de lemne de care spitalul va avea necesitate în tot cursul
anului; iar la finele fiecărei luni va raporta numărul sterilor de lemne consumați și câți mai
rămân în ființă.
Art. 134. Numărul sterilor lemnelor de foc procurate pentru spital se va certifica
de către econom.
Art. 135. În fiecare an direcția generală a serviciului sanitar va hotărî numărul lămpilor cu petrol, cu ulei de rapiță, cu ulei de măsline, care se va servi la fiecare spital rural.
Titlul X
Alimentațiunea
Art. 136. Bolnavii pot fi supuși, dupe prescripția zilnică a medicului, la unul din
următoarele grade de alimentare:
a) Dieta mică;
b) Dieta simplă:
c) Jumătate porția;
d) Porția întreagă;
Art. 137. Dieta mică. La această dietă bolnavul nu primește decât lapte dulce sau
bătut 150 grame.
Art. 138. Dieta simplă. Bolnavul cu această porție primește lapte bătut sau dulce
150 grame, două bulioane de vacă a 300 grame unul sau de la 300–900 grame lapte dulce.
Pâine 250 grame.
Bulioanele de carne de vacă se extrag din carne, pentru care se socotește de bolnav
45 grame carne pe zi.
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La bulioanele de vacă se mai socotește jumătate ban zarzavat, 15 grame farinaje
(orez, fidea, gris, arpacaș etc.) de bolnav.
Sare 10 grame de bolnav pe zi.
Art. 139. Jumătate porția. Bolnavul cu această porție primește 150 grame lapte dulce ori bătut, 600 grame supă de vacă, 500 grame pâine și mămăligă preparată din 450 grame
mălai, 300 grame carne de vacă.
Supele de vacă se extrag din carne de vacă, la care se socotesc de bolnav un ban zarzavat, 30 grame farinaje (orez, fidea, gris, arpacaș etc.)
Carnea de vacă se gătește în două rânduri pe zi, cu 225 grame legume verzi sau 75
grame legume uscate, sau 50 grame orez, și se socotește de fiecare bolnav și 12 grame grăsime pe zi.
La prepararea bucatelor unde se cere și făină, se socotește de bolnav 4 grame făină
pe zi.
Sare se socotește de bolnav 20 grame pe zi.
Art. 140. Porția întreagă. Bolnavul cu această porție primește 150 grame lapte bătut
ori dulce, 600 grame supă de vacă, 750–1000 grame pâine, după aprecierea medicului, sau
mămăligă preparată din 700 grame mălai, 350 grame carne de vacă.
Supele se extrag din carnea de vacă, la care se socotește de fiecare bolnav un ban
zarzavat, 30 grame farinaje (gris, orez, fidea, arpacaș etc.).
Carnea se gătește în două rânduri pe zi cu 12 grame grăsime, 300 grame legume verzi
sau 150 grame legume uscate, sau cu 50 grame orez de bolnav.
La prepararea bucatelor unde se cere și făină se socotește de bolnav 5 grame de făină.
Sare se socotește 20 grame de bolnav pe zi.
Art. 141. Distribuirea alimentelor se face: dimineața lapte dulce ori bătut, la prânz
supă de vacă și mâncare, seara ca la prânz.
Art. 142. Suplimente. Medicul spitalului poate da bolnavilor suplimente de mâncăruri, liberând bon din condica cu matcă în care se va nota numărul patului și adiționându‑se
în litere suma totală, însă:
Bolnavilor cu dietă simplă li se poate da câte unul sau două suplimente de fiecare;
Bolnavilor cu jumătate porția li se poate da un supliment, însă numai în proporție de
un supliment, la 10 porții întregi.
Vinul se poate prescrie cu orice porție pe lângă suplimentele prevăzute.
Ca suplimente se poate scrie:
a) Supa de pasăre la care socotește 1/2 din găină sau 1/2 dintr‑un pui, jumătate ban
zarzavat, 15 grame farinaje (gris, orez, fidea) și 6 grame sare:
b) Friptură de pui 1/2, de găină 1/4; miel, vacă, porc, oaie, 180 grame;
c) Chiftele prăjite de carne de vacă sau oaie; cantitățile acordate pentru o porție
sunt: 150 grame carne împărțită în două chiftele, 12 grame grăsime, 3 grame sare, 9 grame
făină, 6 grame ceapă uscată și 9 grame pâine;
d) Două ouă fierte;
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e) Brânză 150 grame;
f) Lapte dulce, lapte bătut, iaurt de la 150 grame până la 300 grame;
g) Compoturi de pere, mere, vișine, prune, după anotimp. Pentru prepararea
unei porții se acordă 150 grame fructe uscate sau 300 grame fructe proaspete și 30 grame
zahăr;
h) Fructe după anotimp 300 grame verzi și 150 grame uscate;
i) Țuică 75 grame;
j) Pâine 250 grame sau mămăligă preparată din 200 grame mălai peste cantitatea
acordată de porție;
h) Vin vechi roșu sau alb ordinar de la 150–300 grame;
Art. 143. Bolnavilor cu regimul lactat, medicul va libera bon de la 1–3 kilograme,
lapte dulce și se va nota în foaia de dietă, în dreptul numărului patului, regimul lactat;
Art. 144. Bolnavilor cu regimul lactat, dacă se va scrie pâine se va libera bon.
Art. 145. Medicul spitalului are facultatea de a scrie bolnavilor regimul postului. În
acest regim se dă bolnavilor:
Dimineața: supă de linte, fasole, mazăre, orez, cartofi, praz în cantitate de 300 grame,
la prepararea căruia se acordă 30 grame linte, fasole, mazăre, orez sau 90 grame legume verzi, praz, cartofi, varză, mazăre, fasole verde, 9 grame ceapă uscată, 6 grame sare și 9 grame
ulei de măsline.
La prânz se va da întâi o supă de linte, fasole, mazăre, orez, praz, cartofi în cantitate de
300 grame, la prepararea căruia se va acorda 30 grame legume uscate sau 90 grame legume
verzi, 9 grame ceapă uscată, 6 grame sare și 9 grame ulei de măsline.
Al doilea, o porție mâncare de fasole, praz, prune, linte, mazăre uscată, 90 grame sau
160 grame legume verzi, 9 grame sare, 15 grame ceapă uscată și 9 grame ulei de măsline.
Seara ca la prânz.
Aceasta este porția obișnuită și maximum a bolnavilor la regimul postului, fiecare
bolnav primind pe zi 3 supe de bolnav și 2 mâncăruri, socotit de fiecare supă și mâncare cantitatea prevăzută mai sus. Pâine 750–1000 grame, după apreciarea medicului, sau mămăligă
preparată din 700 grame mălai.
Art. 146. Medicul spitalului poate însă prescrie la bolnavi cu regimul postului un
număr mai mic de supe sau de mâncăruri de fiecare, după aprecierea sa, asemenea cantități
de pâine mai mici decât porția obișnuită, sau va putea prescrie în aceiași zi la o parte din
bolnavi regim de post și celorlalți dulce.
Art. 147. Suplimente la regimul postului nu se admit decât pentru bolnavii pelagroși
câte un supliment de vin, notându‑se în bon și în coloana de observațiuni cuvântul « pelagros ».
Art. 148. Servitorii spitalului primesc 300 grame carne de vacă sau oaie, legume
verzi 300 grame, sau legume uscate 160 grame, sau orez 50 grame, 20 grame sare, pâine un
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kilogram sau mămăligă preparată din 800 grame mălai de fiecare servitor pe zi și 10 grame
grăsime.
Carnea se gătește în două râduri pe zi: la prânz și seara.
Regimul postului la servitori se va socoti ca la regimul obișnuit al bolnavilor, însă cu
un kilogram pâine sau 800 grame mălai de servitor pe zi, însă supa de dimineață nu se va da;
prin urmare, fiecare servitor primește pe zi la regimul postului două supe și două mâncăruri.
Art. 149. Bolnavilor ieșiți li se dă pe ziua ieșirii 750 grame pâine, eliberându‑se bon.
Bolnavilor intrați li se dă mâncare în limita prevederii la porția simplă, eliberându‑se
bon.
Dacă li se dă regimul de post pe ziua intrării în spital, se va libera asemenea bon pentru o supă și o mâncare, pâine 250 grame sau mămăligă preparată din 200 grame mălai. De
fiecare supă și mâncare se vor socoti cantitățile prevăzute la porția obișnuită de post.
Celor ieșiți se va libera bon pentru 750 grame pâine.
Art. 150. Foile de dietă și bonurile, subscrise de medicul spitalului după terminarea
vizitei, se înmânează economului.
Ele vor fi scrise curat, citeț și fară ștersături.
Art. 151. Prescripțiunile alimentare contrarii acestui regulament, vor fi considerate
de econom ca nule și neavenite și vor fi șterse cu cerneală roșie din foile de dietă sau bonuri,
raportând imediat medicului spitalului.
Când o cifră prezintă îndoială, se va lua totdeauna cea mai mică.
Art. 152. Distribuirea alimentelor trebuie făcută în fața economului, care este responsabil de predarea alimentelor prescrise.
Acesta distribuire este controlată de medicii spitalului, care gustă alimentele și se
încredințează de calitatea lor.
Art. 153. Foile de dietă și bonurile se păstreză în original de econom, care, cu conturile și actele justificative, se trimit la finele lunii Direcțiunei generale a serviciului sanitar.
Art. 154. Distribuirea alimentelor se face: vara dimineața la 6 ore, iarna la 7 ore,
prânzul la orele 12 din zi: iar mâncarea de seară la orele 6 p. m.
Art. 155. Distribuirea alimentelor se face cu linguri și măsuri de capacitate în raport
cu alocația regimului de față.
O balanță, o serie de greutăți, măsuri pentru lichide și un lactometru, se află în fiecare spital pentru cântărirea porțiilor, a pâinii și constatarea laptelui.
Art. 156. Medicul, la necesitate, poate înlocui carnea de vacă cu carnea de oaie;
pâinea cu mămăligă.
Titlul XI
Contabilitatea spitalului
Art. 157. În fiecare an Ministerul de interne va întocmi bugetul spitalelor rurale.
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Art. 158. Aprovizionarea cu trebuincioasele mai importante, precum lemne de foc,
reparațiuni mari de localuri, aprovizionarea cu drogue, articole de pansament, rufărie, articole de hrană, se va face prin licitațiune, conform legii de contabilitate.
Pentru lemnele de foc, Direcțiunea generală a serviciului sanitar, după rapoartele
economilor, va preciza numărul stânjenilor de lemne trebuincios, și va publica licitațiune,
care se va ține la prefecturile județelor.
Pentru reparațiuni mari de localuri, directorul general al serviciului sanitar, după ce
va primi devizele respective de la arhitectul Ministerului, va publica licitație, care se va ține
la prefecturile județelor.
Pentru aprovizionarea cu medicamente, licitația se va face la prefecturile județelor
între farmaciștii din localitate.
Pentru aprovizionarea spitalelor cu rufărie și piese de pansament, licitația se va face
la Direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Pentru articole de hrană, Direcțiunea generală a serviciului sanitar va preciza articolele trebuincioase și licitația se va ține la prefectura județului.
Art. 159. Rezultatul licitațiunilor se va supune la apreciarea și aprobarea Ministerului de interne, conform art. 55 din legea contabilității generale a Statului.
Art. 160. Dacă în cursul anului se ivesc trebuințe de mici reparațiuni economul spitalului va raporta și cere aprobarea Directorului general al serviciului sanitar.
Art. 161. Dacă în cursul anului se va simți trebuință de a se înlocui obiectele de
menaj degradate în timpul și din cauza serviciului, economul spitalului va raporta și cere
aprobarea directorului general al serviciului sanitar.
Art. 162. Pentru tăiatul lemnelor de foc, aprovizionarea cu paie, cu gheață, economul va raporta și cere aprobarea directorului general al serviciului sanitar.
Art. 163. Directorul general al serviciului sanitar poate aproba cheltueli până la
suma de 500 lei.
Cheltuielile care vor trece peste acestă sumă se vor aproba de Ministerul de interne.
Art. 164. Economilor spitalelor rurale le este cu desevârșire oprit de a angaja cea mai
mică cheltuială extraordinară fără aprobarea cuvenită.
Art. 165. În lipsa de furnizori angajați cu contract, care să predea articolele de hrană,
economii spitalelor rurale vor cumpăra, pe cât va fi posibil, zilnic toate alimentele prescrise
bolnavilor și servitorilor.
Art. 166. Cantitățile zilnic întrebuințate ale articolelor de hrană a bolnavilor și servitorilor, după foile de dietă și bonurile date, numărul lămpilor care au ars, unde și cantitatea
combustibilului, a petrolului, a uleiului de rapiță, a uleiului de măsline, a lumânărilor de stearină liberate după bon, a săpunului, a chibriturilor, a fitilului, se vor trece zilnic în condica
de consumațiune zilnică.
Economul va trece în acestă condică pe fiecare zi, în litere și în cifre, rezumatul foilor
de dietă, cum și felul de alimente date bolnavilor și servitorilor.
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La finele lunii, economul va adiționa toate cheltuielile făcute zi cu zi și va însuma cheltuiala făcută pe o lună îndeosebi pentru nutriment și îndeosebi pentru luminat, spălat etc.
Conturile făcute pe articole bugetare respective vor corespunde întocmai cu condica
de consumațiune zilnică.
Art. 167. La începutul fiecărei luni, economul va primi de la Direcția generală a
serviciului sanitar, un acont pentru cheltuiala ce va avea să facă în acea lună cu întreținerea
spitalului.
Art. 168. Economii spitalelor rurale înaintează, până la 5 ale fiecărei luni,
Direcțiunei generale a serviciului sanitar, conturile de cheltuielile făcute în luna precedentă cu întreținerea spitalelor, împreună cu toate actele justificative de la persoanele care au
primit banii.
Conturile și actele justificative se vor trimite separat în câte 3 exemplare, adică:
a) Unul în trei exemplare cu cheltuielile făcute cu luminatul, spălatul, diferite cheltuieli mărunte, alăturând bonurile dacă li s‑au liberat și actele justificative.
Suma acestor cheltuieli va fi exact trecută în condica de de consumație zilnică.
b) Unul în trei exemplare din nutrimentul bolnavilor și servitorilor, alăturând
foile de dietă, bonurile și actele justificative.
Art. 169. Pe lângă aceste conturi arătate mai sus se va alătura o listă de prețuri curente, liberate de primăria târgului, de unde se fac târguielile.
În același timp, primarul care va libera economului lista cu prețurile curente, va înainta o asemenea listă prefectului județului, pe care prefectul o va atesta și înainta Ministerului
de interne.
Art. 170. Economii spitalelor rurale vor înainta Direcțiunei generale a serviciului
sanitar conturi separate pentru orice cheltuială făcută după deosebită autorizație, alăturând
copie după ordinul de autorizație și actele justificative.
Toate în câte 3 exemplare.
Art. 171. Conturile economilor, primite la Direcția generală a serviciului sanitar,
se vor verifica și cere mandatarea sumei de plată pe numele economilor spitalelor rurale,
alăturându‑se la mandate contul și actul justificativ.
Pentru contul de nutriment și contul de luminat, se va trimite de Direcția generală
a serviciului sanitar la înalta Curte de conturi pe fiecare lună un dosar cuprinzând pentru
fiecare spital în parte: condica de consumație zilnică, lunară, foile de dietă și bonurile liberate, foaia rezumativă a foilor de dietă, actele justificative și lista cu prețuri și câte un cont
de cheltuieli.
Foaia de verificare, un cont și act justificativ vor rămâne în arhiva Direcțiunii generale
a serviciului sanitar.
Art. 172. Pentru cheltuieli mărunte și neprevăzute și urgent reclamate, economul
poate face cheltuială de la 10–20 lei pe lună, trecându‑le în condica de consumație zilnică și
prezentând acte justificative.
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Art. 173. Pentru trebuințele de înmormântare a morților din spital și fără mijloace
se acordă 6 lei de mort.
Art. 174. Pentru cheltuiala de cancelarie a economului și a medicului se acordă 5
lei pe lună.
Art. 175. Economul va forma la finele lunii statele personalului spitalului. Aceste
state se vor semna de fiecare persoană în serviciul spitalului și se vor înainta Direcțiunii
generale a serviciului sanitar, care le verifică și cere mandatarea plății.
Art. 176. Aprovizionarea spitalelor rurale cu medicamente, până la înființarea de
farmacii în spitale, în localitățile unde nu sunt farmacii, se va face la una din farmaciile cele
mai apropiate.
Când în orașul cel mai apropiat sunt mai multe farmacii, aprovizionarea spitalului
se va da prin licitație, iar când există numai o farmacie, aprovizionarea se va face prin bună
învoială, cu un scăzământ minimum de 20 la sută.
Art. 177. Revizorii spitalelor rurale vor primi de la Direcțiunea generală a serviciului sanitar, conturile și actele justificative pe baza cărora s‑au făcut plățile și vor verifica la
fața locului exactitatea lor.
Art. 178. Toate predările și primirile economilor spitalelor rurale la intrare și ieșire
din serviciu se vor face în prezența revizorilor spitalelor rurale, care vor semna toate actele
ce se vor dresa.
Statul personalului unui spital rural
Nr.
1
1
1

Funcțiunea

Fiecare pe lună
Leafă
Diurnă
Lei
Lei
500
350
150
50
150
20

1

Medic de spital
Medic secundar
Econom
Sub-chirurg
sau asistent în farmacie
Preot

1

Infirmier

-

30

1

Bucătar

-

40

1

Spălătoreasă

-

30

1
1
1
1

Rândășoaică
Argat
Ajutoare de spălătoreasă
Băiaș

-

20
20
20
20

1
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Observațiuni

Unde se va simți necesitate
Pentru transport
Numărul acestora de spital
variază după numărul paturilor

Nr.
1
1
1

Funcțiunea
Farmacist
Servitor la farmacie
Cusătoreasă

Fiecare pe lună
Leafă
Diurnă
Lei
Lei
250
20
40

Observațiuni
Unde se va simți necesitate

Art. 179. Dispozițiunile cuprinse în regulamentul de administrație al spitalelor rurale, publicat în Monitorul oficial no. 87, din 22 iulie 1887, sunt și rămân desființate.

BDGSS, nr. 21, 1 noiembrie 1891, anul III, p. 306–308.

27.
Regulament de concurs pentru darea concesiunilor de
deschiderea de farmacii noi
1

Art. 1. Dreptul de a deschide o farmacie nouă, se dă numai în urma unui concurs.
Concursul se va publica cu 2 luni înainte în Monitorul oficial.
Neprezentându‑se la concurs decât un singur concurent, acesta va fi supus unui examen care va consta în aceleași probe ca și pentru concurs.
Art. 2. Pentru a fi admis la concursul de deschidere de farmacii noi se cere:
a) Să fie licențiat sau magistru în farmacie, cu drept de liberă practică în țară;
b) Să fie român sau naturalizat român;
c) Să nu fi fost supus unei pedepse infamante;
d) Să nu fie proprietar al unei alte farmacii;
e) Să fi făcut stagiul de un an ca farmacist militar;
f) Să fi făcut un an practică ca licențiat în o farmacie publică civilă, sau doi ani
într‑o farmacie militară, fără să se socotească în acești doi ani stagiul prevăzut la litera e.
Art. 3. Concursul va fi public și se va face la direcția generală a serviciului sanitar,
înaintea unui juriu, compus din 2 membri ai Consiliului medical superior, 2 membri ai comisiunei chimio-farmaceutice și un profesor al școlii superiore de farmacie.
Juriul se va prezida de unul din membri, ales din sânul său.
Art. 4. Concursul consistă în 4 probe:
a) Una în scris din materia medică, pentru care se acordă candidaților un timp de
3 ore, sub supravegherea unui membru din juriu;
b) Una practică, constând într‑un preparat chimio-farmaceutic, pentru care se
acordă candidaților un timp maximal de 8 zile de la ziua fixată, juriul fiind obligat a supraveghea zilnic lucrările;
c) O probă orală din chimia generală farmaceutică, pentru care se acordă
concurenților câte 10 minute de reflecție și alte 10 minute pentru a răspunde la chestie;
d) O probă care va consta în recunoașterea droguelor.
Art. 5. Juriul va pune câte 3 chestiuni pentru fiecare din cele 4 probe menționate
mai sus. Sorții vor decide ordinea în care vor răspunde candidații.
Cel cu nr. 1 va trage câte o chestiune din fiecare probă, care va servi pentru toți
concurenții.
1 Acest regulament aprobat prin decretul nr. 2745 din 9 noiembrie 1882, se publică cu modificarea
adusă art. 2 prin decretul regal nr. 2797 din 24 octombrie 1891.
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Art. 6. Clasificarea se va face de fiecare membru al juriului, pentru fiecare concurent și pentru fiecare materie în parte, dându‑se notele de la zero până la 20.
Art. 7. Notele date de membrii juriului, subscrise de fiecare, după o prealabilă
discuțiune asupra meritelor candidaților, se vor pune în fiecare zi într‑un plic sigilat, ca să
rămână secrete până la terminarea concursului.
Art. 8. În ultima ședință, președintele împreună cu membrii, procedează la deschiderea plicurilor, rezumă notele și redactează procesul-verbal asupra meritului fiecărui concurent, care proces-verbal îl înaintează apoi, cu toate actele, consiliului medical superior
spre aprobare.
Art. 9. În caz de egalitate a notelor mai multor concurenți, se va prefera cel cu practică mai îndelungată.
Art. 10. Programul pentru concursul de deschidere de farmacii în țară, aprobat prin
decretul nostru, cu nr. 1889, și publicat Monitorul oficial, no. 279, din 1869, se anulează.
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[aprobat prin decretul regal no. 2796 din 24 noiembrie 1891], BDGSS, nr. 23, 1 decembrie 1891, anul
III, p. 337–347; nr. 24, 15 decembrie 1891, anul III, p. 353–368.

28.
Regulament pentru prevențiunea bolilor infecțioase
(molipsitoare) dezvoltător art. 9, 12, 13, 128, 129 și 130 din
legea sanitară
Titlul I
Declarațiunea obligatorie a bolii
Art. 1. Toți medicii, fară deosebire, vor aduce la cunoștința primarului comunei,
îndată după constatare (după vizita făcută bolnavului) fiecare caz de holeră, vărsat (variolă,
bubat), anghină difterică, crup, tifus, febră tifoidă, scarlatină (cochinadă), pojar (morbili,
corii), tuse convulsivă (tuse măgărească), febră puerperală (febra lăuzelor), conjuctivită
granuloasă (trachomul ochilor), răpciugă (maliasm, morvă, farcin), dalac (antrax, cărbune), turbare și de mușcături de animale turbate observate de ei. În cazuri dubioase de holeră, variolă, tifus, scarlatină și anghină difterică, medicul nu va aștepta confirmarea diagnozei, și va face declarațiune cu arătare că diagnoza nu este bine constatată, urmând ca după
constatarea ei să confirme sau să infirme prima arătare.
Art. 2. Pentru bolnavii care nu se află în căutarea unui medic, declarațiunea bolii se face de capul familiei, de proprietarul sau inspectorul casei, de locțiitorul acestora,
sau de persoana care este însărcinată cu îngrijirea bolnavului. Un locuitor al casei respective sau chiar un vecin poate fi însărcinat să aducă la cunoștința primarului existența bolii
infecțioase. Pentru bolnavii aflați în hoteluri sau hanuri, stăpânul hotelului sau al hanului va
declara boala.
Asupra bolilor infecțioase, apărute în internate de educațiune, în case de sănătate,
azile, spitale, directorii, intendenții sau îngrijitorii acestor institute vor raporta primarului.
Art. 3. Directorii institutelor publice (internate de educațiune și de instrucțiune, închisori preventive, penitenciare, spitale, ospicii) nu sunt scutiți de declarațiunea obligatorie
a bolilor infecțioase, ci ei o vor face deopotrivă cu capii institutelor private.
Declarațiunea bolilor infecțioase apărute în stabilimente militare se face în mod reciproc, între autoritățile militare și civile, după modul indicat la art. 12.
Art. 4. Declarațiunea bolii se face în scris sau oral, cu arătarea numelui și prenumelui bolnavului, etății, locuinței și a diagnozei definitive sau probabile și a numelui declarantului; funcționarul care primește declarația verbală, însemnează îndată pe o foaie hârtie
toate datele ce i s‑au comunicat.
În comunele urbane, declarațiunea bolii se poate preda primarului, secretarului primăriei ori locțiitorului acestuia sau medicului orașului; în orașele mari medicului primar
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al orașului sau secretarului serviciului sanitar. Medicul sau medicul primar al orașului este
dator a primi declarațiunea înscrisă sau orală, atât în cancelarie, în orele de lucru, precum
și în locuința sa privată la orice oră de zi și de noapte. Capii poliției și comisarii polițienești
sunt asemenea datori a primi declarațiunile orale sau în scris și a le transmite de urgență
primarului sau medicului orașului.
Art. 5. Verificatorii de decese, medicii de oraș și medicii de secții (de despărțiri) din
orașele care au mai mulți medici, vor comunica de urgență medicului primar al urbei și primarului orice caz de boală infecțioasă sau de deces dintr‑o boală infecțioasă, observat de ei.
Titlul II
Măsuri generale de poliție sanitară
Art. 6. După aparițiunea chiar a unui singur caz de boală infecțioasă într‑o comună
urbană, medicul orașului sau medicul primar al orașului este în drept să verifice diagnoza,
procedând întru aceasta cu cea mai mare prudență și urbanitate. După aceasta, primarii
comunelor urbane, în înțelegere cu medicii de orașe sau cu medicii primari de orașe, și cu
capul sau cu comisarul poliției, vor lua măsurile de izolare a bolnavilor, de dezinfectarea
locuinței și a conținutului ei, de căutarea bolnavilor săraci, după modul indicat în acest regulament. Medicul orașului înștiințează îndată pe medicul primar al județului despre boala apărută și despre măsurile luate sau se consultă cu el asupra măsurilor de luat, afară de
cele zece orașe mari, unde medicul primar al județului n‑are ingerință în serviciul sanitar al
orașului.
În cazuri speciale, în urma ordinului ministerului de interne (direcțiunei generale
a serviciului sanitar) sau a avizului consiliului local de igienă publică, primarii vor publica
povețe populare asupra amenințării sau asupra existenței unei epidemii și asupra prevenirii
ei, vor lua și alte măsuri ce li se vor prescrie de minister sau recomanda de consiliul local
de igienă publică și vor cere la caz de trebuință intervenirea ministerului pentru închiderea
școlilor.
Art. 7. Despre fiecare caz, chiar izolat, de holeră constatată sau probabilă, primarul
și medicul orașului vor raporta telegrafic de urgență ministerului de interne (direcțiunei
generale a serviciului sanitar). Despre cazurile izolate a celorlalte boli infecțioase, primarul
cu medicul orașului vor raporta ministerului o dată pe săptămână, iar în caz de epidemie la
câte trei zile.
Art. 8. Primarii comunelor rurale, în caz de ivirea uneia dintre bolile enumerate la
art. 1 al acestui regulament, vor înștiința, de urgență pe sub-prefect și pe medicul plășii și cel
din urmă va porni îndată la fața locului.
Asemenea va raporta primarul sub-prefectului și va cere venirea medicului de plasă când se vor bolnăvi deodată mai mulți locuitori de o boală orecare, fie ea molipsitoare,
ori nu. Până la sosirea medicului de plasă, primarul, dacă crede că boala este molipsitoare,
oprește pe locuitorii casei molipsite de a se amesteca cu ceilalți locuitori, de a merge la pri350

mărie, la cârciumă, la școală, la biserică, precum și pe locuitorii sănătoși de a intra în casa
molipsită, așezând un păzitor la poarta casei bănuite.
Art. 9. Despre fiecare caz de holeră constatată sau probabilă, medicul de plasă va
înștiința pe calea cea mai urgentă pe medicul primar al județului și pe prefect, care vor raporta telegrafic ministerului de interne (direcțiunei generale a serviciului sanitar). Despre
celelalte boli infecțioase izolate, medicul de plasă va raporta medicului primar al județului,
o dată pe săptămână și în caz de epidemie, la câte trei zile.
Medicul de plasă va porni la fața locului în toate cazurile când prin zvon va afla despre existența unor boli infecțioase într‑o comună din plasa sa, va lua măsuri pentru a opri
lățirea bolii, va povățui, pe locuitori și pe autoritate despre regulile preventive și va da bolnavilor medicamentele necesare.
Medicul primar va porni asemenea la fața locului, de urgență, în caz când prin zvon
va afla despre aparițiunea chiar a unui singur caz de holeră sau de boală holeriformă sau
despre o altă boală infecțioasă, despre care nu i s‑a raportat; va lua măsurile prescrise și va
îngriji de căutarea bolnavilor.
Art. 10. În toate cazurile când o comună este amenințată de o epidemie, primarul veghează cu deosebită activitate asupra salubrității publice, îngrijind ca străzile, piețele,
maidanele, să fie curate, ca rigolele și canalurile publice să se spele în repetate rânduri, ca
locuitorii să țină casele și curțile curate, ca să se curețe latrinele, ca să se golească și să se
spele haznalele, ca să se depărteze băligarele din curți, scoțându‑le afară la câmp, ca localele
școlilor curțile și latrinele lor să fie curate, ca proprietarii diferitelor așezăminte industriale
să observe regulile de igienă, prescrise prin regulamentul industriilor insalubre.
Art. 11. Când una sau mai multe comune sunt amenințate de o epidemie mai gravă
și când mijloacele ordinare pentru căutarea bolnavilor și pentru izolarea lor nu sunt suficiente, administrațiunile județene și comunale vor organiza servicii medicale speciale temporare și spitale temporare pentru combaterea epidemiei, pentru facerea de vizite medicale
preventive, pentru căutarea bolnavilor săraci și pentru împărțirea gratuită de medicamente.
Art. 12. În comunele în care se află garnizoane militare, primarul va înștiința pe comandantul garnizoanei asupra ivirii bolilor infecțioase și în caz de epidemie, asupra mersului epidemiei în comună; iar comandantul garnizoanei va comunica primarului, de urgență,
toate cazurile de boli infecțioase apărute în trupă și decesele cauzate prin aceste boli. Asemenea medicul orașului și medicii trupei își vor comunica unul altuia în mod urgent constatările făcute despre bolile infecțioase și despre decesele cauzate prin acele boli.
Titlul III
Izolarea bolnavilor
Art. 13. Oricine se îmbolnăvește de o boală molipsitoare se va deosebi, după
putință, de cei sănătoși și se va opri amestecul bolnavului cu familia lui și cu ceilalți locuitori.
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Separarea bolnavului se poate face atât în casa în care bolnavul locuiește obișnuit,
precum și într‑un spital sau într‑o altă casă ori baracă, vara într‑un șopron, cort sau orice alt
local destinat numai pentru bolnav. Izolarea bolnavului se mai poate efectua prin strămutarea celor sănătoși din casa molipsită într‑o altă casă, în care ei nu vin în contact imediat cu
alți locuitori, într‑un cort umbrar sau în orice alt adăpost potrivit.
Izolarea bolnavului se prescrie de medicul de oraș sau de plasă și se execută în
comunele urbane de organele poliției, în comunele rurale de primar sau de sub-prefect;
acești funcționari vor proceda cu prudență și cu umanitate, vor povățui populația asupra
necesității izolării și vor izola casa întreagă, în toate cazurile când familia bolnavului nu va
voi să se separe de bolnav și când medicul va declara că această măsură este necesară.
Art. 14. Pentru a asigura eficacitatea izolării, prefecții, sub-prefecții și primarii pot
ordona, ca să se însemneze casa molipsită printr‑o tablă fixată deasupra porții casei, pe care
tablă să fie scris numele bolii, și să se așeze în dreptul casei un păzitor, care va opri intrarea
în casă a persoanelor străine, cu excepțiunea celor chemați a căuta pe bolnav și a celor care
îi aduce hrana.
Art. 15. Medicul va povățui pe cetățeni ca în camera unde zace bolnavul să nu stea,
și mai cu seamă să nu doarmă alte persoane, decât acea care îngrijește pe bolnav, că în acea
cameră să nu se lase decât lucruri neapărat trebuincioase bolnavului, scoțându‑se celelalte
afară, iar camera să se țină necontenit curată, deschizându‑se vara și iarna ferestrele și ușile
de mai multe ori pe zi pentru premenirea aerului din cameră.
Bolnavul nu va merge la aceiași latrină de care se servă locuitorii sănătoși ai casei.
Art. 16. În comunele unde există mai multe spitale, se va destina cel puțin unul
pentru bolile infecțioase. Afară de acesta se va destina în fiecare spital și în fiecare casă de
sănătate un pavilion sau cel puțin 2 camere separate, cu totul izolate, cu latrina osebită și cu
infirmiere speciale, pentru boli infecțioase. În orașele mari, administrațiunile spitalelor vor
înființa, după putință, câte un mic serviciu special de izolare mai confortabil, pentru bolnavii cu plată, care nu se pot izola în locuințele lor private.
Infirmeriile internatelor de educațiune vor fi cu totul izolate de dormitoare, de clase,
de sălile de studii, de recreațiune și de mâncare și nu vor putea adăposti bolnavi cu boli
infecțioase decât la începutul bolii, când diagnoza nu este încă posibilă.
Închisorile preventive și penitenciarele vor avea asemenea pe lângă infirmerie una
sau două camere cu totul izolate.
Art. 17. În comunele în care, sau în apropierea cărora, se află spitale, bolnavii care
sufere de boli molipsitoare se vor izola după putință în acele spitale, așezându‑se în camera
osebită a spitalului, destinată special pentru boli infecțioase.
Primarul, capul poliției sau sub-prefectul, după avizul medicului, ordonă transportarea bolnavului în spital, în toate cazurile când el nu se poate izola în mod corect în locuința
lui, sau într‑un alt local, mai cu osebire dacă el se află într‑un han, hotel, hotel-garni, într‑o
casă locuită de un număr mai mare de familii, într‑o cârciumă, tutungerie, băcănie sau altă
prăvălie fiecventată de public. În caz de holeră, hanul, hotelul, hotelul-garni, cârciuma, în
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care a apărut un caz de această boală, se va închide până la dezinfectarea completă a camerei ocupate de bolnav, a camerelor ocupate de aceia care i‑au dat îngrijiri, a latrinelor,
haznalelor, canalelor și rigolelor din curte, a coridoarelor și scărilor, a bucătăriei și a sălii de
mâncare.
Art. 18. În orașele mari, primăria, în înțelegere cu administrația spitalicească, va
destina trăsuri speciale pentru transportarea în spital a bolnavilor care suferă de boli molipsitoare.
Trăsurile, căruțele, tărgile care au servit pentru aducerea acestor bolnavi în spitale, se
vor dezinfecta în spital după terminarea transportului.
Persoanele însărcinate cu transportarea bolnavilor nu se vor putea opri pe la cârciumi sau pe la alte locuri unde se adună lume; ele vor îngriji ca bolnavul să nu se amestece
cu locuitorii sănătoși și dacă la transporturi mai mari vitele de transport au nevoie de repaus, atunci vor sta afară din comună.
Art. 19. Dacă se îmbolnăvește cineva de o boală molipsitoare în timpul transportului cu calea ferată, el se va izola în compartimentul vagonului sau în vagonul în care s‑a așezat,
până la o stațiune în care se află un spital; ceilalți călători vor fi, după putință, strămutați în
alte vagoane și vagonul infectat se va dezinfecta după golirea lui.
Art. 20. Nici un copil sănătos sau bolnav, dintr‑o casă în care a apărut o boală
infecțioasă, nu va merge la școală în timpul acelei boli, ci numai după trecerea de două săptămâni (la anghina difterică, scarlatina, pojar, de trei săptămâni) după vindecarea bolnavului. Copiii care au zăcut de o boală molipsitoare nu vor fi primiți la școală, decât după ce
au trecut două săptămâni (la anghina difterică, scarlatina, pojar, după trecere de trei săptămâni) de la însănătoșirea completă și după ce au fost dezinfectați în modul prescris la titlul
V al acestui regulament. Dacă, cu toate acestea, se vor îmbolnăvi mai mulți școlari în același
timp de una și aceiași boală molipsitoare, primarul, sub-prefectul sau medicul vor solicita
Ministerului prin telegraf închiderea școlii.
Dacă se îmbolnăvește de o boală molipsitoare copilul unui institutor sau învățător,
al unei institutoare sau învățătoare, institutorul, institutoarea, învățătorul sau învățătoarea
respectivă nu va merge la școală, ci va lua un concediu până la trecerea de o săptămână după
vindecarea copilului. Dacă institutorul, institutoarea, învățătorul sau învățătoarea locuiește
în casele școlii și dacă locuința lor nu este cu totul separată de școală, având comunicație cu
coridoarele sau chiar cu clasele, atunci școala se va închide până la trecerea de o săptămână
după vindecare. În caz de necesitate se va procede într‑un mod analog atunci când se va îmbolnăvi de o boală molipsitoare copilul servitorului sau servitoarei școlii. În toate asemenea
cazuri atât locuința unde se află bolnavul precum și toată casa, mai ales sălile de clasă, se vor
dezinfecta și se vor aera bine, în timp de mai multe zile înaintea reînceperii școlii. Primarii și
medicii de orașe și de plasă vor înștiința, după putință, pe directorii și directoarele școlilor
despre familiile în care se află bolnavi de boli molipsitoare și din care familii copiii sunt
opriți a frecventa școala.
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Art. 21. Dacă o boală molipsitoare apare în casa unui lăptar, el va fi oprit a vinde
lapte până la trecerea de două săptămâni după vindecarea bolnavului sau după moartea lui
și 3 zile după dezinfectarea casei. Primarul va lua măsuri pentru ca un asemenea lăptar să nu
vândă laptele într‑un mod indirect prin alți vânzători.
Dacă apare o boală molipsitoare în casa unei spălătorese, ea va fi oprită de a lua rufe
de spălat sau de a preda rufe spălate la clienții ei până la trecerea de două săptămâni după
vindecarea bolnavului sau după moartea lui și trei zile după dezinfectarea casei. Primarul
va lua măsuri pentru ca o asemenea spălătoreasă să fie privegheată ca să nu transmită boala
la clienții ei, indirect prin alte persoane care le‑ar aduce rufele spălate sau care ar lua de la
clienții ei rufele pentru spălat.
Art. 22. Dacă se îmbolnăvește de o boală molipsitoare copilul unui lucrător, care
lucrează într‑un local închis (nu în aer liber), în comun cu alți lucrători care au asemenea
copii, părintele copilului bolnav nu va putea să se amestece cu ceilalți lucrători decât după
trecerea de o săptămână după vindecarea copilului sau după încetarea lui din viață. Măsuri
analoge se vor putea lua pentru funcționarii care nu lucrează singuri într‑un birou, ci în comun cu alți funcționari, care asemenea au copii.
Art. 23. Se vor izola cadavrele persoanelor încetate din viață din boli transmisibile.
Locuitorii caselor vecine vor fi povățuiți ca să nu intre în casa în care se află mortul, iar aceia
care îl însoțesc la cimitir să se adune în curte, în aer liber. Asemenea cadavre nu se vor primi
în biserică, ci se vor duce de‑a dreptul la cimitir, după ce vor fi dezinfectate în modul prescris în acest regulament la titlurile IV și V.
Art. 24. Primarii și capii poliției vor îngriji, după putință, ca să nu se importe în
comună boli infecțioase și epidemice din alte comune prin cerșetori, vagabonzi, colportori, țigani ambulanți și alte asemenea persoane. Pentru acest scop se vor priveghea mai de
aproape hanurile, cârciumile și alte localuri care servesc de adăpost acelor persoane, mai cu
osebire când comunele din vecinătate sunt bântuite de boli epidemice. Bolile epidemice
putându‑se lesne lăți prin bâlciuri (târguri, iarmaroace), prefecții, sub-prefecții și primarii
vor veghea dar ca în timpul bâlciurilor, hanurile, cârciumile și alte asemenea localuri să se
țină curate, ca bolnavii veniți la bâlci sau persoanele îmbolnăvite acolo să se izoleze îndată
și vor propune Ministerului oprirea bâlciurilor, în cazul când este bântuită, de o epidemie
o comună din vecinătatea locului unde are să se ție bâlciul sau mai multe comune dintr‑o
plasă vecină sau dintr‑un județ vecin.
Titlul IV
Dezinfectarea
Art. 25. Medicii de oraș și de plasă și medicii verificatori de decese vor povățui
pe public, că scopul dezinfecțiunei este de a opri lățirea bolilor infecțioase prin nimicirea
germenilor acelor boli și că este necesar ca să se dezinfecteze toți purtătorii acelor germeni,
adică: bolnavii, excrementele și sputele (flegmele) lor, cadavrele, mâncările din care bolna354

vul a mâncat, băuturile din care a băut, mobilele, așternutul, veșmintele, pânzeturile și alte
obiecte de care bolnavul s‑a servit, persoanele sănătoase aflate în contact cu bolnavii, camerele ocupate de bolnavi, pereții, pardoseala, tavanul, ușile, ferestrele, latrinele.
Art. 26. Dezinfecțiunea este obligatorie la toate bolile menționate la art. 1 și la tuberculoza pulmonară. Ea se mai poate prescrie de primar în înțelegere cu medicul de oraș
sau de plasă la: lepră, dizenterie, râie (scabie), brâncă (erisipel), pneumonie și la orice
altă boală recunoscută ca transmisibilă. În orașele în care există un serviciu permanent de
dezinfecțiune, administrațiunea va pune acest serviciu la dispozițiunea publicului și afară
de cazurile prescrise la orice boală transmisibilă, când dezinfecțiunea va fi cerută de familia
unui bolnav.
Art. 27. Dezinfecțiunea sistematică, precum o prescrie știința modernă, nu se poate, deocamdată, executa în toate localitățile și în toate cazurile. Regulile prescrise în acest
regulament se vor observa cu strictețe totdeauna, când executarea lor este posibilă. În cazurile când ele nu se pot observa toate, din cauza sărăciei prea mare a persoanei bolnave și
a comunei, se vor aplica, după putință, parte din ele. În orice caz principiile exprimate în
articolele următoare ale regulamentului de față vor servi de normă persoanelor însărcinate
cu luarea măsurilor preventive.
Art. 28. Medicii însărcinați cu poliția sanitară și cu căutarea bolnavilor vor explica
persoanelor care îngrijesc pe bolnavi, că prima condițiune pentru oprirea transmisiunii bolilor molipsitoare, pentru limitarea infecțiunii, este curățenia scrupuloasă; că este de necesitate imperioasă ca însuși bolnavul să fie curat, să se spele, să se primenească regulat, ca să se
observe cea mai mare curățenie la îngrijirea bolnavului, în camera ocupată de el, ca să se țină
curat toate persoanele și toate obiectele aflate în acea cameră, ca să se reînnoiască regulat de
mai multe ori pe zi atmosfera acelei camere prin deschiderea de ferestre ca să se depărteze
din cameră de urgență și într‑un mod nevătămător pentru ceilalți toate necurățeniile, după
ce au fost mai întâi dezinfectate, că afumarea cu enupere, cu zahăr ars, cu oțet evaporat, că
pulverizarea de apă de Colonia și de alte substanțe odorante sunt operațiuni inutile, care
n‑au nici o acțiune dezinfectantă.
Persoanele care îngrijesc pe bolnavi nu vor mânca și nu vor bea în camera ocupată de
bolnav. Tacâmurile, talerele, paharele de care s‑a servit bolnavul se vor spăla osebit; nimeni
nu va mânca și nu va bea din bucatele și din băuturile care s‑au aflat în camera bolnavului,
ci ele se vor nimici.
Art. 29. Pentru dezinfecțiune ne servim de: a) foc, pentru arderea obiectelor infectate fără valoare; b) curenți de vapori fierbinți de apă; c) apă fierbinte și leșie fierbinte;
d) soluțiune de acid carbolic (acid fenilic, acid fenic) pur de 5%; e) soluție de acid carbolic
pur 2 ½ %; f) acidul carbolic crud, amestecat cu părți egale de acid sulfuric crud sau în lipsa
acidului sulfuric cu acid clorhidric crud și diluat cu apă; g) Lapte de calce (var stins în 5
părți de apă); h) Curățirea mecanică prin frecare cu miez de pâine și cu cârpe; i) Gaz de acid
sulfuros, dezvoltat prin arderea de pucioasă peste cărbunii aprinși în mangal.
355

Art. 30. Se ard: obiecte infectate fără valoare, pânzeturi, vată, scamă, plasturi, tifon
care au servit pentru legarea rănilor și pentru curățirea lor; cârpele care au servit pentru
curățirea bolnavului, pentru ștergerea patului și pardoselei și care sunt mânjite cu flegme,
cu excremente și cu materii vărsate; rogojinele aflate în camera bolnavului, necurățeniile
adunate la măturarea camerei; paiele din saltele; se mai pot arde, cu consimțământul proprietarului și obiectele de oarecare valoare, foarte infectate, precum vestminte, pânzeturi,
plăpumi etc.
Art. 31. Curenții de vapori fierbinți de apă sunt dezinfectantul cel mai puternic.
Saltele, perne, covoare, vestminte, mobile îmbrăcate și alte obiecte transportabile, se dezinfectează prin curenți de vapori de apă în aparate speciale, care se închid ermetic. Asemenea
aparate sunt fixe sau transportabile (pe roate) și numărul mare de fabricanți din Franța,
Germania, Anglia și alte țări care își fac concurență în construirea acestor aparate, a produs
o scădere însemnată a prețului lor, astfel primăriile orașelor mari și administrațiunile spitalelor mai mari care încă nu și‑au procurat asemenea aparate, vor aviza la înființarea lor.
Primăriile orașelor mari și administrațiile spitalelor care dispun de aparate de
dezinfecțiune cu vapori fierbinți, vor face instrucții speciale pentru întrebuințarea lor, care
instrucții, după ce vor fi aprobate de Ministerul de Interne, vor forma un apendice al regulamentului de față. În aceste instrucții se vor prevedea și precauțiunile de luat, la transportarea
obiectelor infectate din locuință până la aparatul de dezinfecțiune, spre a se preveni lățirea
bolii prin acel transport.
Art. 32. Apa fierbinte și leșia fierbinte se întrebuințează pentru dezinfectarea pânzeturilor, apoi în lipsa de aparate cu vapori se mai întrebuințează apa fierbinte pentru dezinfectarea plăpumilor și vestmintelor la unele boli mai infecțioase, mai ales la holeră, anghină
difterică și râie (scabie). Obiectele infectate se fierb o jumătate de oră, după împrejurare cu
săpun sau fără săpun, în apă sau în leșie, se usucă și apoi se expun la aerare prelungită.
Art. 33. Soluțiunea de acid carbolic (fenilic, fenic) de 5% (95 părți apă și 5 părți
acid carbolic pur, cristalizat) servă pentru dezinfectarea urgentă a pânzeturilor, în localul în
care ele au fost infectate, pentru ca să nu se risipească contagiul cu ocaziunea transportării
lor până la cazan în care se vor fierbe; pentru spălarea pardoselei camerelor, ușilor, ferestrelor, jucăriilor. Pânzeturile (rufele) întrebuințate de bolnav, sau aflate în camera în care
a zăcut; perdelele, transparentele ferestrelor se moaie în soluțiune de acid carbolic astfel,
ca să fie acoperite de lichid, ele rămân în soluțiunea dezinfectantă 24 ore și apoi se spală.
Asemenea se spală cu acid carbolic solut. 5% încălțămintea, mai cu osebire tălpile și tocurile
încălțămintelor, mobilele îmbrăcate cu piele, interiorul trăsurilor îmbrăcate cu piele și a vagonelor neîmbrăcate în care s‑au transportat bolnavii afectați de boli infecțioase, scaunele,
pardoseala, tavanurile de lemn, ușile și ferestrele latrinelor și pâlnia (ligheanul) latrinei și a
urinarului și se dezinfectează cu aceasta soluțiune și excrementele (atât materiile fecale precum și urina) și gargarele întrebuințate de bolnavi, sputele (flegmele) bolnavilor și materiile
vărsate de bolnavi turnându‑se în vasul de noapte și în lighean o cantitate suficientă din acea
soluțiune. În casele țărănești care n‑au pardoseli de scânduri și care sunt pe jos așternute cu
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pământ bătut, se udă bine acest pământ în mai multe rânduri cu acid carbolic 5%. Pereții
și tavanele îmbrăcate ca tapete de hârtie se spală sau se șterg cu cârpe curate îmuiate în o
soluțiune de acid carbolic 5%. Clistirele, sondele cateterele și alte instrumente chirurgicale,
și obstetricale de care s‑a servit bolnavul, se spală și apoi se pun într‑o soluțiune de acid
carbolic 5%, pentru timp de 24 ore.
Cadavrele se dezinfectează, învelindu‑se în cearșafuri muiate în soluțiune de acid
carbolic 5% și udându‑se bine cu această soluțiune.
Art. 34. Acidul carbolic în soluțiune de 5% mai servește pentru ploaie carbolică,
transformându‑se această soluțiune în pulbere fină cu ajutorul unui pulverizator compus
dintr‑un vas în legătură cu un balon de cauciuc sau cu un alt asemenea aparat. Ploaia carbolică se întrebuințează, în lipsa unui aparat de dezinfectare cu vapori fierbinți de apă, pentru
dezinfectarea obiectelor care nu se pot fierbe în apă și care nu se pot expune la fumigațiuni
cu pucioasă; se tratează cu ploaie carbolică blănurile, mobilele îmbrăcate, vestminte cu nasturi și cu broderii metalice sau cusute cu fir de aur și argint, interiorul trăsurilor și vagoanelor îmbrăcate cu țesături și alte obiecte care nu se pot spăla. Ploaia carbolică se aruncă de
mai multe ori asupra acestor obiecte și apoi ele se aerează mai multe zile în aerul liber sau
într‑un șopron deschis sau într‑un pod cu ferestre deschise.
Art. 35. Soluțiunea de acid carbolic 2 ½ % (195 părți apă și 5 acid carbolic pur
cristalizat) servește pentru dezinfectarea medicilor, moașelor, internilor, sub-chirurgilor,
infirmierilor și a altor persoane care au venit în contact cu bolnavii. Ei își spală mâinile, la
trebuință și obrazul, părul, barba mai întâi cu săpun și apoi cu acid carbolic 2 ½ %.
Art. 36. Acidul carbolic crud lichid (brut, negru), care conține obișnuit 45% până
la 65% acid carbolic pur, devine un dezinfectant forte, dacă îl amestecăm cu părți egale
de acid sulfuric crud; aceasta amestecătură se mai diluează cu 10 până la 15 părți apă, și
servește pentru dezinfectarea interiorului latrinelor, a canalelor, haznalelor, urinarelor, a rigolelor, curților și străzilor, a lemnăriilor ordinare, care au fost infectate prin dejecțiunile
bolnavilor, a grajdurilor, oboarelor, abatoarelor, halelor în care s‑au aflat animalele bolnave
de boală transmisibilă.
Art. 37. Gazul de acid sulfuros se produce prin ardere de pulbere de pucioasă deasupra cărbunilor aprinși; pentru a umplea atmosfera unei camere cu o cantitate suficientă
de acid sulfuros, se arde cel puțin câte 60 grame pucioasă pentru fiecare metru cub de spațiu
al camerei. Gazul de acid sulfuros fiind toxic, trebuie să se ia măsuri în consecință. Scrisorile
și pachetele de poștă sosite dintr‑o țară infectată se dezinfectează prin deschiderea și ținerea
lor în timp de cel puțin 10 minute deasupra pulberei de pucioasă aprinsă pe un mangal la o
vatră deschisă, dedesubtul unui coș care trage bine.
Mobilele îmbrăcate, blănile, vestmintele și perdelele de mătase și de lână se pot dezinfecta, dacă se expun în timp de cel puțin 6 ore la acțiunea acidului sulfuros; pentru acest
scop se închid bine și se lipesc chiar cu hârtie ferestrele și ușile camerei în care se află acele
obiecte în care se arde pucioasă într‑un mangal, cu luarea precauțiunilor în contra unui incendiu și după terminarea operațiunii, se aerează camera mai multe zile.
357

Art. 38. Laptele de calce proaspăt, preparat prin stingerea de 1 parte var uscat, curat
cu 5 până la cel mult 10 părți apă, este un dezinfectant puternic, care în multe cazuri, poate
înlocui cu succes soluțiunile de acid carbolic pur 5% și de acid carbolic crud amestecat cu 1
parte acid sulfuric și 10 părți apă, mai cu osebire la dezinfecțiunea excrementelor, a interiorului latrinelor, și haznalelor, a canalelor, rigolelor, curților, străzilor, a lemnăriilor ordinare.
Interiorul locuințelor se dezinfectează prin spoirea pereților și tavanului cu lapte de
calce. În locuințele care n‑au pardoseli de scânduri și care sunt pe jos așternute cu pământ
bătut sau cu pavaje de piatră ori de cărămidă, se dezinfectează pământul bătut sau pavajul
prin spoirea cu lapte de calce repetată în două sau trei rânduri.
Art. 39. Prin curățirea mecanică se pot dezinfecta obiectele de valoare, care s‑ar
vătăma prin alte metode de dezinfecțiune. Mobilele lustruite și poleite se șterg bine și se
freacă cu cârpe uscate. Pereții și tavanurile îmbrăcate cu tapete de hârtie se freacă cu miez
de pâine, după ce s‑au depărtat mai înainte cu un cuțit diferitele necurățenii suspecte aflate
pe ele. Pâinea care a servit pentru acestă operațiune se culege de pe pardoseală și se arde.
Art. 40. În orașele mari, primăriile vor înființa agenți speciali însărcinați cu
dezinfecțiunea.
În lipsă de dezinfectori speciali, comisarii sanitari și sub-chirurgii aflați în serviciul
primăriilor, vor fi însărcinați, după putință, cu executarea dezinfecțiunei și Consiliile locale
de igienă vor îngriji ca acești agenți sanitari să fie instruiți asupra principiilor dezinfecțiunei,
asupra executării practice a acestor principii și asupra a tot coprinsului regulamentului de
față.
Art. 41. Principiile dezinfecțiunei și conținutul regulamentului de față vor face parte din materia de învățământ a sub-chirurgilor; aspiranții la gradul de sub-chirurg vor fi
examinați și din această materie.
Art. 42. În comunele în care nu există dezinfectori speciali sau sub-chirurgi
înzestrați cu cunoștințele necesare pentru această lucrare, dezinfecțiunea se va executa de
locuitorii caselor infectate și de servitorii lor sub privegherea medicilor de oraș, a medicilor
verificatori de decese, a medicilor de plasă și cu concursul comisarilor polițienești, comisarilor comunali și al primarilor comunelor rurale.
Persoanele însărcinate cu dezinfectarea se vor povățui, ca să nu mănânce și să nu bea
în casa infectată, să‑și spele și să‑și dezinfecteze mâinile și gura înaintea mâncării și să curețe
vestmintele lor după terminarea dezinfectării.
Instrucții analoge se vor da lucrătorilor pompelor funebre. Toate obiectele
întrebuințate de ei la transportul morților și la împodobirea locuințelor morților se vor dezinfecta după fiecare caz în parte.
Art. 43. În general, dezinfecțiunea este gratuită; uneltele necesare pentru
dezinfecțiuni și materiile dezinfectante se plătesc din bugetul comunei, în comunele rurale
prea sărace din bugetul județului. Cu toate acestea Primăriile orașelor care au organizat un
serviciu regulat de dezinfecțiune, pot alcătui un tarif special pentru dezinfectarea diferitelor
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locuințe și obiecte și pot cere de la cetățenii mai avuți plata dezinfecțiunii după acest tarif.
Tariful respectiv va fi supus la aprobarea Ministerului de interne.
Titlul V
Măsuri speciale la diferite boli
Holera
Art. 44. Se vor lua măsuri severe pentru a se asigura cea mai strictă izolare a bolnavului. Administrația locală, luând avizul medicului, poate ordona măsura prescrisă la art. 14.
În cazuri speciale, pe care le va aprecia autoritatea sanitară locală, se vor putea strămuta din
casa infectată toate persoanele sănătoase, cu excepțiunea acelora care îngrijesc pe bolnav, cu
condițiune ca aceste persoane strămutate să nu vie în timp de câteva zile în locale ocupate
de multe persoane și ca ele să rămâie sub de aprope priveghere sanitară. Se va opri intrarea
în casă a altor persoane, afară de acelea care aparțin familiei bolnavului și afară de medic și
de preot. Preoților li se vor da instrucții lămurite pentru ca să nu propage boala. Latrina care
a fost întrebuințată de bolnav se va închide până la dezinfectare. Această dezinfectare se va
executa cu toată graba, turnându‑se în gura latrinei și în hazna lapte de calce sau o soluțiune
de acid carbolic crud cu acid sulfuric și apă, spălându‑se scaunul, ușile, ferestrele și pardoseala latrinei cu soluțiune de acid carbolic pur 5% și spoindu‑se pereții latrinei cu lapte de
calce. Asemenea se vor spăla de urgență mai întâi pardoseala camerei și a coridoarelor și
scările cu acid carbolic 5%, canalele și rigolele din curte, depozitele de necurățenii din casă,
curte, bucătărie, se vor dezinfecta cu lapte de calce sau cu soluție de acid carbolic crud. Nu
se va putea scoate din casă nici un obiect înainte de a fi dezinfectat. Puțurile din curțile
caselor infectate se vor închide într‑un mod provizoriu, se vor goli și curăți toate putinele,
donițele, hârdaele și alte vase și rezervorii de apă din acele case.
Art. 45. Excrementele bolnavului și materiile vărsate de bolnav se vor dezinfecta
chiar în camera bolnavului cu lapte de calce sau cu acid carbolic soluție 5%, pardoseala și mobilele mânjite se vor spăla cu aceiași soluțiune. Covoarele, păturile și alte obiecte de așternut
și vestmintele pătate cu dejecțiunile bolnavului precum și vestmintele și încălțămintele pe
care le‑a purtat în momentul când s‑a îmbolnăvit, se vor muia tot în soluțiune de acid carbolic 5% sau se vor afuma cu pucioasă într‑un loc închis și apoi aera mai mult timp în modul
arătat la art. 37; albiturile (rufele) bolnavului se vor muia tot în soluțiune de acid carbolic
5% timp de 24 ore și apoi se vor fierbe în apă și se vor spăla.
Art. 46. După însănătoșirea bolnavului sau după încetarea lui din viață și după scoaterea mortului din casă, se vor arde paiele din saltelele și rogojinele aflate în casă, se va dezinfecta atât în camera în care a zăcut bolnavul, precum și camerele care au fost ocupate de
persoanele care l‑au îngrijit, și mobilele și alte obiecte aflate în ele, în modul arătat la art. 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39 al regulamentului de față și apoi aceste camere dezinfectate se vor aera timp de 5 zile, în care timp nimeni nu poate locui într‑însele. La arderea paielor
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și a rogojinelor se va lua precauțiunea, ca necurățeniile aflate pe ele să nu se risipească în
timpul transportului până la locul unde se ard.
În caz de moarte cadavrul nu se va spăla și îndată după constatarea decesului se va
înveli într‑un cearșaf muiat în acid carbolic 5%, se va mai turna peste el o cantitate din această soluțiune, și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic în casa în care a murit și se va
transporta la cimitirul din comuna în care a murit. Transportarea în altă comună a morților
de holeră este oprită.
Art. 47. Persoanele care îngrijesc pe bolnav își vor spăla adeseori mâinile și obrazul cu săpun și apoi cu soluțiune de acid carbolic 2 ½ %. Vestmintele și încălțămintele care
le‑au purtat în timpul când au căutat pe bolnav se vor dezinfecta deopotrivă cu obiectele
întrebuințate de bolnav.
Persoanele însărcinate cu dezinfecțiunea locuinței, a mobilelor și a altor obiecte și
cei chemați a dezinfecta cadavrul, a‑l așeza în sicriu și a‑l transporta, vor fi povățuite asupra
precauțiunilor de luat, asupra necesității de a‑și spăla și dezinfecta mâinile, obrazul, părul,
barba, apoi vestmintele și încălțămintele de care s‑au servit în timpul operațiunii.
Variola, (vărsat, bubat)
Art. 48. Bolnavul se va izola. Primarul poate ordona măsurile prescrise la art. 14.
Nici un copil din casa infectată nu va putea frecventa școala în timpul bolii până la trecerea
de 20 zile după însănătoșirea bolnavului. Dacă s‑au îmbolnăvit de variolă de odată mai mulți
copii din aceiași școală, școala se va închide fără întârziere, iar termenul redeschiderii ei se
va prescrie de Ministerul de Interne în înțelegere cu Ministerul Instrucțiunii publice și al
Cultelor.
Dacă se va îmbolnăvi de variolă un ucenic sau lucrător care lucrează în comun cu alții
la un meseriaș sau într‑o fabrică, se va dezinfecta locuința în care s‑a îmbolnăvit acest ucenic
sau lucrător precum și uzina sau parte din fabrica în care a lucrat, și stabilimentul întreg se va
pune sub privegherea sanitară specială, vizitându‑se în toate zilele de un medic.
Art. 49. Dispozițiunile prevăzute la art. 21 se aplică și pentru variolă.
Art. 50. Se vor revaccina de urgență toate persoanele din casa în care s‑a îmbolnăvit
cineva de variolă și din imediata vecinătate, precum și toți lucrătorii din stabilimentul industrial în care a lucrat bolnavul, toți școlarii din școală pe care au frecventat‑o începându‑se cu
clasa din care face parte. În asemenea cazuri (la lucrători mai ales) inoculațiunile se vor face
numai la brațul stâng însă în număr de cel puțin două. Se pot scuti de revaccinație persoanele care vor proba, că au fost vaccinate sau revaccinate într‑un timp de la care n‑au trecut
mai mult decât patru ani.
Art. 51. Camera bolnavului se va ține curată și se va aera de mai multe ori pe zi
prin deschiderea prelungită a ferestrelor. Nu se va scoate din camera bolnavului nici un
obiect înainte de a se dezinfecta. Excrementele bolnavului, albiturile de pe corpul și de pe
așternutul lui se vor dezinfecta în modul arătat la art. 45.
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Așternutul, încălțămintele și vestmintele bolnavului, mobilele și celelalte obiecte
din casă se vor dezinfecta asemenea în modul prescris la art. 45 și 46. Paiele din saltele
se vor arde, asemenea și rogojinele aflate în camera bolnavului, luându‑se precauțiuni ca
necurățeniile aflate pe ele să nu se risipească cu ocazia transportului până la curtea unde se
arde.
În caz de moarte cadavrul nu se va spăla și îndată după constatarea decesului se va
înveli într‑un cearșaf muiat în soluție de acid carbolic 5%, se va mai turna peste el o cantitate
din acestă soluțiune și se va pune în sicriu care va fi închis ermetic în casă și se va transporta
îndată la cimitirul din comună. Transportarea mortului în altă comună nu se poate permite.
Art. 52. După însănătoșirea bolnavului sau în caz de moarte, după scoaterea mortului din casă, se vor dezinfecta mobilele, obiectele de așternut și alte lucruri aflate în casă,
pardoseala, pereții, ferestrele și ușile casei în modul indicat la art. 30 până la 39 ale regulamentului de față și se vor aera în timp de 5 zile.
Art. 53. După însănătoșirea completă bolnavul va lua două zile succesive câte o
baie căldicică sau își va spăla tot corpul cu săpun și apă căldicică în trei zile succesive, se va
premeni, și se va premeni asemenea așternutul lui. Școlarii de ambe sexe însănătoșiți după
variolă nu vor putea frecventa școala înainte de a fi luat cel puțin două băi complete, sau
înainte de a fi fost spălați peste tot corpul și la cap cu săpun și cu apă căldicică, în trei zile
consecutive; care preced reintrarea lor în școală.
Angina difterică și Crup
Art. 54. Măsurile prescrise la art. 21, 48, 51, 52 și 53 în contra variolei se vor observa întocmai și la ivirea anginei difterice și a crupului. Se vor dezinfecta cu deosebită îngrijire
ligheanele și alte vase care conțin gargarele, balele, mucii și scuipatul bolnavilor și pseudomembranele (pelițele) scoase din gâtul lor; peste aceste materii se va turna o cantitate mai
mare de soluțiune de acid carbolic 5%, sau în lipsă de acid carbolic, de lapte de calce, și ele
vor rămâne acoperite de lichidul dezinfectant 24 ore. Ligheanele, paharele, cănile, farfuriile
și alte vase, precum și tacâmurile bolnavului se vor spăla cu leșie ferbinte de 2 ori succesiv.
Tifus (Tifus exantematic, Tifus petechial)
Art. 55. Casele sau părțile caselor în care a apărut tifusul (tifusul exantematic, tifusul petechial) se vor goli după putință de toți locuitorii lor, care vor fi aduși în condițiuni igienice mai bune, mai ales în ceea ce privește curățenia și hrana, fără ca ei să se amestece cu locuitorii caselor nemolipsite. Cei bolnavi vor fi izolați după putință în spital. Administrațiile
locale vor avea în vedere că tifusul însoțește mizeria, că el apare numai în locuințe foarte
necurate, în care se află aglomerați locuitori rău hrăniți și se vor supune dar la inspecțiuni
sanitare speciale toate asemenea locuințe, înlăturându‑se, după putință, cauzele care ocazionează acestă boală.
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Art. 56. Casa în care s‑a ivit tifusul, latrinele ei, mobilele și așternuturile dintr‑însa,
vestmintele, încălțămintele și pânzeturile bolnavilor și cadavrele celor decedați de tifus se
vor dezinfecta în modul arătat la art. 48, 51, 52 și 53 ale regulamentului de față, pereții camerelor se vor spoi cu calce, un alt mod de dezinfecțiune al pereților nu este permis.
Febra tifoidă
Art. 57. Puțurile caselor în care s‑a ivit febra tifoidă se vor închide provizoriu, până
la constatare că boala n‑a fost cauzată prin apa acelor puțuri. Dacă însă se va proba că ea este
nesănătoasă, primarul sau sub-prefectul va ordona închiderea definitivă a puțului.
Se vor goli și curăți rezervoarele, putinele, hârdaele și alte vase în care se păstrează
apa în casa molipsită.
Art. 58. Febra tifoidă se transmite prin excrementele bolnavilor, prin apa de băut
în care s‑au scurs excremente, prin vestmintele și pânzeturile mânjite cu excremente. Excrementele bolnavului se vor dezinfecta chiar în camera bolnavului prin lapte de calce, pânzeturile și așternuturile, vestmintele și încălțămintele mânjite cu excremente se dezinfectează
prin acid carbolic în soluțiune de 5%. Persoanele care îngrijesc pe bolnav își vor spăla adeseori mâinile cu săpun și cu acid carbolic 2 ½ %.
După însănătoșire sau după moartea bolnavului locuința, mobilele și alte obiecte
aflate în casă se vor curați și aera timp de mai multe zile.
Latrinele pe care le‑a frecventat bolnavul înainte de a se îmbolnăvi și în care s‑au
vărsat excrementelele bolnavului în timpul bolii, se vor dezinfecta radical, turnându‑se lapte
de calce în ligheanul (apertura) latrinei și în hazna, spoindu‑se pereții latrinei cu calce și
spălându‑se scaunul, pardoseala, ușile și ferestrele cu acid carbolic 5%.
Art. 59. Dacă febra tifoidă a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face
comerț cu lapte), se va opri vânzarea laptelui din acea casă, până la trecerea de o săptămână
după însănătoșirea bolnavului.
Scarlatina (Cochinada) și Pojarul (Morbili, Coriu)
Art. 60. Măsurile în contra scarlatinei și a pojarului sunt aceleași, ca cele pentru
combaterea anginei difterice prescrise la art. 54, cu excepția însemnării casei cu tablă prescrisă la art. 14.
Dacă scarlatina a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face comerț cu
lapte), se va interzice vânzarea laptelui din curtea respectivă până la trecerea de două săptămâni după însănătoșirea bolnavului.
Dispozițiile prevăzute la art. 21 se aplică și pentru scarlatină.
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Tuse convulsivă (Tuse măgărească)
Art. 61. Toți copiii care suferă de tuse, fără deosebire dacă este tuse convulsivă sau tuse provenită din altă boală, vor fi opriți de a frecventa școlile și grădinele de copii, a se amesteca afară de școală cu alți copii și a lua parte la jocurile lor comune, până la
însănătoșirea lor completă. Copiii care nu fac parte din familia bolnavului și mumele sau
doicele (mancele) lor vor fi oprite a intra în casa în care un copil zace de tuse convulsivă.
Febra puerperală
Art. 62. Se vor răspândi în public povețe populare, în care se va explica că febra
puerperală, boala cea mai periculoasă a femeilor lăuze, provine din necurățenie și se previne
numai prin curățenia cea mai scrupuloasă a lăuzei, a persoanelor care o îngrijesc și mai cu
osebire a moașelor și a medicilor, că femeile însărcinate care sunt cu desăvârșire sărace și
lipsite de un pat curat, și de pânzeturi curate, sunt mai puțin expuse la febra puerperală dacă
nasc într‑un spital de naștere (într‑o maternitate).
Art. 63. O moașă care îngrijește o femeie bolnavă de febra puerperală nu poate în
același timp să asiste o altă femeie lăuză. Medicul care caută o femeie bolnavă, de febră puerperală își va dezinfecta mâinile, barba și părul într‑un mod radical după fiecare vizită, își va
schimba chiar vestmintele înainte de a merge la o altă femeie lăuză sau însărcinată.
Medicii, internii și alți studenți în medicină care au examinat o femeie bolnavă de
febră puerperală, își vor dezinfecta îndată mâinile și nu vor examina în aceași zi altă femeie
lăuză sau însărcinată.
Medicii, internii și alți studenți în medicină care au făcut disecții anatomice și alte
exerciții la cadavru, nu pot în aceiași zi să examineze o femeie gravidă sau lăuză.
Moașelor le este interzis a spăla și a îmbrăca pe morți și a transporta la cimitir copii
morți.
Art. 64. Pentru ca moașele mai vechi, care n‑au avut ocaziunea să învețe la școală căutarea aseptică a lăuzelor, să fie povățuite asupra regulilor asepsiei și antisepsiei, Direcțiunea
generală a serviciului sanitar, în înțelegere cu administrațiunile spitalelor, va organiza în
orașele principale, conferințe speciale pentru moașele circumscripțiunilor respective, care
conferințe vor dura câte 2 până la 3 zile. Moașele aflate în funcțiuni publice vor fi obligate,
a participa la o serie a acestor conferințe. Administrațiunile locale vor înlezni adăpostirea
moașelor în timpul acestor conferințe într‑un local de școală publică sau într‑un alt local
potrivit pentru aceasta.
Art. 65. Moașa, înainte de a examina pentru prima oară o femeie aproape de facere
sau o lăuză, își va spăla mai întâi brațele și mâinile, mai ales însă unghiile (care trebuie să fie
tăiate scurt) cu săpun și apă caldă cu ajutorul unei perii de unghii, și apoi cu o soluțiune caldă de acid carbolic 5%. Moașele care asistă o femeie la facere vor fi îmbrăcate cu vestminte
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curate, având un șorț curat care să meargă sus până la gât, care șorț să fie spălat după fiecare
întrebuințare.
Art. 66. Afară de obiectele aflate în aparatul ei (o pereche foarfeci, un clistir mare,
un clistir mic pentru copii, câteva panglici curate, un pachet vată curată antiseptică), moașa
va aduce la fiecare facere obiectele următoare: un irigator cu tub uterin, un cateter (sondă
uretrală), o perie de unghii, o sticlă cu acid carbolic 10%, un borcan cu vaselină carbolizată,
un șorț curat, două ștergare curate, un termometru pentru constatarea temperaturii bolnavei; moașa va îngriji ca să se afle în casă, cât va fi posibil, o cantitate de vată antiseptică sau
cârpe spălate de curând, două ligheane sau alte vase, unul pentru spălarea mâinilor, celălalt
pentru muierea instrumentelor și cârpelor în acid carbolic și albituri curate.
Art 67. În timpul facerii moașa își va spăla mâinile și unghiile cu săpun și cu perie
și apoi cu soluțiune de acid carbolic cald 2 ½ % înaintea fiecărui examen și imediat după el.
Art. 68. În timpul facerii cateterul (sonda uretrală), tubul uterin al irigatorului, precum și vata sau cârpele destinate pentru curățirea lăuzei, vor fi muiate într‑o soluțiune de
acid carbolic 2 ½ %.
Art. 69. Moașa va avea totdeauna în aparat vaselină carbolizată 2% pentru ungerea
instrumentelor și a degetelor.
Întrebuințarea bureților pentru spălarea lăuzei este oprită.
Se recomandă moașelor ca în cât va fi posibil, atât înaintea facerii precum și îndată
după ieșirea placentei, să spele vaginul și părțile genitale externe cu acid carbolic 2 ½ % și să
repete aceste spălaturi pe fiecare zi de două ori, timp de 5 până la 6 zile.
Le este însă interzis a face injecții intra-uterine; îndată după spălătură părțile genitale
externe se vor acoperi cu vată antiseptică curată sau cu o cârpă curată muiată în acid carbolic
2%.
Art. 70. Este interzis moașei a spăla pânzeturile necurate ale lăuzei și ale copilului.
Art. 71. Moașa este datoare a raporta medicului orașului sau medicului plășii, verbal sau în scris, despre fiecare boală febrilă gravă a lăuzei și despre fiecare boală pe care
medicul curent al lăuzei a declarat‑o de febră puerperală.
Asemenea va raporta moașa medicului orașului sau al plășii despre fiecare deces al
unei lăuze aflate în căutarea ei.
Art. 72. Dacă o lăuză se îmbolnăvește de febră puerperală, moașa va chema un medic și va înceta de a o îngriji de la sosirea medicului. Nu este permis nici unei moașe a lua
în căutare o lăuză bolnavă de febră puerperală. Moașa care a îngrijit o femeie în momentul
aparițiunei febrei puerperale, se va abține în timp de 5 zile de la orice vizită la femei în facere
sau în lăuzie. În acest timp moașa se va dezinfecta radical prin spălarea corpului întreg, prin
curățirea repetată a mâinilor și a unghiilor cu acid carbolic 5% cu ajutorul unei perii de unghii, ea își va curăți asemenea vestmintele și se va primeni. Asemenea ea va dezinfecta radical instrumentele și aparatele întrebuințate la lăuza afectată de febra puerperală, muindu‑le
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24 ore în acid carbolic 5%, iar sonda uretrală (cateter) și tubul uterin de sticlă al irigatorului
se va fierbe ½ oră în acid carbolic 5%.
Art. 73. Dacă se mai îmbolnăvește o a doua lăuză aflată sub îngrijirea moașei, în
timp de 20 zile, socotite de la încetarea celor 5 zile de abținere și de dezinfecțiune, atunci
moașa nu poate asista nici o femeie la facere, ori în lăuzie, în timp de 14 zile.
Art. 74. După fiecare facere, moașele vor dezinfecta cu acid carbolic 5% sondele
uretrale, tubul irigatorului, clistirul și toate celelalte unelte care au servit la facere, muindu‑le
24 ore în soluțiune carbolică 5%.
Art. 75. Pânzeturile, vestmintele și așternutul femeilor care au zăcut de febră puerperală se vor dezinfecta și spăla cu apă fierbinte și se vor aera mai multe zile. Paiele din
saltele se vor arde.
Conjunctivita granuloasă
Art. 76. Școlarii bolnavi de conjunctivita foliculară, conjunctivită granuloasă și de
trachom se vor concedia din școală până la vindecare. Lucrătorii din fabrici, servitorii din
stabilimente publice și din case private se vor concedia asemenea până la vindecare.
Medicii primari de județe, medicii de orașe și de plasă se vor informa la inspecțiunea
școlilor, a diferitelor institute publice și așezăminte industriale despre persoanele afectate
de boli molipsitoare ale ochilor, și în cazul când vor găsi asemenea cazuri vor supune la un
examen special toată populațiunea școlii, institutului sau așezământului industrial, vor prescrie izolarea celor bolnavi și vor îngriji de căutarea lor medicală. Nu se va permite ca persoane bolnave de o boală infecțioasă a ochilor să se bage servitori înainte de a fi vindecați.
Art. 77. În comunele unde apare conjunctivita granuloasă se va povățui populațiunea
asupra contagiozității ei, asupra propagării ei prin coabitațiune, prin ștergare (peșchire),
batiste, șervete, obiecte de așternut, vestminte și asupra necesității de a o combate prin
curățenie scrupuloasă, prin izolarea bolnavilor și prin căutarea lor medicală.
Art. 78. Se vor păzi toate regulile prescrise în regulamentul special asupra măsurilor de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivei granuloase, publicat în Monitorul
oficial no. 13 din 18 aprilie 1890.
Răpciugă (Maliasm, Răpin, Morva, Farcin)
Art. 79. Primarii, sub-prefecții și capii poliției, când sunt informați despre un caz
de răpciugă la oameni, la cai sau la măgari, vor înștiința despre aceasta atât pe medicul
competent (medic de oraș, medic de plasă), precum și pe veterinarul de județ sau de oraș.
Veterinarii de județ și de oraș, când încheie prescripte verbale, constatatoare de răpciugă
la animale, și medicii de plasă și de oraș care constată cazuri de răpciugă la om, își vor comunica reciproc toate amănuntele asupra cazurilor respective, pentru ca fiecare, în cercul
competenței sale, să poată lua măsuri pentru stingerea focarului de infecțiune.
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Art. 80. Medicii veterinari, cu ocazia inspecțiunilor periodice ce fac la târguri și bâlciuri, în grajdurile sacagiilor, birjarilor, căruțașilor, tramvaiurilor, vor povățui pe geambași,
sacagii, birjari, căruțași, vizitii și rândași de cai asupra periculozității răpciugei pentru oameni și asupra semnelor ei principale.
Art. 81. Oamenii bolnavi de răpciugă se vor izola.
Vestmintele, albiturile și încălțămintele ce ei au purtat imediat înainte de a se îmbolnăvi și în timpul bolii, precum și așternutul, mobilele și camera lor, excrementele lor și, în
caz de deces, cadavrele lor se vor dezinfecta întocmai ca la bolnavii de angină difterică și de
variolă. Batistele întrebuințate, cârpele și obiectele de pansament, mânjite cu secrețiunile
bolnavului, se vor arde.
Art. 82. Se vor observa într‑un mod strict toate prescripțiunile legii de poliție sanitară veterinară relative la răpciugă, mai ales însă art. 114, 115 și 119.
Dalac (Antrax, Talan, Cărbune, Pustula maligna)
Art. 83. Medicii veterinari de județ și de oraș, cu ocazia inspecțiunilor veterinare,
medicii primari de județ, medicii de oraș și de plasă, cu ocazia inspecțiunilor sanitare și mai
ales a inspecțiunii diferitelor stabilimente industriale insalubre, vor povățui pe persoanele
care vin în contact necontenit cu vite și produse animale brute asupra periculozității dalacului pentru oameni, mai ales pe ciobani, argați măcelari, tăbăcari, cojocari, neguțători de
piei crude, oameni însărcinați cu depărtarea cadavrelor animale, lucrătorii de perii și alții
asemenea.
Art. 84. Bolnavii care suferă de dalac se vor izola.
Vestmintele, albiturile, încălțămintele și așternutul lor, camera și mobilele aflate
într‑însa, cadavrele persoanelor decedate de dalac se vor dezinfecta după modul prescris
la angina difterică și la variolă. Cârpele și obiectele de pansament, mânjite cu secrețiunile
rănilor, se vor arde.
Art. 85. Se vor observa toate prescripțiunile relative la dalac ale legii de poliție sanitară veterinară, mai ales art. 137, 138, 139 și 140.
Turbare (Rabie)
Art. 86. În județele în care apar adeseori lupi, prefecții vor lua măsuri pentru exterminarea lor, organizând vânători speciale pentru acest scop.
Câinii care au fost mușcați de lupi se vor omorî, fără osebire dacă lupul a fost după
aparență sănătos sau turbat. Asemenea se vor omorî toți câinii turbați, și toți câinii care au
fost mușcați de câini turbați.
În caz dacă un câine a fost mușcat de alt câine, fără ca să se știe dacă cel din urmă a
fost turbat sau nu, câinele mușcat se va omorî sau se va ține în observațiune, bine legat și
închis, cu garanția și sub responsabilitatea proprietarului, timp de trei luni; și dacă în acest
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timp nu s‑au arătat semnele turbării, el se va putea libera. Aceleași măsuri se vor lua în contra pisicilor turbate, sau mușcate de un alt animal turbat.
Art. 87. În cazul când într‑o localitate apar mai multe cazuri de turbare, prefecții
județelor și primarii orașelor pot lua măsuri extraordinare, prescriind ca nici un câine să nu
poată ieși din curtea stăpânului decât cu botniță și publicând povețe populare asupra semnelor turbării la câine și asupra primului ajutor de dat persoanelor mușcate de câini turbați.
În general, primăriile comunelor urbane vor contribui la împuținarea câinilor prin
prinderea și omorârea câinilor periculoși și a câinilor vagabonzi, și chiar prin punere de
impozite asupra câinilor.
Art. 88. Rănile persoanelor mușcate de animale turbate se vor șterge cu o cârpă
curată, uscată și se vor arde cu fier roșu în timpul cel mai scurt posibil după mușcătură. Dacă
această măsură a fost neglijată, dacă rănile n‑au fost bine arse în timp de cel mult 3 ore după
mușcătură, atunci persoanele mușcate vor fi povățuite să meargă de urgență la institutul de
patologie și de bacteriologie din București spre a fi căutate acolo. Administrațiunile județului
și primăriile comunelor vor înlezni bolnavilor săraci transportul și spesele de întreținere în
timpul curei. Tratamentul în institulul de patologie și de bacteriologie se va recomanda mai
cu deosebire persoanelor mușcate de lupi turbați și tuturor care au fost mușcați la obraz, la
cap, la gât de un animal turbat.
Art. 89. Persoanele care în urma mușcăturilor primite s‑au îmbolnăvit de turbare se
vor izola. Vestmintele, încălțămintele, albiturile și așternutul lor, camera lor cu mobila aflată
într‑însa și cadavrele lor se vor dezinfecta după metodul prescris pentru angina difterică și
variolă.
Tulberculoza pulmonară (oftică)
Art. 90. Medicii aflați în funcțiune publică vor povățui pe familiile bolnavilor de
tuberculoză asupra contagiozității bolii, asupra transmiterii ei prin sputele (flegmele) bolnavilor, asupra necesității de a se izola acești bolnavi, în limitele posibilității, de a se culege sputele (flegmele) lor în scuipători care se vor goli și curăți în toate zilele, vărsându‑se
conținutul lor în hazna, de a se interzice bolnavilor a scuipa pe jos pe pardoseală, pe covoare
și pe alte obiecte.
În spital bolnavii de tuberculoză se vor așeza, după putință, în camere și săli speciale.
Copiii bolnavi de tuberculoză sau de bronșită cronică, care scot spute se vor concedia din școlile și internatele publice și private.
În toate cancelariile, în coridoarele și pe scările diferitelor administrațiuni publice
se vor așeza scuipători care se vor goli și curăți în toate zilele, vărsându‑se conținutul lor în
hazna.
Funcționarii bolnavi de tuberculoză sau de bronșită cronică, care lucrează în comun
cu alți funcționari în aceeași cancelarie, vor avea pe masa lor scuipătoarea lor individuală cu
capac care se va curăți și dezinfecta în toate zilele.
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Art. 91. Scuipătoarele umplute cu sputele bolnavilor se dezinfectează cu soluțiune
de acid carbolic 5%, sau cu apă ferbinte, conținutul lor se varsă în hazna și scuipătoarea
golită se spală bine cu acid carbolic 5%, sau cu leșie fierbinte. Este oprit a se vărsa sputele
din scuipători în curte în dreptul cotețelor păsărilor domestice, în dreptul grajdurilor de
râmători.
Art. 92. Vestmintele și așternuturile bolnavilor de tuberculoză se dezinfectează prin
opărire repetată cu apă fierbinte, sau prin muiarea în soluțiune de acid carbolic 5% în timp
de 24 ore, și în urmă prin aerare prelungită. Încălțămintele se spală cu acid carbolic 5%.
Pânzeturile se fierb cu leșie și apoi se spală cu săpun, osebit de pânzeturile altor persoane.
Blănile se udă bine în mai multe rânduri cu soluțiune de acid carbolic 5%, sau se
afumă de mai multe ori cu pucioasă. Este oprit a se vinde sau a se dărui cuiva vestminte
nedezinfectate ale unui bolnav de oftică. Paiele din saltele se vor arde.
Art. 93. Camera în care a locuit un bolnav tuberculos, covoarele și mobilele aflate
într‑însa se vor dezinfecta radical în modul prescris pentru angina difterică.
Art. 94. Veterinarii de județ și de oraș, cu ocaziunea inspecțiunilor ce fac prin grajdurile de vite, vor povățui pe proprietarii vitelor asupra contagiozității tuberculozei, asupra
necesității de a se depărta din grajduri vitele bolnave, a se izola cele suspecte. Ei vor cere ca
vacile tuberculoase să nu se mulgă, ca vițeii lor să nu se crească.
Art. 95. De prin abatoare, hale, și măcelării se va exclude din consumațiune și se va
nimici prin îngropare sau prin ardere carnea și alte părți animale afectate de tuberculoză,
conform art. 123 din legea sanitară. Se va confisca laptele provenit de la vaci tuberculoase
și în general tot laptele pus în comerț de un proprietar de vaci care are în grajdul său o vacă
tuberculoasă. Publicul se va povățui prin instrucții populare ca să nu mănânce lapte de vacă
crud, nefiert.
Dizenteria epidemică
Art. 96. Se vor dezinfecta latrinele, vasele de noapte, excrementele, așternutul și
albiturile bolnavilor după regulile prescrise la angina difterică. Paiele și rogojinile care au
fost în contact cu bolnavii se vor arde.
Râia (Scabia)
Art. 97. Școlarii bolnavi de râie se vor concedia din școală până la vindecare. Se vor
opări cu leșie fierbinte în mai multe rânduri toate vestmintele și toate obiectele de așternut,
fără excepție, ale bolnavilor.
Pânzeturile lor se vor fierbe în apă cu săpun și se vor spăla. Paiele și rogojinile de care
bolnavii s‑au servit se vor arde.
Încălțămintele se vor spăla pe fața internă cu săpun și cu acid carbolic 5%, în mai
multe rânduri.
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Bolnavii se vor căuta întrebuințând unsori, băi sau spălături generale, după prescripția
unui medic.
Brâncă (Erisipel) și Pneumonia
Art. 98. Vestmintele, albiturile, așternutul bolnavilor, covoarele dinaintea patului și
pardoseala camerei se vor dezinfecta în modul prescris la angina difterică.
Mobilele se vor șterge curat. Pardoseala se va spăla cu acid carbolic 5%. Camera se va
aera și dacă s‑a ivit în casă mai mult decât un caz de brâncă sau de pneumonie, se vor dezinfecta pereții tot după modul prescris pentru angina difterică. Mobilele îmbrăcate se vor
curăți cu peria, se vor bate și aera mai mult timp. Sputele (flegmele) bolnavilor se vor culege
în scuipători umplute cu acid carbolic 5%, se vor vărsa în latrină (hazna), curățindu‑se bine
scuipătoarea.
Titlul VI
Măsuri în contra importațiunei în țară a bolilor infecțioase din străi‑
nătate
Art. 99. În cazul când România este amenințată de importațiunea din străinătate a
unei boli infecțioase, se înființează la fruntariile țării la stațiunile de intrare și numai după
ordinul special al ministrului de interne, revizia sanitară a proveniențelor suspecte.
Art. 100. Ministrul de interne poate ordona închiderea temporară a acelor puncte
de la fruntarii care nu sunt căi principale de comunicațiune și unde revizia sanitară este foarte greu de executat. În acest caz se vor publica în țară și se vor comunica autorităților limitrofe numele punctelor închise, numele punctelor de intrare rămase deschise și condițiunile
sub care intrarea în țară este permisă.
Art. 101. La revizia sanitară se pot supune toate proveniențele din țările bântuite
de boli anume determinate de Ministrul de interne, adică persoane, animale, transporturi
poștale, mărfuri, vagoanele căilor ferate, trăsuri, căruțe, cară și bastimente (toate vasele plutitoare în genere) cu totul conținutul lor.
Art. 102. Ministrul de interne poate opri, pentru un timp limitat intrarea în țară
a obiectelor capabile a reține contagiul mai mult timp, precum zdrențe (cârpe, petice),
vestminte vechi, obiecte de așternut întrebuințate, puf, blăni vechi importate ca marfă, ca
obiect de comerț.
Art. 103. Revizia sanitară se face la fruntarii pe uscat de medicul însărcinat cu
această lucrare, împreună cu comisarul polițienesc; la punctele unde nu există un comisar
polițienesc de medic, împreună cu comandantul militar al punctului; în porturi de medic,
împreună cu căpitanul portului.
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Revizia sanitară consistă:
a) În constatarea dacă călătorii nu s‑au aflat, în cele din urmă 15 zile, într‑o localitate bântuită de boală epidemică, în contra căreia se iau măsuri extraordinare. Acest termen
de 15 zile poate să se micșoreze sau să se mărească, după natura bolii și conform unui ordin
special al Ministrului de interne;
b) În examinarea medicală a călătorilor;
c) În dezinfectarea veștmintelor și a bagajelor suspecte;
d) În dezinfectarea vagoanelor, trăsurilor și animalelor;
e) În dezinfectarea corespondenței poștale și a obiectelor de mesagerie în general;
f) În dezinfectarea coletelor și a mărfurilor a căror intrare nu este oprită;
g) În recunoașterea, inspecția sanitară și dezinfectarea bastimentelor (vaselor
plutitoare de orice natură).
Art. 104. Medicul însărcinat cu revizia sanitară examinează pe fiecare călător în parte, dezbrăcând numai pe aceia care dau bănuială a fi bolnavi. Călătorii bolnavi de o boală
infecțioasă nu vor putea intra liber în țară.
Dacă la punctul sau portul de intrare există mijloace suficiente pentru izolarea temporară și căutarea acestor bolnavi, ei pot fi primiți cu condițiune ca să fie internați în spitalul
de izolare, într‑un alt local adaptat pentru aceasta, sau într‑un bastiment destinat pentru
acest scop.
În cazul când la punctul de intrare nu s‑a putut organiza un serviciu de izolare, călătorii bolnavi vor primi primul ajutor medical cu medicamente gratuite și apoi ei se vor
întoarce la stațiunea de frontieră a țării limitrofe din care au intrat.
Art. 105. Călătorii sănătoși care vin dintr‑o localitate infectată vor declara în care
anume localitate din țară voiesc a se opri. Comisarul polițienesc, comandantul punctului
sau căpitanul portului va comunica direct de urgență prefecturii județului și pentru orașele
mari primarului orașului sau capului poliției numele și proveniența călătorului suspect, care
va fi supus la o nouă revizie sanitară în comuna în care se oprește, rămânând acolo supus la
priveghearea sanitară, timp de 5 zile.
Totodată medicul cu funcționarul administrativ sau militar, care au făcut revizia sanitară, vor libera călătorului un bilet cu arătarea numelui, locului de proveniență, a etății,
conform cu pașaportul lui, cu care bilet se va prezenta la primărie sau la poliția comunei în
care voiește a se opri.
Art. 106. Vestmintele și bagajele călătorilor declarați bolnavi sau suspecți se vor
dezinfecta sub priveghearea medicului însărcinat cu revizia sanitară și în modul prescris la
titlul IV și V al acestui regulament. Pentru acest scop geamantanele, cuferele, sacii de călătorie etc. se vor deschide.
Art. 107. Ministrul de interne poate opri intrarea din străinătate în țară a vagoanelor de clasa I și II ale căilor ferate care nu se pot dezinfecta într‑un timp scurt.
În cazul când intrarea lor în țară se permite, vagoanele suspecte sau infectate se vor
dezinfecta prin ardere de pucioasă și apoi prin aerare.
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Vagoanele de clasa III și cele de mărfuri suspecte sau infectate, intrate din străinătate
în țară, se vor dezinfecta la fruntarii cu aburi fierbinți sau prin spălaturi cu soluțiune de acid
carbolic 5%. Căruțele și hamurile se vor dezinfecta cu aceeași soluțiune. Trăsurile îmbrăcate
se vor afuma pe dinăuntru cu acid sulfuros prin ardere de pucioasă și se vor spăla pe jos și pe
din afară cu soluțiune de acid carbolic 5%.
Animalele se vor spăla peste tot corpul cu acid carbolic 2 ½ %.
Navele (bastimentele) se vor dezinfecta prin spălarea pereților, tavanului și pardoselei tuturor compartimentelor și a punților cu vapori ferbinți de apă, sau cu soluțiune de acid
carbolic 5%, prin deșertarea apei din fundul bastimentului (din cale), prin spălarea calei și
prin dezinfectarea ei cu acid carbolic crud amestecat cu acid sulfuric crud și cu cel mult 10
părți apă. Asemenea se vor dezinfecta toate obiectele aflate în nave, după regulile prescrise
la titlul IV și V al acestui regulament.
Art. 108. Scrisorile, imprimatele, pachetele și alte transporturi poștale se dezinfectează în modul arătat la art. 37. Pentru acest scop scrisorile și pachetele se vor deschide în
prezența căpitanului portului, a comandantului punctului sau a comisarului polițienesc, și
se vor sigila din nou după terminarea dezinfecțiunei.
Art. 109. Căpitanii porturilor, comandanții punctelor și comisarii gărilor de la frontiere vor îngriji de curățenia perfectă a porturilor, schelelor și gărilor, și mai ales a latrinelor
și haznalelor, care se vor dezinfecta în toate zilele.
Art. 110. În virtutea legii organice a ministerului afacerilor străine, căpitanii porturilor rămân însărcinați cu îndeplinirea instrucțiunilor sanitare ce vor primi. Regimul bastimentelor sosite cu patenta brută în porturile române și liberarea de patente brute de către
căpitanii de porturi române, rămâne supus la regulile prevăzute în regulamentul asupra
poliției porturilor și prin regulamentul serviciului sanitar al porturilor de la gurile Dunării.
Titlul VII
Penalități
Art. 111. Funcționari publici, care vor călca acest regulament, vor fi pasibili de
penalitățile prevăzute de legea sanitară (art. 69) și de codul penal.

371

BDGSS, nr. 1, 1 ianuarie 1893, anul V, p. 1–4; vezi și MO, 1892, nr. 197, 5 decembrie, p. 5754–5755.

29.
Regulament asupra fabricațiunei și vânzării
produselor destilațiunei petrolului
Art. I. Uzinele pentru fabricația derivatelor de petrol nu se pot înființa decât la o depărtare de cel puțin un kilometru de la raza comunelor urbane, și de cel puțin 1/2 kilometru
de la raza comunelor rurale.
Ele nu se pot așeza pe lângă apele curgătoare mai mici în susul comunelor.
Se vor lua toate precauțiunile necesare în contra incendiilor și exploziunilor.
Autorizațiunile pentru înființarea sau strămutarea unor atare uzine se vor da, în capitalele de județe, de primărie, și pentru celelalte comune de prefectura județului, însă în
ambele cazuri numai în urma avizului Consiliului respectiv de igienă publică.
Art. II. Produsele destilațiunei petrolului brut (a păcurei) se împart, din punctul
de vedere al accidentelor prin aprindere, la care dă loc întrebuințarea lor, în două categorii,
după gradul lor de inflamabilitate.
Prima categorie cuprinde derivatele din petrol care emit vapori susceptibili a lua foc
în fața unui chibrit sau corp aprins la o temperatură mai inferioară decât 25° C, precum:
eterul de petrol, gazolinul, benzina, ligroinul și alte uleiuri ușoare de petrol.
A doua categorie cuprinde pe acei produși din petrol care emit vapori susceptibili a
lua foc în fața unui chibrit aprins numai la temperatura de 25° C, sau la o temperatură superioară de 25° C, precum: petrolul luminător (lampant) sau fotogenul, uleiurile grele de petrol, uleiurile minerale de uns, uleiul de parafină etc. întrucât ele nu emit vapori inflamabili.
Determinarea acestor categorii (clasificarea productelor destilațiunei petrolului) se
face cu aparatul Abel Pensky.
Art. III. Nici un fabricant sau comerciant nu va pune în comerț productele petrolului de a doua categorie, care mai emit vapori inflamabili la o temperatură mai mică decât
25° C.
Nici un debitant nu e liber a păstra în depozit sau a pune în comerț producte din
categoria întâi, afară de cazuri speciale, pentru lămpi și alte aparate construite special pentru
acele producte mai inflamabile.
Art. IV. Transportul categoriei întâia de derivate de petrol în cantități superioare de
5 litri, se va face exclusiv în vase de metal.
Categoria a doua de derivate de petrol se va transporta în vase de fier sau în vase de
gresă sau sticlă îmbrăcată de o împletitură oarecare și închise ermetic, putând avea până la
100 litri capacitate, în vagoane cisterne speciale sau chiar și în butoaie de lemn cu cercuri de
fier, care să nu curgă, să fie bine astupate și de o capacitate nu mai mare de 100 litri.
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Art. V. Depozitarea în interiorul razei comunelor a unei cantități mai mari de 10 litri
derivate de petrol de categoria întâia sau a unei cantități mai mari de 50 litri de derivate de
categoria a doua, nu se va putea face decât în virtutea unei autorizațiuni a primăriei, pentru
comunele urbane, și a sub-prefecturii pentru comunele rurale.
Art. VI. Primăriile și sub-prefecturile nu vor acorda autorizarea de depozit decât
sub următoarele condițiuni:
a) Depozitul nu va putea fi stabilit decât în pivnițe sau în clădiri la fața pământului,
care nu au caturi deasupra și care nu sunt lipite de case vecine;
b) Localul depozitulul va fi numai în zid solid, cu tavan boltit și cu pardoseală
incombustibilă, având la uși praguri de piatră sau zidărie cimentată cu 0 m. 10 (10 cm.) mai
înalte decât pardoseala, spre a se reține lichidul dacă s‑ar vărsa;.
c) El va fi de un acces facil și nu va trebui să comunice cu nici o încăpere servind
de locuință sau servind de depozit de lemne, cărbuni sau alte materii combustibile;
d) Localul depozitulul va trebui să aibă ferestre pentru luminat în timpul zilei și
să fie înzestrat cu lămpi statornice așezate în grosimea zidului, cu geamul fix spre interior,
aprinzându‑se pe din afara depozitulul pentru luminat în timpul serii. Depozitul va fi prevezut cu deschiderile necesare pentru energica lui ventilare;
e) Înmagazinarea derivatelor de petrol în localul de depozit se va face în vase cum
s‑a prescris la art. 4;
f) Vasele ce vor servi la debitul curent vor fi închise și, după putință, înzestrate cu
țevi și cu mici pompe, care să ridice lichidul din depozit direct pe masa de debit;
g) Transvasarea lichidelor în depozit se va face, pe cât posibil, prin pompe și numai la lumina zilei;
h) E absolut interzis a se aprinde focul în depozit, a se fuma într‑însul, a se intra în deposit cu lumânări sau cu lămpi aprinse, sau a se conserva într‑însul lemne sau alte
substanțe combustibile;
i) În depozit se va păstra totdeauna o oarecare cantitate de nisip sau cenușe suficientă pentru a se înăbuși cu dânsul orice început de incendiu ce s‑ar declara;
Art. VII. Primăriile și sub-prefecturile vor putea acorda autorizațiunea de depozit
și cu dispensiunea condițiilor prevăzute în articolul precedent, numai însă în următoarele
două cazuri:
a) Dacă depozitul este construit după un plan special, prevăzând conservarea derivatelor de petrol în rezervor, înconjurate de toate părțile de apă, și la care introducerea sau
extragerea uleiurilor de petrol să se facă prin canalizări și pompe;
b) Dacă depozitul, construit oricum, s‑ar afla așezat în mijlocul unei curți înconjurată peste tot de zid, neocupată de nici o clădire sau alte materiale combustibile și care să
măsoare cel puțin 50 metri de la o lăture a depozitului până la orice punct al împrejmuirii
curții.
Art. VIII. În comunele urbane vânzarea în detail nu este permisă a se face în sticle,
ci numai înr vase (bidoane) de metal, de orice capacitate, ermetic închise.
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Comerțul ambulant cu petrol luminător (lampant) nu este permis decât în vase metalice, având o capacitate de cel puțin 25 litri. Celelalte producte, lesne inflamabile, nu vor
putea face obiectul comerțului ambulant, vânzându‑se în magazii, în vase bine închise.
Art. IX. Zațul sau păcura groasă și țițeiul, destinate unsului carelor sau altor unsori
analoge, nu este supus dispozițiunilor acestui regulament.
Art. X. Fiecare destilerie (fabrică) de petrol și fiecare depozit principal al unei
fabrici de petrol destilat va poseda un aparat Abel Pensky, pe care‑l va pune la dispoziția
funcționarilor publici însărcinați cu inspecțiunea fabricii sau a depozitului.
Funcționarii sanitari și administrativi, obligați a priveghea stabilimentele industriale
insalubre, vor inspecta adeseori fabricile și depozitele de petrol destilat, vor lua probe de cel
puțin câte 500 grame din diferite producte date în comerț sau destinate pentru comerț, vor
face prescriptul-verbal cuvenit, conform legii și vor înainta acele probe laboratoarelor de
chimie însărcinate de Ministeriul de Interne cu examinarea petrolului destilat din comerț.
Fabricanții și vânzătorii produselor care nu însușesc condițiunile prescrise la art. III
al regulamentului de față vor fi dați în judecată și productele care nu sunt conforme cu acele
prescripțiuni se vor denatura prin adăogire de petrol crud (păcură) sau, în lipsă, alcanină
(extrasă din rădăcina de Anchusa).
Ministerul de interne va putea ordona închiderea timporarie a unei destilării sau
a unui depozit, când în urma avertismentului ce s‑a dat fabricantului sau comerciantului
respectiv, nu s‑a conformat cu prescripțiunea regulamentului de față. Termenul acestei închideri nu va putea trece peste 6 luni. Închiderea definitivă nu se va putea ordona decât de
autoritatea judecătorească competentă.
Art. XI. Primarii, în comunele urbane, și sub-prefecții în comunele rurale, vor veghea ca transportarea, depozitarea și comerțul ambulant al derivatelor de petrol să se facă în
conformitate cu prezentul regulament, dând în judecată pe contravenienți. Ei vor fi în drept
a închide imediat orice depozit neautorisat sau chiar un depozit autorizat, dacă el nu se mai
află în condițile prescrise, până când depozitarul nu‑și va fi obținut autorizarea regulamentară sau nu‑și va fi pus depozitul în condițiile cerute.
Art. XII. Prezentul regulament va intra în vigore la șase luni după decretarea lui.
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30.
Regulament pentru inspectorii serviciului sanitar
Titlul I
Numirea, concedii, penalități
Art. 1. Inspectorii sanitari se numesc prin decret regal după recomandația ministrului de interne, în urma avizului consiliului sanitar superior, dintre doctorii în medicină români care au ocupat cel puțin zece ani un serviciu public și care nu vor fi suferit suspendare,
permutare sau revocare pentru neîndeplinirea serviciului.
Art. 2. Candidații pentru postul vacant de inspector trebuie să se adreseze ministerului de interne cu cerere în scris, alăturând, pe lângă cerere, actele constatatoare a calității
lor de cetățeni români, a funcțiunilor publice ocupate cel puțin 10 ani și certificatele emanatele de la autoritățile unde au servit, că în tot timpul serviciului n‑au suferit suspendare,
permutare, sau revocare pentru neîndeplinirea serviciului.
Art. 3. Inspectorii sanitari, înainte de intrarea lor în serviciu prestează jurământul
legiuit în fața ministrului de interne.
Art. 4. Inspectorii sanitari primesc, din ziua intrării lor în serviciu, un salariu de 900
lei și o diurnă de 300 lei, ca speze de transport pentru fiecare lună servită, în baza statelor
individuale de serviciu, verificate de către direcțiunea generală a serviciului sanitar, după
care se mijlocește eliberarea mandatelor respective.
Art. 5. Inspectorii sanitari primesc la intrarea lor în serviciu și o carte personală de
liber parcurs pe căile ferate române.
Art. 6. Inspectorii sanitari au dreptul la un concediu de 30 zile pe an, afară de cazuri extraordinare de boală constatată prin certificat medical, când concediul ar trece peste
acestă limită.
Concediul se acordă de ministrul de interne, după avizul directorului general al serviciului sanitar.
În nici un caz nu vor putea fi în concediu deodată mai mulți inspectori sanitari.
Ei pot obține concediul numai succesiv câte unul.
Art. 7. Inspectorii sanitari care se dovedesc că s‑au abătut de la datoriile lor sunt
pasibili de penalitățile următoare:
1. Pentru prima dată ei primesc o admonestare;
2. Pentru a doua oară ei se suspendă pentru un timp limitat care nu poate fi mai
scurt de 15 zile, nici mai lung de 2 luni;
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3. Pentru a treia oară ei sunt revocați din serviciu și nu mi pot fi numiți în funcția
de inspector.
Penalitățile se aplică sau treptat, sau după gravitatea abaterii; se poate aplica suspendarea sau chiar revocarea din serviciu.
Pentru orice grad de penalitate care se aplică de ministrul de interne, acesta cere mai
întâi avizul consiliului sanitar superior.
Revocarea se face prin decret regal.
Titlul II
Atribuțiunile și îndatoririle inspectorilor sanitari
Art. 8. Inspectorii sanitari au domiciliul lor în capitală.
Art. 9. Cancelaria inspectorilor sanitari este la direcția generală a serviciulul sanitar.
Pentru acest sfârșit se destină o cameră specială cu birourile și accesoriile necesare
serviciului inspectorilor sanitari.
Art. 10. Când inspectorii se află în Capitală, fără vreo însărcinare specială, ei sunt
datori a se prezinta la cancelaria serviciul lor în fiecare zi, de la orele 10–12 a. m. și de la 3–5
p.m., pentru rezolvarea lucrărilor care‑i privește.
Art. 11. Inspectorii sanitari se află sub autoritatea directă a ministerului de interne
și a directorului general al serviciului sanitar.
Art. 12. Fiecare inspector sanitar inspecteză în fiecare lună serviciul sanitar din
două județe, împreună cu câte 10 comune rurale.
Directorul general al serviciului sanitar va indica județele.
Art. 13. Separat de aceste inspecțiuni, ministrul sau directorul general al serviciului sanitar poate însărcina pe unul sau pe mai mulți inspectori cu anchete medicale, cu
inspecțiuni speciale, cu luarea și executarea de măsuri atât contra epidemiilor dinăuntrul
țării, cât și celor care amenință țara din afară.
Inspectorii sanitari vor mai putea fi însărcinați de minister ori de directorul general
al serviciului sanitar cu orice altă inspecție sanitară.
Art. 14. La inspecțiunile serviciului sanitar dintr‑un județ, inspectorul sanitar controlează serviciul medicului primar de județ, al medicilor de plăși, al celor de orașe, de spitale și de ospicii în genere:
Dacă consiliile de igienă și salubritate publică funcționează normal;
Dacă farmaciile, atât publice și particulare (pendinte de administrații de binefacere)
sunt dirijiate de persoane competente;
Dacă sunt conduse după regulamentele în vigoare și dacă sunt aprovizionate cu medicamente de calitate bună și în cantități suficiente;
Dacă drogueriile existente sunt conduse de persoane în drept și dacă diriginții lor
observă regulamentul de droguiști;
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Dacă autoritățile județene și comunale execută regulamentele, instrucțiile și ordinele privitoare la serviciul sanitar și la igiena publică;
Dacă vaccințiile și revaccinațiile se execută conform cu regulamentele și ordinele
date;
Dacă există epidemii sau endemii și dacă se iau măsuri eficace pentru combaterea
lor;
Dacă măsurile speciale pentru limitarea și vindecarea bolilor venerice și a pelagrei
sunt bine aplicate;
Dacă se execută bine regulamentul de prevențiune a bolilor infecțioase;
Dacă serviciul pentru căutarea gratuită a bolnavilor săraci la domiciliu și la dispensar
funcționeză în mod corect;
Dacă spitalele și ospiciile se află în condițiuni normale, atât în privința localului și
a materialului, precum și în ceea ce privește primirea, căutarea și concedierea bolnavilor;
Dacă regulamentul asupra industriilor insalubre este bine observat;
Dacă comerțul cu alimente și băuturi se controlează într‑un mod exact, din punctul
de vedere al igienei și poliției sanitare;
Dacă alimentarea orașelor cu apă se află în bune condițiuni;
Dacă culegerea datelor de statistică se face cu scupulozitatea cerută.
La inspecția comunelor rurale, inspectorii sanitari vor avea mai cu semă în vedere
salubritatea localității și a locuințelor;
Mișcarea populațiunii, cauzele mortalității, apa de băut, băuturile alcoolice,
alimentația populației, starea ei materială.
Art. 15. După terminarea fiecărei inspecțiuni, cercetări, inspectorii sanitari raportează ministrului în scris de cele constatate și propun măsurile de îndreptare.
Asemenea ei raporteză asupra lacunelor constatate în diferite regulamente privitoare
la serviciul sanitar.
În cazuri urgente ei raportează imediat.
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31.
Regulament al Consiliului Sanitar Superior
Titlul I
Compunerea Consiliului Sanitar superior
Art. 1. Consiliul sanitar superior, autoritatea sanitară superioară consultativă în Stat
pe lângă Ministerul de interne, se compune din 11 membri ordinari, între care se coprinde
și Directorul general al serviciului sanitar, care face parte din consiliu numai pe cât timp
exercită funcțiunea de Director.
Unul din membrii Consiliului va fi veterinar, iar altul farmacist; ceilalți vor fi doctori
în medicină, care vor reprezenta diversele specialități ale artei medicale.
Art. 2. Membrii Consiliului sanitar superior se numesc de Rege, după
recomandațiunea Ministrului de interne, dintre medicii cei mai distinși prin știința și
experiența lor, revocându‑se tot prin decret Regal.
Art. 3. La fiecare perioadă de trei ani, jumătate din acești consilieri se vor reînnoi
prin tragere la sorți.
Tragerea la sorți se va face în prezența Ministrului de interne, asistat de Directorul
general al serviciului sanitar, constatându‑se această operațiune prin proces-verbal.
Un membru ieșit la sorți poate fi numit pentru un nou period.
Art. 4. Demisiunile membrilor se adreseză direct Ministrului.
Titlul II
Ședințele Consiliului sanitar superior
Art. 5. Consiliul sanitar superior se adună în localul Direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 6. El ține regulat ședințele sale ordinare de două ori pe săptămână: marțea și
vinerea, afară de sărbători, la 8 1/2 ore seara.
Consiliul poate fi convocat la trebuință în ședință extraordinară în orice zi și oră de
către Ministru sau de Directorul general al serviciului sanitar. În acest caz, convocarea va fi
scrisă și va determina obiectele asupra cărora se va pronunța Consiliul.
Art. 7. Consiliul nu poate procede la lucrări, dacă nu vor fi prezenți cel puțin cinci
membri.
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Art. 8. Membrii prezenți au dreptul la o diurnă de 20 lei pentru o ședință. Se bucură
de această diurnă și membrii care fac parte în o comisiune sau juriu, privitoare la lucrările
Consiliului sanitar superior.
Numai în caz când se va completa majoritatea legală pentru a lucra, membrii prezenți
au dreptul la diurnă.
Art. 9. Prezența membrilor la ședințe se constată într‑un anume registru, ținut de
secretarul Consiliului.
Art. 10. Membrul care va lipsi de la ședință fără motive valabile o lună consecutiv,
se va considera ca demisionat.
Validarea motivelor absenței este lăsată la aprecierea Ministrului.
Art. 11. Numai Ministrul acordă concedii membrilor.
Art. 12. Președința Consiliului o are de drept Ministrul de interne.
Directorul general al serviciului sanitar îndeplinește funcțiunea de vice-președinte.
În lipsa acestuia, Consiliul va fi prezidat de cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.
Art. 13. La începutul fiecărei ședințe, Președintele sau cel care îi ține locul, va
înfățișa Consiliului ordinea de zi, întocmită de Directorul general al serviciului sanitar, după
urgența și importanța lucrărilor.
Art. 14. Asupra chestiunilor puse în discuțiunea Consiliului, Directorul general și
secretarul Consiliului sunt datori a da toate informațiunile necesare.
Art. 15. O chestiune o dată pusă în discuțiune, membrii vor vorbi numai asupra ei
în ordinea înscrierilor.
Art. 16. Când se va cere închiderea discuțiunei, Consiliul, cu majoritate absolută a
membrilor prezenți, va decide asupra închiderii și apoi asupra chestiunii pusă în discuțiune.
Minoritatea este datoare a‑și da opiniunea motivată.
Art. 17. Consiliul poate chema în caz de trebuință, la ședințele sale, oameni speciali
spre consultare.
Art. 18. Deciziunile Consiliului sanitar superior nu sunt executorii mai înainte de a
se aproba de Ministrul de interne, care are dreptul de a le admite sau refuza, afară de validarea examenelor de libera practică a medicinei, farmaciei, a medicinei veterinare, a chirurgiei
dentistice și a artei moșitului, pe care nu o poate invalida.
Art. 19. Consiliul sanitar superior va fi informat de către Directorul general al serviciului sanitar în fiecare ședință de starea sănătății publice din toată țara, precum și de orice
alte chestiuni mai importante, care interesează serviciul sanitar.
Art. 20. Secretarul Consiliului ține procesele-verbale ale ședințelor și contrasemneză toate actele Consiliului.
El înaintează, după înțelegere prealabilă cu Directorul general, membrilor Consiliului, unele lucrări destinate a fi studiate mai înainte de ședință, de către câte un membru în
parte.
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Titlul III
Atribuțiunile Consiliului sanitar superior
Art. 21. Consiliul sanitar superior controlează toate lucrările de igienă publică și
privată și dă avizul asupra regulamentelor votate de Consiliile județene și comunale, relative la serviciile sanitare, sau la igiena publică și salubritate. El va fi consultat asupra tuturor
lucrărilor publice mai importante, care modifică igiena publică a unei localități, precum
canalizarea, alimentarea cu apă și alte asemenea.
El controlează activitatea Consiliilor locale de igienă publică pe baza dărilor de seamă trilunare ale acestor Consilii.
Art. 22. El priveghează exercițiul medicinei în toate ramurile ei.
Art. 23. El cercetează titlurile postulanților și verifică rezultatul concursurilor pentru diferitele posturi medicale; apreciază aptitudinea în serviciul sanitar și se pronunță pentru suspendarea sau destituirea din funcțiunile sanitare.
Art. 24. El se pronunță asupra tuturor chestiunilor științifice medicale, care i se
prezintă de diferitele Ministere.
Art. 25. El priveghează exercițiul farmaciei și preface farmacopeea și taxa farmaceutică.
Art. 26. El primește toate științele relative la sănătatea publică din țară.
Art. 27. El studiază cauzele producătoare de boli și propune măsurile de ameliorarea sănătății publice în genere și pe cele atingătoare de epidemii în parte.
Art. 28. El se informează despre starea și necesitățile serviciului medical; propune
măsurile necesare pentru ameliorarea lui, întocmește instucțiunile și regulamentele atingătoare de crearea vreunei instituții sanitare, sau de ameliorarea celor existente.
Art. 29. El exercită controlul asupra lucrărilor de medicină legală și examinează în
recurs cazurile medico-legale.
Art. 30. El se pronunță asupra greșelilor săvârșite în exercițiul artei medicale și farmaceutice, după ce a ascultat pe cei ce le‑au săvârșit.
Titlul IV
Raportul între Consiliul sanitar superior și comisiunile farmaceutică
și veterinară
Art. 31. Lucrările comisiunilor farmaceutice și veterinare asupra cărora Consiliul
sanitar superior urmează să‑și dea avizul sunt următoarele:
A) Lucrările comisiunei farmaceutice:
a) Orice lucrări ale comisiunei farmacutice asupra cărora ministrul sau directorul
general al serviciului sanitar voiește a avea și avizul Consil. sanit. superior.
b) Proiectele de legi, regulamente și instrucțiuni, privitoare la farmacie.
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c) Chestiunile relative la știința și arta farmaceutică.
d) Lucrările privitoare la farmacopee și la taxa medicamentelor.
e) Lucrările privitoare la examenul pentru libera practică a farmaciștilor.
f) Lucrările privitoare la concursurile pentru darea concesiunilor de farmacii.
g) Darea permisiunei pentru admiterea în comerț a specialităților farmaceutice
străine și indigene.
h) Lucrările pentru recunoașterea dirigenților de farmacii.
i) Protocoalele reviziei de farmacii, care ar prezenta vreun interes osebit.
j) Conturile ordonanțelor de medicamente, la care s‑ar dovedi neregularități sau
alte anomalii.
B. Lucrările comisiunei veterinare:
a) Orice lucrări ale comisiunei veterinare asupra căror ministrul sau directorul
general al serviciului sanitar voiește a avea și avizul Consiliului sanitar superior, cu excepția
acelora care sunt de competența exclusivă a poliției veterinare.
b) Lucrările privitoare la concursurile pentru posturile de medici-veterinari.
c) Lucrările pentru numirile în funcțiuni veterinare, cu titlu definitiv.
d) Lucrările pentru suspendările și destituirile din funcțiunile de medici
veterinari.
e) Controlarea proiectelor de regulamente pentru abatoare, în ceia ce privește
igiena publică.
f) Verificarea lucrărilor relative la admiterea la liberă practică a medicilor
veterinari.
Art. 32. Dispozițiunile anterioare, și care sunt contrarii acestui regulament, rămân
desființate.
Art. 33. Ministrul Nostru, secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în București, la 30 noiembrie 1893.
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32.
Regulament asupra comerțului cu substanțe medicamen‑
toase și otrăvitoare
Capitolul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Vânzarea substanțelor medicamentoase și otrăvitoare nu este permisă decât
farmaciștilor și droguiștilor cu dreptul dobândit în țară și fabricanților de producte chimice;
afară de farmaciști, droguiști, recunoscuți de către direcțiunea generală a serviciului sanitar,
și fabricanții de producte chimice, nimeni nu este în drept a face comerț cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare.
Art. 2. Pe lângă farmaciști și droguiști, mai au dreptul a prepara și debita substanțe
medicamentoase medicii și veterinarii, însă numai când se vor găsi la o depărtare mai mare
de 5 kilometri de o farmacie și cu plata prevăzută în taxa farmaceutică.
Capitolul II
Farmaciștii
Art. 3. Regulile ce au să păzească farmaciștii la expediarea medicamentelor și
substanțelor otrăvitoare sunt cele stabilite în regulamentul farmaceutic.
Capitolul III
Droguiștii
Art. 4. Comerțiul droguelor se împarte în două clase:
a) Droguiștii de clasa I, aceia care fac comerțul cu drogue medicinale și cu
substanțe toxice într‑un local special și cu totul separat de orice alt negoț;
b) Droguiștii de clasa II, aceia care fac comerț numai cu substanțe toxice pentru
întrebuințarea în industrie (văpsitori etc.). Băcanii care vor obține matricula pentru debitarea de substanțe din clasa II, vor avea o magazie specială, nefiind permis ca substanțe de
droguerie să se debiteze în aceeași prăvălie cu substanțe alimentare.
Tot asemenea droguiștii de clasa I, care fac comerț cu substanțe toxice pentru industrie, sunt supuși la observarea acestor reguli.
Pentru a exercita comerțul de droguist de clasa I, și de clasa II, comercianții trebuie
să posede o matriculă specială, liberată de Direcțiunea generală a serviciului sanitar.
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Art. 5. Pentru obținerea matriculei de droguist de clasa I, se cere candidatului să
îndeplinescă condițiunile următoare:
a) Să fie român sau naturalizat, și să nu fi fost condamnat pentru fapte infamante;
b) Să aibă o practică de cel puțin doi ani în droguerie;
c) Să depună un examen la Direcțiunea generală a serviciului sanitar, înaintea
unei comisiuni compusă din trei membri ai comisiunii farmaceutice, asupra cunoștințelor
următoare:
1. O probă în scris asupra descripțiunei unei drogue, pentru care se acordă candidatului un timp de două ore;
2. Recunoașterea practică a substanțelor medicamentoase;
3. Cunoștința condițiunilor care trebuiesc observate la conservarea diferitelor
drogue;
4. Cunoștința nomenclaturii substanțelor medicamentoase.
Art. 6. Pentru obținerea matriculei de droguist de clasa II se cere candidatului să
îndeplinească condițiunile următoare:
a) Să fie român sau naturalizat, să nu fi fost condamnat pentru fapte infamante;
b) Să dovedescă înaintea unei comisiuni compusă din doi medici și un farmacist,
luați din sânul consiliului de igienă publică al județului sau al orașului respectiv, că posedă
cunoștințele următoare:
1. Cunoștința de carte;
2. Recunoașterea substanțelor toxice ale comerțului întrebuințate în industrie.
Art. 7. Drogueriile medicinale (clasa I), ai căror proprietari sunt dirigenți de farmacie, trebuie să aibă un diriginte-administrator responsabil, propriu al drogueriei, care să
îndeplinească condițiunile prescrise la art. 5 din prezentul regulament, afară de cazul dacă
drogueria se află în același local cu farmacia.
Art. 8. Droguiștii de clasa I au voie a ține și vinde toate materialele (droguele) din
care se fac medicamente, preparatele chimice, extracturile plantelor străine, plantele (rădăcini, flori, foi și fructe) simple și ne-amestecate cu mai multe feluri, toate substanțele otrăvitoare, trebuincioase pentru stabilimentele industriale și pentru meseriași, și toate colorile
crude și preparate, și apele minerale.
Art. 9. Ei nu vor putea vinde substanțe medicamentoase în detail, ci numai în
cantități mai mari și nedivizate, adică:
Balsam copaivae cel puțin 500 grame.
Cubebe
» » 500 »
Cantharide (gândăcei) cel puțin 150 grame.
Iodur de potasiu cel puțin 150 grame.
Iodur de sodiu » » 150 »
Nitrat de argint » » 50 »
Ulei de pește cel puțin 2 kilograme.
Chinină și preparatele ei cel puțin 50 grame.
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Magnesia sulfurică cel puțin un kilogram și celelalte substanțe medicamentoase tot
în această proporțiune.
Art. 10. Droguiștii și fabricanții de producte chimice nu pot vinde substanțe otrăvitoare decât la alți droguiști, la farmaciști și la fabricanți, sau meseriași, care le întrebuințează
în industrie.
Aceștia din urmă trebuie să prezinte biletul de legitimație, dacă nu vor fi personal
cunoscuți droguistului.
Art. 11. Fiecare droguist este obligat a avea drogueria aranjată într‑un local separat
de orice alte obiecte de comerț (băcănie, cofetărie etc.), și fiecare pachet sau borcan trebuie
să poarte o etichetă corectă, care să arate ce conține acel vas, trebuie să fie scrisă lizibil, și
signaturile conform farmacopeei române în vigoare.
Droguistul este dator a ține un osebit registru, șnuruit și legalizat de către autoritatea
sanitară locală, pentru materialele otrăvitoare, în care va înscrie cantitățile acelor substanțe
cumpărate și vândute, arătând anume cui și când le‑a vândut, adeverind cumpărătorul prin
subscriere în registru, subsemnând singur, sau, neștiind carte, se va scrie numărul biletului
de legitimație.
Art. 12. Substanțele otrăvitoare, care nu sunt împachetate în lăzi, cutii și butoaie
țintuite, se vor ține în dulapuri închise cu cheia.
Art. 13. Se va întrebuința osebite cumpene (balanțe) și măsuri pentru substanțele
otrăvitoare.
Droguiștii vor îngriji ca balanțele, măsurile, toate ustensilele și alte obiecte, care vin
în contact cu substanțele otrăvitoare, să se țină curate.
Art. 14. Fiecare droguist este responsabil pentru executarea acestui regulament de
către personalul său (calfe, ucenici), și pentru orice abatere de la prescripțiunile lui, însuși
droguistul și fabricantul de producte chimice este responsabil și supus la penalitățile prescrise de legea sanitară.
Art. 15. Drogueriile se vor revizui de două ori pe an de către consiliul de igienă
local.
Art. 16. Pentru orice abatere de la regulamentul de față, droguistul se va pedepsi
conform art. 119 și 139 din legea sanitară.
Art. 17. Dacă, după trecerea de trei luni de la încetarea din viață a droguistului,
moștenitorii nu vor administra drogueria prin alt droguist recunoscut și înmatriculat, se va
retrage concesiunea și se va închide drogueria, după cum s‑a urmat și până acum.
Capitolul IV
Droguiști de clasa II
Art. 18. Droguiștii de clasa II sunt liberi a vinde diferite drogue netoxice, care se
întrebuințează și pentru uzul industrial și pentru trebuințele casnice, precum:
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Acid citric (sare de lămâie);
Acid tartaric;
Amoniu muriatic (sare de țipirig);
Borax;
Camfor;
Carbonat de potasă (potaș);
Carbonat de sodă (sodă crudă);
Coccionela (cârmâz);
Cremo-tartar (tirighie);
Cuișoare;
Fier sulfuric (calaican verde);
Foi de dafin;
Ulei de terbentină (terbentin);
Sulf în bastoane și pulbere (pucioasă);
Scorțișoară;
Apele minerale;
Toate parfumeriile nevătămătoare;
Materiile colorante toxice și netoxice.
Art. 19. Orice abatere de la acest regulament, comisă de către băcani sau alți
comercianți care nu sunt înmatriculați ca droguiști, se va pedepsi conform codului penal
și legii sanitare.
Art. 20. Băcanii sau alți comercianți la care se vor găsi substanțe otrăvitoare ori medicamentoase, pe care nu sunt în drept a le vinde, vor fi dați în judecată; iar acele substanțe
se vor confisca în urma unei hotărâri judecătorești și se vor vinde; produsul lor se va vărsa
în casa comunală.
Băcanii și alți comercianți pot, însă, vinde:
Acid citric (sare de lămâie);
Acid tartaric;
Amoniu muriatic (sare de țipirig);
Borax;
Camfor;
Carbonat de potasă (potaș);
Corbonat de sodă (sodă crudă);
Coccionela (cârmâz);
Cremo-tartar (tirighie);
Cuișoare;
Fier sulfuric (calaican verde);
Foi de dafin;
Ulei de terbentină (terbentin);
Scorțișoară;
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Sulf în bastoane și pulbere (puciosă);
Ape minerale;
Toate parfumeriile nevătămătoare.
Art. 21. Sunt opriți a vinde chiar droguele prevăzute la art. 20 din acest regulament
toți aceia care nu au prăvălii fixe precum: mămularii, bocceagii, colportorii care se preumblă
cu marfa de la un loc la altul și aceia care, fără a avea o prăvălie, expun marfa lor spre vânzare
pe locuri publice și pe la bâlciuri. Băcanii din comunele rurale unde nu sunt farmacii vor mai
putea vinde sare de Bălțătești și foi de siminichie.
Art. 22. Dispozițiile contrarii regulamentului de față rămân desființate.
Art. 23 și cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Castelul Peleș, la 23 octombrie 1893.

BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1893, anul V, p. 317–320; nr. 20, 15 octombrie 1893, anul V, p. 333–341.

33.
Regulament pentru consiliile de igienă și de salubritate
publică
Titlul I
Organizarea, compunerea și misiunea consiliilor de igienă și de salubri‑
tate publică
Art. 1. Pe lângă fiecare prefectură de județ și pe lângă primăriile orașelor Botoșani,
Brăila, București, Craiova, Focșani, Galați, Iași și Ploiești va funcționa, ca organ sanitar consultativ, câte un consiliu local de igienă și de salubritate publică.
Art. 2. Consiliul de igienă și de salubritate publică are misiunea specială de‑a lumina administrațiunile locale, asupra diferitelor chestiuni, care se referă la sănătatea și la traiul
populațiunii, la igiena și la salubritatea regiunilor respective.
Art. 3. Consiliile de igienă și de salubritate publică sunt de trei categorii:
a) Consilii de igienă și salubritate publică pentru orașele Botoșani, Brăila,
București, Craiova, Focșani, Galați, Iași și Ploiești.
b) Consilii de igienă și de salubritate publică pentru județele Botoșani, Brăila,
Ilfov, Dolj, Putna, Covurlui, Iași și Prahova.
c) Consilii de igienă și de salubritate publică pentru celelalte județe.
Art. 4. Consiliile de igienă și de salubritate publică ale orașelor Botoșani, Brăila,
București, Craiova, Focșani, Galați, Iași și Ploiești, a căror competență se întinde numai
asupra razei orașului, iar nu și asupra județului respectiv, se compun de primarul urbei, de
medicul primar al urbei, de ceilalți medici și de medicii veterinari în serviciul comunei, de
medicul-șef al garnizoanei, de doi medici de spitale, de un membru al consiliului comunal,
de un arhitect și de un inginer dintre cei mai înalți în ierarhie, aflați în serviciul orașului și
de un farmacist.
Art. 5. Consiliile de igienă și de salubritate publică ale județelor Botoșani, Brăila, Covurlui, Dolj, Iași, Ilfov, Prahova și Putna, a căror competență nu se întinde asupra
orașelor de reședință, ci numai asupra celorlalte comune urbane și rurale ale județului se
compun: de Prefectul județului, de medicul primar al județului, de doi membri ai consiliului județean, aleși de consiliul general al județului, de unul ori doi medici de spital, de ceilalți
medici retribuiți din casa județului și staționați în capitala județului, de primul arhitect și
inginer în serviciul județului, de medicul veterinar al județului, precum și de un farmacist.
Art. 6. Consiliile de igienă și de salubritate publică ale celorlalte județe, a căror
competență se întinde asupra județului întreg, prin urmare și asupra orașului de reședință,
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se compun: de prefectul județului, de medicul primar al județului, de doi membri ai consiliului județean, aleși de consiliul general al județului, de primarul capitalei județului, de
medicul spitalului județean și al celui comunal, de medicii comunali ai Capitalei județului,
de medicii spitalului central sau filial din capitala județului, de medicul-șef al garnizoanei,
de inginerul și de veterinarul județului, de arhitectul și veterinarul comunal al capitalei
județului, și de un farmacist.
Art. 7. Membrii Consiliilor de igienă publică, afară de membrii de drept, care fac
parte din consiliu, în virtutea art. 59 din legea sanitară, se numesc de ministerul de interne.
Însărcinarea de membru în consiliul de igienă publică și de salubritate, este onorifică.
Art. 8. Consiliile de igienă ale orașelor, se vor aduna la primărie, iar cele ale județelor,
la prefectură.
Art. 9. Biroul consiliului se compune dintr‑un președinte, un vice-președinte și un
secretar.
Art. 10. Prefectul este președinte de drept al consiliului de igienă și de salubritate
publică al județului. În cele opt orașe mari, funcționează primarul ca președinte al consiliului de igienă publică al orașului.
Ca vice-președinte de drept funcționează la consiliile de igienă ale județelor, medicii
primari ai acelor județe, la consiliile de igienă ale celor opt orașe mari, medicii șefi și medicii
primari ai acelor orașe.
Art. 11. Secretarii medicilor primari de județe, numiți de prefect, și aceia ai medicilor șefi din București și Iași și ai medicilor primari, din orașele: Botoșani, Brăila, Craiova,
Focșani, Galați și Ploiești, numiți de primar, vor îndeplini serviciul de secretar al consiliului
de igienă și de salubritate publică.
Art. 12. Ajutorii de primari, directorii de prefectură, sau oricare funcționar ar înlocui pe prefect, primar și președinte al comisiunei interimare, numai atunci vor putea lua
parte la consiliul de igienă în locul titularului, când ei vor gera administrațiile orașelor și
județelor, înlocuind pe primar ori pe prefect în baza unui decret regal.
Art. 13. În cancelaria serviciului sanitar comunal și județean, secretarii consiliilor
de igienă vor ține aparte, registre, dosare, imprimate etc. formând cancelaria proprie a consiliului respectiv.
Art. 14. Registrele necesare vor fi:
1 Registrul de intrare-ieșire.
1 Condică de expediție.
1 Registru pentru înscrierea personalului sanitar, care practică în circumscrip
țiunea consiliului.
1 Registru de certificate, pe care consiliul este în drept a emite.
1 Registru pentru transcrierea proceselor-verbale de ședință.
1 Registru de prezență și absență a membrilor la ședințe.
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Afară de acestea se va afla în cancelaria consiliului de igienă colecțiunea legilor și a
regulamentelor sanitare și veterinare, farmacopeea și taxa farmaceutică.
Art. 15. Consiliile județene și comunale vor prevedea în bugetele lor anuale, cheltuieli necesare pentru cancelaria consiliilor.
Titlul II.
Funcționarea consiliilor de igienă și de salubritate publică
Art. 16. Consiliile se vor aduna în ședință ordinară de două ori pe lună, în ședință
extraordinară se vor întruni ori de câte ori vor fi convocate de către birourile respective, fie
din propria lor inițiativă, fie în urma ordinului ministerului.
Pentru convocările extraordinare, invitațiile se vor face în scris, notificându‑se și
obiectul convocării.
Art. 17. Se vor considera ca ședințe excursiunile și alte lucrări oficiale, săvârșite de
consiliul plenar sau de către vreo comisiune compusă din majoritatea membrilor consiliului, în afară de ședințe și în baza unei delegațiuni.
Art. 18. Pentru ședințele ordinare, consiliul va fixa anume zile și ore pe care le va
nota în procesul-verbal de ședințe, le va comunica fiecărui membru și le va afișa la localul
primăriei și prefecturii respective.
Art. 19. Nu se va putea ține ședință, decât cu majoritatea membrilor (jumătate plus
unul) între care trebuie să fie cel puțin un medic.
Art. 20. Președintele dirige dezbaterile. El fixează ordinea zilei în înțelegere cu vicepreședintele. Majoritatea membrilor are dreptul a propune, spre deliberare, chestiuni neînscrise în ordinea zilei.
Art. 21. Pentru a se putea ține ședință, nu e necesară prezența președintelui de
drept.
Art. 22. În caz de absență a președintelui, ședințele vor fi prezidate de către vicepreședinți, iar în lipsa și a acestora, de către cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.
Art. 23. La fiecare întrunire și mai înainte de deschiderea ședinței, membrii prezenți,
vor subscrie în registrul de prezență. Președintele consiliului va observa dacă numărul
membrilor prezenți formează majoritatea regulamentară. În caz afirmativ, președintele declară ședința deschisă, iar registrul de prezență rămâne deschis până 20 minute după ora
fixată pentru deschiderea ședinței, pentru a subscrie de prezență și acei membrii care din
întâmplare, se vor prezenta după deschiderea ședinței.
Dacă membrii prezenți nu formează majoritatea, se va aștepta încă 20 minute peste
ora reglementară.
Dacă nici atunci nu se poate completa majoritatea, președintele amână ședința pentru un alt termen ordinar, sau convoacă ședință extraordinară, după urgența și importanța
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cazurilor în discuțiune, încheind un proces-verbal semnat de membrii prezenți, în care se
vor arăta motivele pentru ce nu s‑a putut ține ședința.
Art. 24. Biroul este dator a lua act de motivarea absențelor justificate, făcând cuvenita adnotare în sus-menționatul proces-verbal, în care va nota de asemenea și numele
membrilor absenți nemotivat.
La ridicarea ședinței, secretarul va face înscris, pe registrul de prezență, controlul
prezenților și absenților.
Această încheiere va fi subscrisă de președinte și contrasemnată de secretar. Justificarea absențelor se va face prin simplă notificare în scris către președinte, cu arătarea cauzei
absentării.
În cazuri dubioase, când președintele nu și‑ar putea face convingerea asupra motivelor invocate, va referi cazul Direcțiunii Sanitare, cu raport motivat, pentru a decide de
urmare.
Membrul absentat, are dreptul a justifica motivele absentării în termen de 8 zile de
la data ședinței la care a absentat.
Orice justificare introdusă în afară de termen va fi tardivă și deci, fără valoare.
Art 25. Ședințele se deschid prin citirea de către secretar a sumarului ședinței precedente, după a cărui aprobare, cu sau fără modificare, biroul pune succesiv în dezbatere diversele lucrări sau chestiuni, după ordinea înregistrării, sau potrivit urgenței ori importanței
ce ele ar prezenta.
Art. 26. Orice concluziune se va lua cu majoritatea de voturi.
După importanța chestiunii sau delicateța împrejurărilor, voturile se vor exprima
secret sau pe față. Președintele va vota cel din urmă. Minoritatea e datoare să‑și motiveze
opiniunea în scris.
Art. 27. Lucrările, dezbaterile și concluziunile unei ședințe se vor consemna într‑un
proces-verbal, care se va trece în registrul sumarelor de ședințe.
Acest proces-verbal va fi supus spre subscriere în proxima, ședință. Avizurile, părerile
și propunerile votate de consiliu vor fi comunicate de președintele consiliului în calitate de
prefect, ori de primar, autorităților pe care le privesc, afară de cazurile prevăzute la art. 27.
În cazuri urgente, avizul sau propunerea se va comunica celor în drept imediat după ședință.
Art. 28. Biroul este răspunzător pentru neajunsurile ce ar rezulta din neglijența
pusă din parte‑i la îndeplinirea articolului precedent.
Art. 29. Orice vot al consiliului pentru care nu se cere aprobarea ministerului de
interne, (direcțiunea sanitară), devine executoriu 15 zile de la data comunicării, și acesta numai în caz când, în intervalul acestui termen, administrațiunile interesate n‑au făcut
obiecțiuni, n‑au cerut o deliberare nouă a chestiunii, n‑au apelat la ministerul de interne,
precum și dacă particularii interesați n‑au apelat la prefect, primar ori chiar la ministerul de
interne.
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Art. 30. Pentru orice lămuriri necesare a lumina consiliu, se pot face descinderi
locale în corpore sau prin delegațiuni.
În asemenea caz, un agent polițienesc (polițai sau comisar, sub-prefect ori primar)
va asista consiliul sau delegațiunea la fața locului.
Biroul va îngriji din timp a comunica termenele constatărilor acestora, prin primăria
orașului sau prefectura județului.
Art. 31. Pentru toate lucrările mai importante ale consiliului, cum sunt regulamente, diverse instrucțiuni și orice lucrări menite a aduce o prefacere simțitoare în traiul
și condițiunile igienice ale populațiunii și a salubrității regiunilor respective, administrația
locală interesată (prefectură ori primărie), va cere aprobarea lor din partea ministerului de
interne, care va lua avizul consiliului sanitar superior.
Dacă primarul ori prefectul va crede că măsurile propuse nu sunt conforme cu legile,
cu interesele populațiunii, sau că ele nu sunt oportune din alte cauze, el va comunica această
opinie ministerului.
Ministrul, după ce a luat avizul consiliului sanitar superior, poate reforma ori casa
decizia consiliului de igienă publică.
Art. 32. Președintele e dator, la ședințele ordinare, a întreba dacă careva dintre
membrii are vreo chestiune de pus în discuția consiliului, vreo comunicare de făcut.
În caz negativ, președintele declară închisă ședința.
Art. 33. Pentru regularea afacerilor care, în cele opt orașe mari și județele lor respective, interesează deopotrivă pe ambele consilii de igienă, ambele consilii se vor întruni spre
deliberare.
În urma înțelegerii prealabile a amândoror președinți, convocarea se face de prefect
în scris, arătându‑se data și motivul convocării.
Consiliile întrunite vor fi prezidate de prefect, iar în lipsă‑i de primar, afară de orașele
București și Iași, unde președinția rămâne de drept celui mai în vârstă dintre președinți.
Art. 34. În caz când consiliile întrunite nu se vor putea înțelege asupra soluțiunei
afacerii pentru care au fost convocate, primarul va referi cazul ministrului de interne, căruia
se va trimite în copie procesul verbal de ședință pe lângă un raport amănunțit.
Deciziunea ministrului va fi comunicată părților în drept.
Titlul III
Atribuțiile biroului consiliului
Art. 35. Biroul este răspunzător pentru mersul regulat al lucrărilor consiliului.
Art. 36. Președintele sau vice-președintele subscrie corespondența consiliului și veghează asupra stării regulate a cancelariei.
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Art. 37. Biroul procură consiliului toate datele statistice de care are necesitate pentru aprecierea stării igienice a populațiunii și pentru luminarea lui în diversele chestiuni
asupra căror urmeză să se pronunțe.
Art. 38. La finele fiecărui trimestru, biroul trimite ministerului de interne lista tuturor lucrărilor consiliului, săvârșite în trimestrul expirat, cu arătarea specială la fiecare măsură
propusă de consiliul de igienă, dacă ea a fost pusă în lucrare, de către administrația respectivă, care listă va fi supusă consiliului sanitar superior, precum și o altă listă arătătoare de
prezențele membrilor la ședințele consiliului.
Biroul mai trimite ministerului la finele fiecărui trimestru și o listă arătătore de concediile și absențele motivate și nemotivate de la ședință ale tuturor membrilor consiliului.
Art. 39. Biroul comunică îndată administrațiilor locale avizurile consiliului, pentru ca acesta să le poată pune în vedere părților interesate, să poată face observațiunile lor
asupra acelor avizuri și să poată apela în contra propunerilor consiliului de igienă publică.
Art. 40. Secretarul asistă la ședințele consiliului, ia note despre tot ce s‑a discutat și
decis în ședință, redactează procesele-verbale și contra-semnează lucrările consiliului.
Art. 41. Secretarii țin cancelaria, formează dosarele, conservă arhiva, registrele și
toate obiectele aparținând consiliului.
În caz de demisionare sau de înlocuire, va preda, cu inventar, înlocuitorului arhiva și
tot ce a avut în păstrarea sa din ceea ce aparține consiliului de igienă.
Titlul IV
Atribuțiile consiliilor de igienă și de salubritate publică
Art. 42. Consiliile de igienă și de salubritate publică priveghează sănătatea publică
în circumscripțiunile lor, luminează pe prefecți, pe consiliile generale ale județelor și pe primarii comunelor urbane asupra chestiunilor sanitare, care cer intervenirea administrațiunei,
propun, din propria lor inițiativă, măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor igienice ale județelor, orașelor și ale populațiunii lor și se ocupă de toate chestiunile ce li se vor
prezenta spre deliberare de către președinții lor, de către ministerul de interne sau de către
consiliul sanitar superior.
Art. 43. Consiliile de igienă și de salubritate publică își dau avizul asupra tuturor
serviciilor destinate pentru ajutorul și căutarea bolnavilor, anume: organizațiunea serviciilor pentru consultațiunile gratuite, pentru căutarea bolnavilor săraci la domiciliu, modul
primirii bolnavilor în spitale, modul întreținerii din fondurile comunale și județene ale
alienaților, neputincioșilor și copiilor găsiți, și propune, la caz de necesitate, crearea de asemenea servicii sau reformarea celor existente.
Art. 44. Consiliile de igienă și de salubritate publică priveghează în circumscripțiunile
lor exercițiul medicinei și al farmaciei.
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Orice medic veterinar, farmacist, dentist, moașă, sub-chirurg care voiește să exercite
arta lui, este obligat să prezinte consiliului de igienă și salubritate publică al circumscripțiunii
respective, pe lângă o cerere înscrisă, autorizațiunea în virtutea căreia este admis în țară
la exercițiul artei sale, iar consiliul de igienă și salubritate publică rezolvă cererea în prima
ședință ce se ține după primirea ei, și, găsind autorizațiunea în regulă, înscrie pe petiționar
în registrul persoanelor sanitare din circumscripția respectivă, înștiințându‑l despre acesta
în scris prin președintele său.
În registrul personalului sanitar se mai înscriu și toți asistenții și elevii în farmacie,
care au îndeplinit formalitățile cerute de regulamentele speciale, precum și moașele.
Consiliul de igienă și salubritate publică exminează persoanele care voiesc a exercita
mica chirurgie, conform regulamentului special, și le libereză certificatul de sub-chirurg.
Consiliile de igienă și salubritate publică, propun măsuri în contra acelora care exercită medicina, farmacia, veterinăria, arta dentistică și mica chirurgie în contra legilor și regulamentelor în vigoare.
Președinții consiliilor de igienă și salubritate publică notifică primarilor comunelor
urbane, sub-prefecților și farmaciștilor din circumscripțiile lor numele și titlurile stiințifice
ale tuturor persoanelor sanitare înscrise în registrul menționat mai sus.
Art. 45. Consiliile de igienă și salubritate publică revizuiesc, în corpore sau prin
delegațiune, farmaciile din raza lor, cel puțin o dată la 6 luni.
Aceste revizuiri se vor face cu scrupulozitate minuțioasă, cu întrebuițarea tuturor
mijloacelor pe care le dă știința pentru recunoașterea calității medicamentelor.
Pentru aceste reviziuni, consiliul de igienă și salubritate publică poate cere concursul
unui chimist care nu face parte din consiliu.
La aceste reviziuni se cercetează și titlurile personalului farmaceutic (care nu sunt
cunoscute de mai înainte), registrele pentru înscrierea ordonanțelor medicale ordonate
(receptele) taxate, aflate în farmacie, și orice ar putea da lumină asupra modului cum se
lucrează și se vând medicamentele. Asupra fiecărei asemenea revizuire, la care asistă și un
agent al poliției judecătorești, se redigează câte un protocol de pe formularul special, și în
cazuri extraordinare, și câte un proces-verbal osebit, în câte două exemplare, din care unul
se înaintează ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar), iar celălalt
rămâne în cancelaria consiliului local de igienă și salubritate publică.
Afară de aceste reviziuni, medicii primari de județe și medicii de orașe sunt în drept
a revizui toate farmaciile din raza lor, ori de câte ori găsesc de cuviință; medicii primari de
județe vor face aceste revizii numai însoțiți fiind de medicii urbelor sau plășilor respective.
Art. 46. Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează comerțul cu substanțe
toxice și cu drogue, controlează executarea, măsurilor prescrise pentru întâmpinarea otrăvirilor și examinează pe cei care voiesc să fie înmatriculați ca droguiști clasa II, conform cu
regulamentul și cu instrucțiunile întru aceasta.
La reviziunile ce face consiliul de igienă și salubritate, în corpore sau prin delegațiune,
drogueriilor, asistă și un agent polițienesc, învestit cu dreptul de agent al poliției judecătorești.
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Art. 47. Consiliile de igienă și salubritate publică fac, în circumscripțiunile lor,
inspecțiuni periodice, în corpore sau prin delegațiune, constatătoare despre starea igienică
a stabilimentelor de băi și de natațiune, a hotelurilor, a hanurilor, a școlilor și internatelor
de educațiune publică și private, a stabilimentelor de gimnastică, a teatrelor, a locuințelor
colective ale lucrătorilor, a azilelor de noapte, ale caselor private ocupate de multe familii;
controlează aplicarea diferitelor regulamente, în cât privesc ele igiena, și propune modificarea regulamentelor care nu ar corespunde cu scopul lor.
Art. 48. Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează exercițiul industriilor
nesalubre, fac studii asupra influenței diferitelor industrii, asupra sănătății lucrătorilor și a
locuitorilor circumvecini, și controlează aplicarea strictă a regulamentelor igienice relative
la industrii.
Art. 49. Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează prin delegații lor, salubritatea orașelor și a satelor; controlează prin inspecțiuni periodice, toate condițiunile
igienice ale comunelor rurale și urbane, mai cu osebire însă curățenia drumurilor, a străzilor,
a piețelor, a curților, a apelor curgătoare și a malurilor lor, a puțurilor și fântânilor, modul
scoaterii diferitelor necurățenii din case și din comună, modul depărtării cadavrelor animale, modul executării instrucțiunilor relative la prinderea și la omorârea câinilor vagabonzi,
și la apărarea publicului în contra altor boli ale vitelor domestice, precum: răpciuga, cârtița,
dalacul, râia etc., și propun măsurile pentru îndreptarea neajunsurilor constatate.
Art. 50. Ele priveghează stricta executare a regulamentelor relative la poliția
construcțiunilor și alinierea străzilor, întru cât privesc ele igiena, și propun măsuri pentru
desființarea neregularităților și a abaterilor constatate.
Ele priveghează chiar curățenia locuințelor private, mai cu osebire în cartierele locuite de săraci, iau măsuri în contra aglomerațiunilor locuitorilor în localități neîncăpătoare,
dau publicului instrucțiuni și povețe asupra curățeniei locuințelor, și cer, la caz de trebuință,
intervenirea administrațiunii.
Membrii consiliului pot face parte din comisiunile speciale însărcinate cu revizuirea
locuințelor dintr‑o parte a unei comune sau dintr‑o comună întreagă, care comisiuni vor
primi instrucțiuni speciale de la consiliul de igienă și salubritatea publică, și vor propune
măsurile pentru îndreptarea neajunsurilor igienice descoperite.
Art. 51. Consiliile de igienă și salubritatea publică priveghează executarea legii și a
regulamentului asupra înmormântărilor în tot județul și verificarea deceselor în comunele
unde sunt medici, precum și modul transportării cadavrelor.
Art. 52. Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează modul aprovizionării
populațiunii cu apă de băut și propune, la caz de trebuință, reformele de introdus.
Ele priveghează comerțul cu alimente și băuturi în toată întinderea lui, prin
inspecțiuni periodice a tuturor localelor, unde se vând și unde se produc comestibile și băuturi de tot felul, care inspecțiuni vor fi însoțite, la caz de trebuință, de cercetări chimice și
microscopice, conform instrucțiunilor speciale.
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Ele vor priveghea ca abatoarele și măcelăriile să fie inspectate zilnic de către agenții
respectivi.
Asemenea este de competența lor studierea cauzelor scumpetei alimentelor de prima necesitate și propunerea măsurilor pentru combaterea lor.
Consiliile de igienă și salubritate publică studiază cu osebită atenție modul
alimentațiunii populației rurale, iau măsuri ca țăranii să fie povățuiți asupra traiului care le
convine mai bine lor și copiilor lor, redigează, la caz de trebuință, povețe populare pentru
populațiunea rurală și intervin mai ales acolo unde hrana nepotrivită devine cauză de boli.
Consiliile de igienă și salubritate publică se informează în special asupra modului
fabricațiunii și asupra comerțului băuturilor alcoolice, și cer, la caz de trebuința, intervenirea administrațiunei pentru înlăturarea relelor constatate.
Asemenea mai studiază consiliile, dacă va cere trebuința, și măsurile de luat pentru
prevenirea abuzului cu băuturile alcoolice.
În caz când comuna nu se va îngriji de alimentarea populației cu bună apă de băut,
ministerul este în drept a face uz de alin. II de sub art. 158 din legea sanitară.
Art. 53. Consiliile de igienă și de salubritate publică priveghează și controlează
vaccinațiunea și revaccinațiunea din circumcripțiunea lor, atât întru cât privește numărul
vaccinațiilor și al revaccinațiunilor, precum și dacă ele se îndeplinesc conform regulamentului ad-hoc.
Art. 54. Consiliile de igienă și salubritate publică urmăresc izvoarele diferitelor boli
contagioase, epidemice și endemice; propun măsuri pentru stârpirea lor și priveghează executarea acelor măsuri; ele decid special, în limitele regulamentelor și instrucțiunilor speciale, încarantinarea persoanelor și izolarea caselor care ar putea deveni focare de infecțiune,
și controlează executarea dezinfecțiunii caselor și a diferitelor obiecte infectate, precum și a
cadavrelor, în cazuri prescrise de regulamente și de instrucțiuni speciale.
Art. 55. Consiliile de igienă și salubritate publică priveghează prostituțiunea, controlează atât modul înregistrării femeilor prostituate și al ștergerii lor din registre, precum și
facerea regulată a vizitelor medicale, și propun măsuri pentru mărginirea bolilor venerice.
Art. 56. Toate planurile de școli, închisori, ce se vor construi de către județe ori
comune, precum și orice adaptare pentru acest scop a caselor particulare, vor fi supuse consiliilor respective de igienă și salubritate publică, care le examinează în privința igienică.
Asemenea se poate cere avizul acestor consilii asupra tuturor lucrărilor publice întreprinse
în interesul salubrității publice, precum: canalizațiuni, apeducte, regulări de ape curgătoare,
construcțiuni de spitale, de băi, de hale, târguri etc., înainte de a se supune aceste proiecte
la aprobarea ministerului de interne, care va cere avizul consiliului tehnic al ministerului
lucrărilor publice și consiliului sanitar superior.
Art. 57. Afară de medicii primari de județe, care sunt obligați a face excursiuni regulate în județ, consiliile de igienă și salubritate publică ale diferitelor județe pot însărcina și pe
alți membri din sânul lor cu cercetări în localități depărtate de capitala județului.
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În cazul acesta, membrii respectivi au dreptul, afară de cheltuiala de transport, la o
diurnă plătită din casa județului.
Titlul V
Măsuri executorii
Art. 58. Încheierile și propunerile consiliilor de igienă și salubritate publică, care nu
sunt supuse la aprobarea consiliului sanitar superior, se comunică imediat administrațiunilor
sau părților respective care, la caz de nemulțumire, au dreptul să apeleze în contra acelor deciziuni la ministerul de interne, în termen, de 15 zile de la data comunicării, iar ministerul
va cere avizul consiliului sanitar superior.
Art. 59. Administrațiunile care, din orice cauză, nu vor executa măsurile propuse
de consiliile respective de igienă și de salubritate publică, sunt obligate a supune ministerului de interne motivele pentru care nu le execută, iar ministerul va cere avizul, consiliului
sanitar superior.
Art. 60. Un consiliu de igienă și salubritate publică poate asemenea invoca intervenirea ministerului de interne în contra oricărei administrațiuni care refuză a pune în lucrare
măsurile propuse de dânsul sau prescrise prin regulamente generale relative la igiena publică.
Art. 61. Prefecții, consiliile județene și comunale, comitetele permanente ale
județelor și primarii comunelor vor menționa, în regulamentele și ordonanțele relative la
igiena publică și salubritate, că ele sunt redigiate după avizul consiliilor de igienă și salubritatea publică ale circumscripțiunii respective.
Titlul VI
Penalități
Art. 62. Membrii consiliului de igienă, funcționari ai Statului, ai județului și comunelor, care vor lipsi nemotivat de la ședință vor fi amendați cu câte 20 lei de fiecare absentare
nejustificată.
Amenda se va vărsa la casa autorității de care depinde funcționarul amendat.
Art. 63. Toți funcționarii publici și oricare persoană particulară care va călca vreuna
din dispozițiunile acestui regulament se vor pedepsi conform art. 175 din legea sanitară.
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BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1894, anul VI, p. 292–297; vezi și MO, 1893, nr. 76, 6 iulie, p. 2185–2187.

34.
Regulament pentru examenul de liberă practică
a medicinei, a medicinei veterinare, a chirurgiei
dentistice, a farmaciei și a moșitului, în România
Capitolul I
Admiterea la examen
Art. 1. Examenul de admitere la libera practică se depune la direcțiunea generală a
serviciului sanitar.
Art. 2. Se admit la examenul de liberă practică în România: doctorii în medicină ale
căror diplome le dau dreptul la exercițiul medicinei, în țara în care le‑au obținut.
Medicilor veterinari, chirurgilor dentiști, licențiaților (magistrilor) în farmacie și
moașelor, cu diplome străine, nu li se cere condițiunea ca să posede și dreptul de liberă practică în țara în care au obținut diploma, și ei se admit la examen și fără a poseda acest drept.
Art. 3. Oricine dorește a obține dreptul de a exercita medicina, medicina veterinară,
chirurgia dentistică, farmacia și moșitul, trebuie să depună la direcția generală a serviciului
sanitar, pe lângă o petiție, următorele acte și taxa de examen:
a) Doctorii în medicină:
1. Actul de identitate sau actul de naștere;
2. Diploma de bacalaureat;
3. Foaia de inscripțiune, doveditoare că au urmat cel puțin patru ani cursurile
speciale medicale într‑o facultate;
4. Diploma de doctor în medicină cu dreptul exercițiului medicinei în țara în care
a obținut‑o, sau însoțit de certificatul de trecerea examenului de Stat (examenului de liberă
practică), în țara în care a primit diploma de doctor.
5. Taxa de 300 lei.
b) Medicii veterinari:
1. Actul de identitate sau de naștere;
2. Certificat de studii de cel puțin patru clase de școală secundară;
3. Foaia de inscripțiuni, doveditoare că au urmat patru ani cursurile speciale veterinare într‑o școală de medicină veterinară;
4. Diploma de medic veterinar;
5. Taxa de 300 lei.
c) Chirurgii dentiști:
1. Actul de identitate ori de naștere;
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2. Acte doveditoare că au urmat cel puțin patru clase de școală secundară;
3. Acte doveditoare că au urmat cursurile speciale într‑o școală de chirurgi
dentiști sau la o facultate de medicină, cel puțin doi ani, afară de timpul întrebuințat pentru
examenele de chirurg dentist;
4. Taxa de 150 lei.
d) Licențiații (magistrii) în farmacie:
1. Actul de identitate ori de naștere;
2. Certificat de cel puțin patru clase gimnaziale;
3. Diploma de asistent în farmacie;
4. Foaia de inscripțiuni, doveditoare că au urmat doi ani cursurile speciale la o
școală de farmacie, afară de timpul întrebuințat pentru examenele de licențiat (magistru)
în farmacie;
5. Diploma de licențiat în farmacie (magistru);
6. Taxa de 300 lei.
e) Moașele:
1. Actul de identitate ori de naștere, certificat de bună purtare;
2. Certificatul că au urmat doi ani studiul obstetrical într‑o școală publică de
moașe;
3. Diploma de moașă;
4. Taxa de 40 lei.
Art. 4. Când actele prevăzute la art. 3, lit. a) no. 1, 2, 3 și 4; lit. b), no. 1, 2, 3 și 4; lit.
c), no. 1, 2 și 3; lit. d), no. 1, 2, 3, 4 și 5; lit. e), no. 1, 2 și 3, sunt într‑o limbă străină, afară de
cea latină, ele trebuie să fie însoțite și de traducțiunea în limba română, legalizată de ministerul afacerilor străine.
Art. 5. Ministerul de interne verifică, prin consiliul sanitar superior, titlurile
postulanților și admite pe cei cu actele aflate în regulă la examenul de liberă practică.
Art. 6. Actele și taxele depuse de petiționarii admiși se conservă la direcțiunea generală a serviciului sanitar până după terminarea examenului, când li se restitue actele; iar
taxa se distribuie membrilor juriului în părți egale.
Candidaților neadmiși a depune examenul li se restitue actele și taxa.
Capitolul II
Formarea juriului de examinare
Art. 7. Directorul general al serviciului sanitar convoacă juriile cu 5 zile mai înainte
de începerea examenului și fixează ziua, ora și locul unde are a se ține examenele, le comunică membrilor juriului, împreună cu numele candidaților de examinat, cărora li se face
asemenea cunoscut ziua, ora și localul unde are a se ține examenul.
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Art. 8. Juriul examinator se compune:
a) Pentru doctorii în medicină, din doi membri ai consiliului sanitar superior,
doctori în medicină, după ordinea alfabetică, și trei profesori titulari ai facultății de medicină din București, după ordinea alfabetică;
b) Pentru medicii veterinari, din un medic veterinar, delegat de consiliul sanitar
superior, un membru al comisiunei veterinare, după ordinea alfabetică, și trei profesori titulari de la școala superioară de medicină veterinară, după ordinea alfabetică;
c) Pentru chirurgii dentiști, din un membru al consiliului sanitar superior, ales
de consiliu, un profesor titular de la facultatea de medicină din București, ales după ordinea
alfabetică, și un dentist delegat de consiliul sanitar superior;
d) Pentru farmaciști, din un membru al consiliului sanitar superior, ales de consiliu, un membru al comisiunei farmaceutice, după ordinea alfabetică, și trei profesori titulari
de la școala superioară de farmacie, după ordinea alfabetică;
e) Pentru moașe, din un membru al consiliului sanitar superior, ales de consiliu,
și doi profesori de la facultatea de medicină din București, aleși după ordinea alfabetică.
Capitolul III
Examenele
Art. 9. La ziua și ora fixată în convocare, juriul se adună în localul desemnat, își
alege președintele și procede la examinare.
Art. 10. Examenul doctorilor în medicină se compune din patru probe:
a) Proba în scris. Aceasta se face asupra a doua chestiuni, una medicală și alta
chirurgicală.
Candidatul lucrează zisele chestiuni în patru ore, sub privegherea unuia din membrii
juriului;
b) Proba clinică. Candidatul examinează, în unul din spitalele civile din Capitală,
trei bolnavi; vorbește asupra simptomelor, diagnozei, prognozei, etiologiei și asupra tratamentului indicat, și răspunde și la celelalte chestiuni teoretice și practice, relative la bolnavul
examinat, dacă membrii juriului găsesc necesar să‑i mai adreseze. La fiecare din acești 3 bolnavi se acordă candidatului 10 minute pentru examinarea bolnavului și 15 minute pentru
expunerea cazului;
c) Proba medico-legală. Aceasta se face în scris asupra unei chestiuni de medicină legală. Candidatul lucrează zisa chestiune în 3 ore, sub privegherea unuia din membrii
juriului;
d) Proba orală. Candidatul trebuie să răpundă la chestiunile ce i se vor pune de
juriu, din diferitele ramuri medicale, chirurgicale și obstetricale.
Fiecare dintre cei cinci membrii ai juriului examinează 10 minute.
Art. 11. Probele a, b și c se stabilesc de juriu fixându‑se câte două chestiuni pentru
fiecare candidat, care trage una la sorți.
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Art. 12. După terminarea celor patru probe, juriul încheie prescriptul-verbal asupra
primirii sau respingerii candidatului.
În caz de respingere, juriul amână pe candidat pentru minimum șase luni până la
maximum un an, la care termen candidatul are drept a se prezenta din nou la examen.
Candidatul respins nu are dreptul a pretinde înapoierea taxei.
Art. 13. Candidatul respins pentru a doua oară va trebui să treacă cinci examene de
doctorat, întocmai ca studenții facultăților de medicină. Ei vor fi dispensați de taxă.
Art. 14. Președintele juriului înaintează directorului general al serviciului sanitar
rezultatul examenului, îndată după terminarea lui.
Art. 15. Directorul general supune, pe de o parte rezultatul examenului consiliului
sanitar superior, iar pe de alta dispune distribuirea taxei la membrii juriului, sub luare de
chitanță și înapoiarea actelor depuse de candidați.
Consiliul sanitar superior încheie un prescript-verbal asupra admiterii ori neadmiterii candidatului la liberă practică, care se supune la aprobarea ministerului de interne.
Art. 16. Examenul medicilor veterinari se compune din trei probe:
a) Proba în scris. Aceasta se face asupra a două chestiuni, una de patologie medicală și alta de patologie chirurgicală. Candidatul lucreză zisele chestiuni în patru ore, sub
privigherea unui membru din juriu;
b) Proba clinică. Candidatul examinează în spitalul de la școala superioară de medicină veterinară, trei animale bolnave; vorbește asupra simptomelor, a diagnozei, prognozei, etiologiei și asupra tratamentului indicat și răspunde și la celelalte chestiuni teoretice și
practice, relativ la animalele bolnave examinate, dacă membrii juriului găsesc necesar să‑i
mai adreseze.
Pentru fiecare animal bolnav se acordă candidatului 10 minute de examinare și 15
minute pentru expunerea cazului;
c) Proba orală. Candidatul trebuie să răspundă la chestiunile ce i se vor pune
de membrii juriului din diferite ramuri ale medicinei, chirurgiei, obstetricii, zootehniei,
a bolilor epizootice și contagioase cu micrologia generală, a poliției sanitare-veterinare, a
inspecțiunii cărnurilor de măcelărie și a legislațiunii veterinare.
Fiecare membru al juriului examinează câte 15 minute.
Art. 17. Dispozițiunile art. 12; 13, 14 și 15 se aplică și la examenul medicilor veterinari.
Art. 18. Examenul chirurgilor dentiști consistă din trei probe:
a) Proba în scris. Aceasta se face asupra unei chestiuni de anatomie, de fiziologie
dentară sau de medicină operatorie, care se referă la chirurgia dentară. Pentru această probă
se aprobă candidatului trei ore, el lucreză sub privigherea unuia din membri juriului;
b) Proba practică. Candidatul face două operații dentale asupra unui cadavru,
după indicația juriului, și expune metoda operatorie. Pentru expunere se aprobă candidatului câte 15 minute.
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c) Proba orală. Candidatul trebuie să răspundă la trei chestiuni ce i se vor pune de
cei trei membri ai juriului, din anatomie, fiziologie, anatomia patologică a gurii și tratamentul medical și chirurgical al bolilor dentare. Candidatul răspunde câte zece minute fiecărui
dintre membrii juriului.
Art. 19. Dispozițiile art. 12, 13, 14 și 15 se aplică și la examenul chirurgilor dentiști.
Art. 20. Doctorii în medicină, care voiesc să exercite numai chirurgia dentistică,
se vor conforma întru toate dispozițiilor prescrise în acest regulament pentru doctorii în
medicină.
Art. 21. Examenul farmaciștilor consistă în trei probe:
a) Proba în scris. Aceasta se face asupra unui subiect din istoria naturală, sau farmacologie, sau chimie, sau farmacopee, sau legislațiune farmaceutică, dat de juriu în ședință;
Pentru această probă de acordă candidatului patru ore. El lucrează sub priveghearea
unuia din membrii juriului;
b) Proba orală. Aceasta se face asupra istoriei naturale, farmaceuticii, chimiei și
farmacologiei;
c) Proba practică. Candidatul face o preparațiune chimică sau farmaceutică și o
analiză calitativă asupra unui compus dat de juriu în ședință, și expune în scris procedura și
rezultatul lucrărilor practice.
Pentru aceste lucrări se acordă candidatului maximum opt zile, în care timp el lucrează sub controlul unuia din membrii juriului.
După terminarea lucrărilor, preparatele se predau membrului juriului sub controlul
căruia s‑au făcut lucrările, care le depune la direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Art. 22. Dispozițiunile art. 12, 13, 14 și 15 din prezentul regulament se aplică și la
examenul farmaciștilor.
Art. 23. Examenul moașelor se face la institutul « Maternitatea » din Capitală, și
consistă din două probe:
a) Proba orală. Aceasta se face asupra a două chestiuni, una de anatomie și fiziologia organelor sexuale feminine sau de diferitele epoci ale gravidității și ale facerii.
Candidata trebuie să răspundă câte zece minute, fiecăruia din cei trei membri ai juriului, la chestiunile ce‑i vor adresa;
b) Proba practică. Aceasta se face asupra unei femei gravide sau lăuze.
Candidata examinează de la una până la trei femei gravide sau lăuze, stabilește diagnoza, poziția fătulul, felul prezentării acestuia, epoca probabilă a facerii, sau, când s‑a efectuat aceasta, expune diferitele împrejurări care pot surveni, în timpul și după facere, din cauze aparținând mumei sau fătului, și indică procedura ce trebuie urmată în diferitele cazuri.
Pentru fiecare gravidă sau lăuză se acordă candidatei zece minute pentru examinare
și 15 minute pentru expunerea cazului.
Art. 24. Dispozițiunile art. 12, 13, 14 și 15 se aplică și la examenul moașelor.
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Capitolul IV
Acordarea dreptului de liberă practică
Art. 25. Ministrul de interne, pe baza avizului consiliului sanitar superior, acordă
candidaților, care au trecut cu succes examenele, dreptul de liberă practică în România.
Art. 26. Doctorii în medicină, medicii veterinari, chirurgii dentiști, farmaciștii și
moașele cu diplomă de la facultățile de medicină și de la școalele respective de medicină
veterinară, de farmacie și de moșit din țară, vizate de ministrul instrucțiunei publice și respectiv de ministrul agriculturii, industriei, comerțului și domeniilor, dobândește dreptul la
liberă practică în România, tot conform art. 25 din acest regulament.
Art. 27. După ce ministrul de interne a aprobat avizul consiliului sanitar superior pentru acordarea dreptului de liberă practică, direcțiunea generală a serviciului sanitar
mijlocește publicarea acestui drept în Monitorul oficial.
Plata acestei publicații în Monitorul oficial, fixată la 5 lei, este în sarcina candidatului,
care o depune la direcțiunea generală a serviciului sanitar, spre a fi înaintată Imprimeriei
Statului o dată cu publicația respectivă.
Capitolul V
Dispozițiuni tranzitorii
Art. 28. Dispozițiunile regulamentului pentru dentiștii de clasa II, sancționat prin
decretul regal no. 1.258 din 17 aprile 1888, și publicat în Monitorul oficial no. 24 din 1 mai
1888, rămân în vigoare numai până la 1 ianuarie 1896; de la această epocă înainte se vor
admite la exercițiul chirurgiei dentistice numai doctorii în medicină.
Art. 29. Toți elevii, aspiranți la gradul de dentist clasa II, care nu vor fi trecut examenul până la 1 ianuarie 1896, nu se mai admit la acel examen după acest termen.
Art. 30. Ministru nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însăcinat
cu executarea acestui decret.
Dat în Castelul Peleș, la 1 iulie 1893.
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[sancționat prin înaltul decret regal nr. 3820 din 1 decembrie 1892 cu modificările introduse prin
decretul nr. 2386 din 8 iunie 1893] – BDGSS, nr. 13, 1 iulie 1893, anul V, p. 225–229; vezi și MO, 1892,
nr. 197, 5 decembrie, p. 5754–5755; MO, 1893, nr. 55, 10 iunie, p. 1594–1595.

35.
Regulament asupra fabricațiunei și vânzării produselor
destilațiunii petrolului
Art. 1. Uzinele pentru fabricația derivatelor de petrol nu se pot înființa decât la o
depărtare de cel puțin un kilometru de la raza comunelor urbane, și de cel puțin 1/2 kilometru de la raza comunelor rurale.
Ele nu se pot așeza pe lângă apele curgătoare mai mici în susul comunelor.
Se vor lua tote precauțiunile necesare în contra incendiilor și exploziunilor.
Autorizațiunile pentru înființarea sau strămutarea unor atare uzine se vor da, în capitalele de județe, de primărie, și pentru celelalte comune de prefectura județului, însă în
ambele cazuri numai în urma avizului consiliului respectiv de igienă publică.
Art. 2. Produsele destilațiunii petrolului brut (păcura și țiței) se împart din punctul
de vedere tehnic și al aplicațiunii lor în patru mari grupe:
Grupa I cuprinde destilatele ușor explozibile, totodată și inflamabile, denumite
etere și benzine petroleice.
Grupa II cuprinde eductele de destilație ale petrolului dificil inflamabile, denumite uleiuri luminătoare (lampante, fotogene).
Grupa III cuprinde eductele petroleice, aproape deloc inflamabile, denumite uleiuri de vaseline, de uns (uleiuri lubrifiante).
Grupa IV cuprinde eductele petroleice parafinofere și gudronoase.
Prima grupă de educte sus menționate explodează prin faptul că dau naștere la aburi
aproape necondensabili, prin urmare, expansibile la o temperatură mai jos de 15° C, și totodată sunt inflamabile chiar mai jos de 25° C, expuse fiind contactului corpurilor în ignițiune
ca chibrituri aprinse sau orice flamă.
A doua grupă denumite uleiuri luminătoare (lampante), întocmite în condițiuni tehnice corecte, sunt libere de destilate explozibile și inflamabile la temperatura de cel puțin
25° C, bineînțeles când sunt încălzite și aduse în contact cu un corp de ignițiune ca chibrituri aprinse etc.
A treia și a patra grupă cuprinde eductele petroleice neexplozibile și neinflamabile,
dar care încorporate uleiurilor luminătoare, adică amestecate cu eductele din a doua grupă,
le denaturează, încât ele ard chiar în lămpi, dau o flamă fuliginoasă, de vreme ce uleiurile
luminătoare libere sau cuprinzând maximum 15 la sută din eductele grupei a III‑a și a IV‑a
nu dau flamă fuliginoasă.
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Determinarea proprietăților sus descrise a grupelor clasificate I și II, se vor efectua
prin aparatul Abel Pensky, iar a grupelor III și IV se vor determina cu aparatul Regnault și
Mertens.
Art. 3. Nici un fabricant sau debitant nu va putea pune în comerț destilate petroleice care aparțin grupei II, numite uleiuri luminătoare sus descrise, când ele vor emite vapori
explozibili sau inflamabili la temperatura mai jos de 25°C, determinată cu aparatul Abel
Pensky.
Destilatele din grupa I, adică eterele petroleice explozibile, nu se pot păstra în depozit fără autorizațiunea prealabilă și numai în condițiunile următoare:
a) Când ele vor fi declarate ca producte în genere explozibile și inflamabile, în
care caz ele nu pot fi debitate ca uleiuri luminătoare, adică ca petrol iluminant;
b) Când vor fi conservate fără excepțiune în vase de tinichea de fier, sau de zinc,
nituite și cercuite, având montura cu supapă și cu sifoane pentru a înlesni transversarea din
ele a cantităților reclamate de comerțul în detaliu, sau în vase mai mici pentru comerțul în
detaliu, montate tot de dublu zinc sau de fier, însă fără cercuri, sifoane sau robinete, când
capacitatea acestor vase nu trece peste un kilogram.
Vânzarea destilatelor din prima grupă pentru aparate și lămpi speciale se va declara totdeauna autorităților respective, indicându‑se sistemul acestor aparate și cantitatea consumațiunii lor zilnice, pentru a obține în condițiuni anume permisiunea de a face
comerț cu ele.
Art. 4. Transportul destilatelor din grupa I a derivatelor de petrol, în cantități mai
mari de un litru, se va face exclusiv în vase de metal descrise la art. 2.
Destilatele din grupa a II‑a a derivatelor de petrol se vor transporta în vase de fier cercuite și nituite sau în baloane de sticlă așezate în coșuri împletite cu nuiele și umplute până
la gât cu colaci de paie și închise ermetic cu dopuri impermeabile, putând avea o capacitate
până la 100 litri, sau transportate în vagoane cisterne speciale, sau, în lipsă de vase metalice,
în butoaie de stejar sau de fag, cercuite cu fier și astupate cu dopuri supapă și de o capacitate
care să nu treacă peste 250 litri.
Art. 5. Depozitarea în interiorul razei comunelor a unei cantități mai mari de 50
de litri, de derivate de petrol din prima grupă, sau a unei cantități mai mari de 200 litri de
derivate din grupa II, nu se poate face decât numai în virtutea unei autorizațiuni a primăriei
pentru comunele urbane și a sub-prefecturii pentru comunele rurale.
Art. 6. Primăriile și sub-prefecturile nu vor acorda autorizațiunea de depozit decât
sub următoarele condițiuni:
a) Depozitul nu va putea fi stabilit decât în pivnițe sau în clădiri la fața pământulul, care nu au caturi deasupra și care nu sunt lipite de case vecine;
b) Localul depozitulul va fi numai în zid solid, cu tavan boltit și cu pardoseala
incombustibilă, având la uși praguri de piatră sau zidărie cimentată cu 0 m. 10 (10 cm.) mai
înalte decât pardoseala, spre a se reține lichidul dacă s‑ar vărsa;.
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c) El va fi de un acces facil și nu va trebui să comunice cu nici o încăpere servind
de locuință sau servind de depozit de lemne, cărbuni sau alte materii combustibile;
d) Localul depozitulul va trebui să aibă ferestre pentru luminat în timpul zilei și
să fie înzestrat cu lămpi statornice așezate în grosimea zidului, cu geamul fix spre interior,
aprinzându‑se pe dinafară a depozitulul, pentru luminat în timpul serii. Depozitul va fi prevezut cu deschiderile necesare pentru energica lui ventilare;
e) Înmagazinarea derivatelor de petrol în localul de depozit se va face în vase cum
s‑a prescris la art. 4;
f) Vasele ce vor servi la debitul curent vor fi închise și, după putință, înzestrate cu
țevi și cu mici pompe, care să ridice lichidul din depozit direct pe masa de debit;
g) Transvasarea lichidelor în depozit se va face, pe cât posibil, prin pompe și numai la lumina zilei;
h) E absolut interzis a se aprinde focul în depozit, a se fuma într‑însul, a se intra
în depozit cu lumânări sau cu lămpi aprinse, sau a se conserva într‑însul lemne sau alte
substanțe combustibile;
i) În depozit se va păstra totdeauna o oarecare cantitate de nisip sau cenușă suficientă pentru a se înăbuși cu dânsul orice început de incendiu ce s‑ar declara;
j) La depozitul destileriilor (al fabricilor aflate lângă destilării) pentru conservarea destilatelor din grupa II, poate să se servească și de puțuri construite din lemn de
stejar dau de fag, adică zăcători așezate în pământ la distanță de cel puțin 20 metri de locul
fabricațiunii, acoperită cu capac de fier ermeticește portivit și împrejmuite cu lut (pământ
argilo-silicos), sau un strat de beton cimentat și înzestrate cu pompă pentru extragerea
lichidelor.
Destilatele explozibile din grupa I vor fi înmagazinate și în localul destileriilor, conform prescripțiunilor art. 5 și 6 ale acestui regulament;
l) Destileriile (rafineriile) sunt obligate de a colecta în niște puțuri profunde până
la terenuri nisipoase permeabile toate derivatele petroleice, care, pentru unii fabricanți, nu
constituiesc nici un obiect de comerț, nici nu pot fi utilizate în vreun alt mod, înlăturându‑se astfel scurgerea lor pe suprafața solului, infiltrarea lor în stratele superficiale ale pământului și vărsarea lor în apele curgătoare.
Art. 7. Primăriile și sub-prefecturile vor putea acorda autorizațiunea de depozit
și cu dispensiunea condițiilor prevăzute în articolul precedent, numai însă în următoarele
două cazuri:
a) Dacă depozitul este construit după un plan special, prevăzând conservarea derivatelor de petrol în rezervoare înconjurate de medii impermeabile și la care introducerea
sau extragerea destilatelor de petrol se face prin tuburi, sifoane sau pompe;
b) Dacă depozitul, construit oricum, s‑ar afla așezat în mijlocul unei curți înconjurată peste tot de zid, neocupată de nici o clădire sau alte materiale combustibile și care să
măsoare cel puțin 50 metri de la o lăture a depozitului până la orice punct al împrejmuiri
curții.
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Art. 8. În comunele urbane și în cele rurale, vânzarea în detaliu a produselor petroleice din prima și a doua grupă nu este permisă a se face în sticle, ci numai în vase de fier sau
zinc cu cercuri, adică în bidoane de metal, ermetic închise, cu supapă.
Comerțul ambulant cu uleiuri luminătoare, adică cu destilate din grupa II nu este
permis decât în vase metalice, având o capacitate de cel mult 25 litri.
Destilatele explozibile din grupa I, nu vor putea face obiectul comerțului ambulant,
vânzându‑se numai în magazii, în vase descrise la art. 4.
Art. 9. Zațul sau păcura groasă și țițeiul, destinate unsului carelor sau altor unsori
analoge, nu este supus dispozițiunilor acestui regulament.
Art. 10. Fiecare destilerie (fabrică) de petrol și fiecare depozit principal al unei
fabrici de petrol destilat va poseda un aparat Abel Pensky, pe care‑l va pune la dispoziția
funcționarilor publici însărcinați cu inspecțiunea fabricii sau a depozitului.
Funcționarii sanitari și administrativi, obligați a priveghea stabilimentele industriale
insalubre, vor inspecta adeseori fabricile și depozitele de petrol destilat, vor lua probe de cel
puțin câte 500 grame din diferite producte date în comerț sau destinate pentru comerț, vor
face prescriptul-verbal cuvenit, conform legii, și vor înainta acele probe laboratoarelor de
chimie însărcinate de ministeriul de interne cu examinarea petrolului destilat.
Fabricanții și vânzătorii productelor care nu însușesc condițiunile prescrise la art. 3
al regulamentului de față vor fi dați în judecată și productele care nu sunt conforme cu acele
prescripțiuni se vor denatura prin adăugire de petrol crud (păcură) sau, în lipsă, alcanină
(extrasă din rădăcină de Anchusa).
Ministerul de interne va putea ordona închiderea temporară a unei destilerii sau a
unui depozit, când în urma avertismentului ce s‑a dat fabricantului sau comerciantului respectiv, nu s‑a conformat cu prescripțiunea regulamentului de față. Termenul acestei închideri nu va putea trece peste șase luni. Închiderea definitivă nu se va putea ordona decât de
autoritatea judecătorească competentă.
Art. 11. Primarii, în comunele urbane, și sub-prefecții, în comunele rurale, vor veghea ca transportarea, depozitarea și comerțul ambulant al derivatelor de petrol să se facă în
conformitate cu prezentul regulament, dând în judecată pe contravenienți. Ei vor fi în drept
a închide imediat orice depozit neautorizat sau chiar un depozit autorizat, dacă el nu se mai
află în condițile prescrise, până când depozitarul nu‑și va fi obținut autorizarea regulamentară sau nu‑și va fi pus depozitul în condițiile cerute.
Art. 12. Prezentul regulament se va pune în aplicare de la 1 ianuarie 1894.
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[sancționat prin decretul regal no. 1258 din aprilie 1890 cu adăugirile introduse prin jurnalul consiliului de miniștrti no. 9 de la 28 iulie 1893], BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1893, anul V, p. 322–325.

36.
Regulament asupra măsurilor de luat pentru prevenirea
și combaterea conjunctivitei granuloase
Capitolul I
Măsuri pentru școli
Art. 1. Medicii primari de județe, medicii primari de orașe, medicii de orașe și de
plăși, vor avea o deosebită atențiune în examinarea elevilor din diferitele școli în privința
granulațiunilor conjunctivei, cu ocaziunea inspecțiunilor periodice ce sunt obligați a face.
În perioada de contagiune a bolii, ei vor uza de aceleași măsuri de poliție sanitară ca
și pentru ceilalți morbi infecto-contagioși. Nu se va pierde însă niciodată din vedere cauzele morbide diatezice proprii etății copilăriei, adolescenței și a ocupațiunilor școlarității.
Școlarii bolnavi, concediați din școală, vor fi încredințați îngrijirii unui medic.
Art. 2. Ventilațiunea și, prin urmare, cubagiul de aer curat în interiorul sălilor de
studiu și dormitoare la internate trebuie adus la cel puțin minimul de atmosferă curată necesară unor organisme în deplina lor fază de evoluțiune fiziologică.
Directorii și directoarele școlilor vor îngriji ca ferestrele din toate localele școlii și ale
internatului să se deschidă de mai multe ori pe zi, ca mobilele și pardoseala tuturor școlilor
să se curețe în toate zilele, ca ligheanele, canele, ca toate obiectele de toaletă să se întreție
într‑o stare de curățenie perfectă, ca elevii interni să dispună de ștergare curate individuale
într‑un număr suficient.
Art. 3. Apă bună în abundență și latrine cu rezervorii accesbile unei perfecte
deșertări sunt condițiunile igienice absolut trebuincioase celor mai mici aglomerațiuni, cu
atât mai mult ele se impun stabilimentelor de instrucțiune, fie publice, fie private.
Capitolul II
Măsuri pentru penitenciare
Art. 4. Medicii de penitenciare sunt obligați ca o dată pe săptămână să facă examenul lor special în privința bolilor de ochi tuturor deținuților, izolând imediat pe cei
constatați în stare de a putea propaga contagiozitatea printre tovarășii lor.
Art. 5. Direcțiunea generală a serviciului penitenciar central să ia dispozițiuni ca,
la toate penitenciarele, să fie la dispozițiunea deținuților apă în abundență și să impună directorilor obligațiunea de a îngriji ca deținuții să se spele de două sau trei ori pe zi cu apă
abundentă pe ochi și pe față.
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Capitolul III
Măsuri pentru stabilimentele industriale publice și private
Art. 6. Localele în care lucrează lucrătorii se vor ventila prin deschidere repetată a
ferestrelor și prin ventilatori speciali.
Art. 7. Se va opri aglomerațiunea prea mare a lucrătorilor în locale neîncăpătoare.
Se va înlezni lucrătorilor spălarea mâinilor, a obrazului, a ochilor, instalându‑se într‑un local
special ligheane, cane și ștergare curate.
Art. 8. Lucrătorii se vor supune la inspecțiuni sanitare periodice; aceia care se vor
găsi bolnavi de o boală contagioasă se vor concedia.
Capitolul IV
Măsuri pentru servitori
Art. 9. Servitorii bănuiți vor fi examinați de către medicii comunali și ei nu vor fi
primiți în serviciu decât pe baza unui certificat medical constatator că nu sufer de conjunctivită granuloasă.
Capitolul V
Măsuri pentru armată
Art. 10. Să se clădească cazărmi sistematice suficiente în raport cu trupele destinate
pentru diferitele garnizoane.
Art. 11. Să se dezinfecteze paturile suprapuse din cazărmi, lăsând fiecărui om cel
puțin 4,5 metri pătrați de suprafață și 15 metri cubi de spațiu din localul cazărmii (dormitor).
Art. 12. Să se schimbe paiele din saltelele oamenilor ori de câte ori se va constata de
medici că ele s‑au fărâmat (tocat).
Art. 13. Să nu se mai conserve în dormitoarele soldaților nici un fel de munițiune.
Art. 14. Latrinele cazărmilor să fie reconstituite pe principiul canalizării, fără haznale, sau al butoaielor transportabile (a foselor mobile).
Art. 15. Apa potabilă și în abundență să se instaleze nu numai în camerele de locuit
ale cazărmilor, dar și la grajduri, hale de instrucțiuni, lavabouri, spălătorii, bucătării și latrine, se înțelege cu un sistem perfect de scurgere.
Art. 16. Localul de infirmerie trebuie clădit separat de corpul clădirii cazărmii.
Art. 17. Soldații concediați sau reformați, pentru conjunctivită granuloasă, se vor
recomanda îngrijirii medicului primar al județului, care va însărcina pe un medic de oraș sau
de plasă cu vizitarea lor periodică.
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Art. 18. Tinerii care, cu ocazia recrutării, se vor găsi atinși de conjunctivită granuloasă nu se vor exclude, însă, în loc de a fi trimiși la trupă, ei vor fi internați în spitalele ce se
vor înființa ad-hoc și vor fi căutați.
Capitolul VI
Tratamentul conjunctivitei granuloase
Art. 19. Pentru tratamentul bolnavilor de conjunctivită granuloasă bine constatată,
ca primă măsură se va aplica izolarea bolnavului, care urmează să fie supus îndată unui tratament medical apropiat.
Art. 20. Pentru izolarea acestor bolnavi, când numărul lor este mare, se vor clădi
afară din oraș barace de scânduri sistematice, care să servească de spitale pentru căutarea
trachomatoșilor.
Art. 21. Toți medicii spitalelor județene și comunale, medicii de urbe și medicii
militari inferiori se vor convoca la București și Iași în serii o dată pe an, pe timp de câte opt
zile, ca să asiste la conferințele cu demonstrațiuni clinice ce vor ține profesorii respectivi de
oftalmologie asupra conjunctivitei granuloase.
Profesorul de clinică oftalmologică de la facultatea de medicină din București, și un
profesor de la facultatea de medicină din Iași, vor ține conferințe cu demonstrațiuni clinice
medicilor de spitale județene și comunale, medicilor de urbe și medicilor militari în luna
noiembrie, după înțelegerea ce vor lua în acest scop cu direcțiunea generală a serviciului
sanitar.
Seria acestor conferințe nu va putea dura mai mult decât 8 zile. Câte un medic militar special în oftalmologie de la spitalele militare din București și din Iași va face simultan
conferințele și demonstrațiunile clinice pe soldați bolnavi de conjunctivită granuloasă din
București și Iași.
Aceste conferințe vor fi comune pentru medicii civili și militari.
Medicii de spitale județene și comunale, medicii de urbe și cei militari se vor convoca în serii pentru scopul mai sus arătat.
Se va înlezni acestor medici mijloacele de ducere și de întoarcere de la reședința lor
la București sau la Iași.
Art. 22. Să se înființeze catedra de oftalmologie la facultatea de medicină din Iași,
conform art. 254 din legea instrucțiunii publice.
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[aprobat prin jurnalul Consiliului de Miniștri no. 23, de la 24 iulie 1893], BDGSS, nr. 15, 1 august
1893, anul V, p. 254–259; nr. 16, 15 august 1893, anul V, p. 269–274; vezi și MO, 1893, nr. 99, 3 august,
p. 2793–2796.

37.
Regulament pentru vaccinare și revaccinare
Capitolul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Vaccinația și revaccinația este obligatorie pentru toți locuitorii țării.
Art. 2. Orice copil se va vaccina în primul an al vieții, cu excepția celor bolnavi,
pentru care vaccinația se poate amâna provizoriu.
Se vor vaccina toți copiii în etate de la 3 luni în sus; se vor revaccina toți copiii în etate
de la 10 ani în sus.
Art. 3. Vaccinarea și revaccinarea obligatorie se va practica în fiecare an, fără întrerupere, începend din luna martie inclusiv până în luna noiembrie exclusiv.
În celelalte patru luni vaccinațiunea și revaccinațiunea sunt facultative.
Prin excepțiune, ele se vor practica, fără întrerupere, în cursul întregului an, acolo
unde există sau se va ivi variolă epidemică.
Art. 4. Vaccinarea și revaccinarea se vor face numai cu vaccin animal, recoltat în țară
la institute ale Statului sau în institute private, autorizate de ministerul de interne și supuse
controlului direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Un regulament special va determina condițiile de funcționare ale acestor institute,
precum și modul recoltării limfei vaccinale.
Art. 5. Vaccinarea și revaccinarea se vor îndeplini cu concursul administrațiunii locale:
a) La orașele care au medici și vaccinatori de oraș, de către medicii de oraș, ajutați
de sub-chirurgi vaccinatori;
b) La orașele care nu au vaccinator, de însuși medicul comunal; iar în lipsă de
medic de oraș, de către medicul plășii respective sau de către vaccinatorul plășii;
c) În comunele rurale de către sub chirurgi vaccinatori și, cu timpul, de către
învățătorii sătești și de către agenții sanitari, cărora medicul primar al județului le va face o
prealabilă pregătire teoretică și practică.
Acești agenți sanitari vor efectua vaccinația sub privegherea medicilor de plasă, care
sunt direct responsabili de regularitatea și eficacitatea operațiunii.
Art. 6. Numărul vaccinatorilor la orașe va fi proporțional cu întinderea orașului; la
județe numărul lor va fi, după putință, egal cu numărul plășilor.
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Art. 7. Vaccinatorii orașelor vor locui în despărțirile lor respective; aceia ai județelor
vor locui la reședința plășii lor respective, pentru a fi astfel la îndemână medicului de plasă.
Art. 8. În nici un caz vaccinatorii, în timpul perioadei de vaccinare și revaccinare, nu
vor putea fi întrebuințați la alte servicii în calitate de sub-chirurgi, cum ar fi la combaterea
bolilor epidemice infecțioase.
Art. 9. Pe măsură ce fiecare comună rurală va putea plăti un agent sanitar, recrutat
dintre sub-chirurgi sau dintre foștii sanitari militari, vaccinatorii de plasă se vor desființa;
iar vaccinarea și revaccinarea se vor face în comunele rurale de către acești agenți și de către
învățători, sub privegherea medicilor de plasă.
Art. 10. Plata vaccinatorilor și a limfei vaccinale este în sarcina orașelor pentru urbe,
în sarcina județelor pentru comunele rurale.
Pentru acoperirea cheltuielilor ce necesită îndeplinirea acestor operațiuni, consiliile
comunelor urbane și consiliile județene vor prevedea, în bugetul lor de cheltuieli, suma
necesară.
La calcularea cantității necesară de vaccin pentru vaccinare și revaccinare se va lua de
normă numărul copiilor născuți în ultimul an, în orașul ori județul respectiv, înmulțindu‑se
acest număr cu 2.
Art. 11. Vaccinația și revaccinația sunt gratuite pentru toată populațiunea. Totuși
orice copil se poată vaccina și revaccina prin orice medic în care părinții sau tutorii lui au
încredere.
În acest caz, pentru a fi scutit de vaccinația oficială, părinții ori tutorii vor depune
la primărie certificatul de vaccină al medicului care a vaccinat copilul, constatator că a fost
vaccinat cu succes. Certificatul va fi restituit după ce autoritatea comunală va lua cunoștință
de dânsul.
Art. 12. Fiecare comună va avea câte un registru de vaccinare și revaccinare, conform celor astăzi existente, numărul suficient de imprimate (foi volante facsimile registrelor,
bilete de vaccinare și revaccinare și tabele statistice no. 7), conform modelelor aci anexate.
Pe o față a fiecărei tabele statistice no. 7 va fi imprimat și un proces-verbal, conform modelului alăturat, necesare pentru constatarea rezultatului acestor operațiuni la fiecare comună.
Art. 13. Cu ținerea acestor registre va fi însărcinat, în comunele urbane, un
funcționar din cancelaria primăriei, sub privegherea și răspunderea secretarului primăriei
și a medicului urbei; în comunele rurale, notarul comunei. Nimănui altuia nu este permis a
face înscrierile și adnotările necesare în aceste registre.
Formarea listelor lunare, a tabelelor no. 7, a proceselor-verbale și eliberarea biletelor
de vaccinare rămâne în sarcina vaccinatorilor și a medicilor.
Distribuirea către cei în drept a biletelor de vaccinare și revaccinare, subscrise de
medic și vizate de primarul respectiv, se va face de către primărie.
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Capitolul II
Dispozițiuni preparatoare
Art. 14. În lunile decembrie a anului ce expiră și ianuarie a anului ce începe, se va
face în fiecare an catagrafia celor ce urmează să fie supuși operațiilor vaccinării și revaccinării.
Pentru acesta, în orașe, vaccinatorii, însoțiți de un agent polițienesc, vor merge din
casă în casă pentru înscrierea persoanelor care urmează să figureze în registrele comunale
ad-hoc pentru a fi supuse operațiunii vaccinării și revaccinării.
În comunele rurale, vaccinatorul plășii, însoțit de primarul sau delegatul respectiv
al fiecărei comune, va merge din cătun în cătun și din casă în casă pentru a face înscrierea
menționată mai sus.
La facerea acestei catagrafii, agenții respectivi vor avea în vedere cuprinsul art. 2 al
acestui regulament.
Primarii comunelor le vor pune la dispozițiune tabelele extrase din registrele stării
civile a copiilor născuți în cei din urmă doi ani.
Pentru înleznirea acestei lucrări, directorii și directoarele școlilor publice și private,
directorii internatelor și pensionatelor publice și private, rectorii seminariilor, directorii azilelor și grădinilor de copii, învățătorii și învățătoarele școlilor rurale, directorii stabilimentelor industriale, ai fabricilor, atelierelor de lucru etc., vor comunica primăriilor respective,
în cursul lunii decembrie a fiecărui an, câte o listă nominală a celor care urmează să fie
vaccinați și revaccinați, cuprinzând numele și prenumele acelui de operat, data nașterii, numele și prenumele tatălui sau al tutorelui și domiciliul acestora.
Art. 15. Pentru facerea catagrafiei se va întocmi, în primele 15 zile ale lunii noiembrie, un anume itinerariu, pe despărțiri și secțiuni în comunele urbane, pe plăși și comune
rurale pentru județe, ținându‑se seamă de întinderea despărțirilor și plășior, de densitatea
populațiunii, de numărul comunelor și al cătunelor, precum și de distanța dintre ele.
Acest itinerariu va fi făcut în oraș de către medicul orașului în unire cu capul poliției;
în județe, pentru fiecare plasă, de către primar cu medicul de plasă.
Aceste itinerare, aprobate de către primari la orașe și de către sub-prefecți la județe,
vor fi comunicate medicilor, vaccinatorilor și primarilor comunelor rurale, pe care îi privesc
spre executare, până la finele lunii noiembrie.
Art. 16. Catagrafia anuală a înscrierii, făcută după regulile aci stabilite, va fi comunicată de la 1 februarie, tuturor primarilor comunelor urbane și rurale. Primarii, după o prealabilă verificare, după ce vor fi făcut să fie reînscriși în registre toți cel rămași neoperați din
diferite împrejurări în anul expirat, vor regula transcrierea în registrele respective a tuturor
listelor adunate, făcându‑se înscrierea separat pe despărțiri, secțiuni și cătune.
În cursul anului se vor trece în registre succesiv, o dată cu înscrierea lor în registrele
stării civile, și acei copii care se vor naște în cursul anului.
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Locuitorii, care, în cursul anului, se vor așeza într‑o comună, sunt datori, o dată
cu înscrierea lor în rolurile comunale, să declare numele și etatea copiilor lor și dacă sunt
vaccinați sau nu.
De la 15 februarie până la 1 martie, primarii, cu excepția acelora ai capitalelor de
județe, vor trimite prefecturii câte o listă nominală de pe registre spre a fi comunicată medicului primar al județului; iar primarii orașelor capitale de județ vor trimite acea listă medicului primar al orașului, sau medicului orașului.
Pe de altă parte, toți primarii, în genere, vor îngriji, în același timp, de publicarea
prin comune a termenelor fixate prin intinerariu pentru executarea, în fiecare localitate, a
acestor operațiuni.
Art. 17. Operația vaccinării și revaccinării se va face pretutindeni de pe anume intinerariu.
În comunele urbane el va avea de bază despărțirile și secțiunile, iar în județe comunele rurale ale fiecărei plăși. Pretutindeni se va ține seamă de înscrierile făcute în registre, de
densitatea populațiunii și de distanțe.
La începutul fiecărui an, primarul împreună cu medicul pentru orașe, sub-prefectul
cu medicul primar pentru județe, vor întocmi acest itinerariu. Prin el se va fixa anual două
termene de operație pentru fiecare localitate, unul primăvara, altul toamna, ca astfel aceste
operații să fie practicate în fiecare localitate de două ori în cursul anului și, în tot cazul, la
al doilea termen să se poată îndeplini ceea ce nu s‑a făcut s‑au nu s‑a putut face la primul
termen.
Art. 18. Itinerariul, astfel întocmit, va fi, până la finele lunii ianuarie, comunicat
tuturor primarilor, sub-prefecților, polițailor, medicilor și vaccinatorilor.
Art. 19. Autoritățile administrative, medicii și vaccinatorii, sub pedeapsa prevăzută
la art. 45, 46 și 47 din acest regulament, vor respecta termenele fixate prin itinerariul acesta.
Acolo unde, din împrejurări, unii vor fi împiedicați de a da concursul lor, iar alții de
a efectua această operație la termenele fixate, vor fi datori, prin înțelegere, a fixa alt termen
apropiat și a încheia pentru acesta un proces-verbal în care vor arăta motivele împiedicării
și pe care, în termen de trei zile, îl vor înainta medicilor primari din județe și orașe, care
sunt datori a le supune direcțiunii generale a serviciului sanitar, spre a se pronunța asupra
valabilității motivelor și dacă este sau nu caz de aplicarea vreunei pedepse.
Art. 20. Fiecare persoană, înscrisă în registrele comunale respective, trebuie să se
prezinte sau trebuie să fie prezentată la vaccinare și revaccinare.
Părinții, corespondenții, tutorii, directorii și directoarele școlilor publice și private,
directorii azilelor, ai institutelor de creșterea copiilor, directorii diverselor ateliere de lucru
și ai fabricilor etc., vor prezenta, spre vaccinare și revaccinare, persoanele puse sub privegherea, ascultarea și îngrijirea lor, și care se găsesc înscrise în registrele respective ale comunei,
în anul curgător.
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Capitolul III
Dispozițiuni executorii
Art. 21. Organele administrative, în genere, vor da medicilor și vaccinatorilor tot
concursul legal la îndeplinirea acestor operațiuni, făcând, prin mijloacele de care dispun, să
se adune locuitorii și copiii la termenele și localitățile de mai înainte hotărâte și publicate.
Art. 22. Primarii comunelor urbane și comitetele permanente sau delegațiunile
consiliilor județene vor îngriji din timp ca să dispună de limfă vaccinală animală suficientă
și proaspătă, procurată de la institutele din țară.
Pentru aceasta, medicii respectivi vor face să li se trimită de două ori pe lună și în
timpul căldurilor mari chiar de trei ori pe lună cantitatea suficientă de limfă proaspătă.
Medicii vor lua măsuri ca transportul limfei până la ei și de la ei la ultima destinație
să fie garantat, pentru a nu se altera limfa.
Art. 23. La 1 martie al fiecărui an, medicii și sub-chirurgii vaccinatori, conform
itinerariului stabilit, vor pleca la îndeplinirea datoriei lor, înzestrați cu toate cele necesare,
conform art. 32.
Art. 24. Medicul sau vaccinatorul va fi însoțit în urbe de un agent polițienesc, în
comunele rurale de primarul sau delegatul acestuia. În urbe se va transporta în localele din
diferitele despărțiri, unde, din ordinul primarului, s‑au adunat copii în zilele fixate prin itinerariu, apoi în școlile publice și private, în alte așezăminte publice ocupate de persoane
tinere.
Afară de acesta, în orașe, vaccinatorul va merge în tot cursul anului din casă în casă,
spre a vaccina și revaccina copii care au rămas nevaccinați și nerevaccinați.
În comunele rurale, după terminarea operațiunilor la școli, se va transporta la cancelaria primăriei, iar în cătune la locuința consilierului, învățătorului, ori a preotului, sau în
alte locale destinate de primar pentru adunarea copiilor.
El va sta în fiecare localitate tot timpul fixat prin itinerariu afară de cazul când își va
fi terminat operațiile într‑un timp mai scurt. În acest din urmă caz, el mai poate merge din
casă în casă spre a vaccina copii care nu s‑au prezentat în localul destinat pentru aceasta.
Directorii și directoarele școlilor, cunoscând de mai înainte termenele fixate prin itinerariu, vor îngriji direct sau prin concursul administrațiunii să aibă prezenți toți școlarii
înscriși pentru vaccinare și revaccinare.
Art. 25. În comunele urbane și rurale unde vor fi constatate și declarate epidemii
de vreuna dintre bolile epidemice prevăzute în regulamentul pentru prevențiunea bolilor
infecțioase, afară de variolă, se va amâna vaccinațiunea colectivă, adunarea copiilor la un
loc comun, până după stingerea epidemiei; vaccinatorii vor putea însă să facă vaccinații prin
casele imune, mergând din casă în casă, ferindu‑se de a intra într‑o casă infectată.
În comunele rurale unde s‑a ivit de curând o altă epidemie, afară de variolă, care însă
n‑a fost încă adusă la cunoștința medicului primar, primarul este dator a o face cunoscut
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vaccinatorului care va suspenda operațiunea, încheiând cuvenitul proces-verbal pe care primarul îl va înainta imediat medicului primar respectiv.
În acest caz vaccinatorul va putea însă vaccina copii de prin casele neinfectate, precum se prescrie în primul aliniat al acestui articol.
Art. 26. Vaccinatorii vor putea amâna până la al doilea termen pe copiii care se vor
afla bolnavi, slăbănogi și în convalescență. Ei vor putea asemenea scuti de prima vaccinație
pe acei variolați, notând în registru în dreptul fiecăruia motivele amânării sau al scutirii.
Art. 27. În timpul operațiunii, vaccinatorii sunt datori a primi de la persoanele
vaccinate și revaccinate de alți funcționari sanitari sau medici particulari bilete de vaccin,
controlând dacă în adevăr operația s‑a îndeplinit cu succes și, în caz afirmativ, să înscrie
în registru rezultatul operațiunii cu numărul cicatricelor în dreptul fiecăruia, înapoindu‑le
biletele după ce le va viza.
Art. 28. Vaccinatorii se vor purta cu blândețe către copii, cu bună cuviință și cu urbanitate către public în îndeplinirea însărcinării lor. Nu le este permis a cere și a primi plată
pentru serviciul lor.
Art. 29. Vaccinatorii și medicii vor face atât la vaccinare, precum și la revaccinare
câte două inoculări la fiecare braț, pe partea superioară a brațului, depărtat cu cel puțin 4
centimetri una de alta.
Nu este permis nimănui dintre operați de a ieși din sală înainte de a se fi uscat serul
sau sângele de pe punctele scarificate și până când vaccinatorul nu‑l va fi trecut în lista sa
provizorie.
Art. 30. Medicii și vaccinatorii vor povățui pe părinți și îngrijitorii copiilor operați
a‑i lăsa să trăiască după cum sunt deprinși, ferindu‑i de excese care i‑ar putea îmbolnăvi, și
de lovituri, frecături, ori alte ofense mecanice la brațe; iar mamelor li se va spune că pot scălda copii de țâță în primele 4–5 zile după inoculare, iar după apariția erupțiunilor vaccinale
să spele copiii pe restul corpului, cu excluderea brațelor.
Art. 31. În cursul lunilor noiembrie ori februarie, medicii primari respectivi vor aduna pe vaccinatori la conferințe, pentru câte zile vor crede necesar, spre a‑i povățui asupra bolilor și stărilor patologice care pot determina amânarea și scutirea; asupra complicațiunilor
la care poate da naștere vaccinațiunea, indicându‑li‑se mijloacele de combatere, inițiindu‑i
în practicarea antisepsiei și asepsiei în jurul și în timpul operațiunii ce au de executat.
Art. 32. Obiectele care trebuie să formeze micul arsenal al vaccinatorului vor fi:
a) O cutie cu 10 lanțete;
b) Un borcan cu 300 grame săpun verde (săpun de potasă);
c) Două farfurioare;
d) O sticlă cu 200 grame alcool 90°;
e) O sticlă cu 500 grame soluțiune de acid carbolic 3%;
f) Două pachete cu vată carbolizată;
g) O manta de dril sau un șorț lung cu două perechi de mânecuțe spălate cu leșie.
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h) Vaccinul animal necesar.
Aceste obiecte se vor cumpăra din fondurile bugetare ale administrațiunii de care
vaccinatorul depinde (județul sau orașul).
Art. 33. Înainte de fiecare operație în parte și după vaccinarea fiecărei persoane în
parte, vaccinatorii vor curăți instrumentele prin ținerea lor în soluție de acid carbolic; instrumentele se mai pot curăți, înainte ca și după operație, prin spălare cu apă și săpun verde
și apoi prin ținerea lor, timp de un minut, în spirt aprins în una din farfurioare.
Art. 34. Înainte de operație vaccinatorul își va face mai întâi toaleta, spelându‑și
mâinile cu apă fiartă și cu săpun verde, apoi va îmbrăca mantaua sau șorțul și mânecuțele.
În tot timpul operației își va uda adesea mâinile în soluție antiseptică, pe care o va vărsa în
una din farfurioare.
Art. 35. Înainte de operație va face toaleta brațului persoanei căreia are a‑i face
inoculațiile, spălându‑l cu săpun verde și apă fiartă, apoi va face sacrificările cu totul superficiale, cu precauțiune ca să nu curgă sânge și va freca partea scarificată a pielii cu o picătură
de vaccin adusă pe rană cu lanțeta, care a fost bine curățită înainte de a fi introdusă în fiola
cu vaccin, sau cu alt instrument bine curățit după fiecare întrebuințare.
Art. 36. În timpul operațiunii vaccinării, medicii de urbe vor vizita adesea localele unde vaccinatorii se găsesc operând, pentru a observa starea instrumentelor lor, modul
operațiunii, purtarea ce au față cu populațiunea și cu organele administrative, și a se asigura
în ce măsură sunt ajutați de către administrațiune.
Art. 37. În același scop medicii primari de județe vor face inspecțiile comunelor
rurale, călăuzindu‑se de itinerarele operațiunii vaccinării pentru a controla pe agenți, instrumentele lor, modul de operațiune și măsura concursului administrativ.
La formarea itinerariului de excursiuni ale medicilor de plasă, medicii primari
vor combina ca medicii de plasă să se întâlnească prin comune cu vaccinatorii în timpul
operațiunii, înlesnind astfel extensiunea controlului.
De asemenea la întocmirea itinerariului de operațiune a vaccinatorilor vor îngriji
ca aceștia să aibă în cursul lunii câteva zile libere pentru îngrijirea lor, ca să poată veni la
reședința plășii pentru a se aproviziona cu limfă și a comunica cu medicul plășii.
Art. 38. La terminarea operațiunii într‑o despărțire sau o comună, vaccinatorul respectiv va încredința lista sa primăriei, în orașe secretarului primăriei și medicului urbei,
în comunele rurale notarului, pentru ca aceștia, până în ziua reviziei, să poată completa
registrele. Tot atunci va încheia la locul de operație un proces-verbal provizoriu, constatând
numărul celor operați și fixând ziua pentru revizie, dacă ea nu va fi fost deja fixată prin itinerariu. Acest proces-verbal în comunele urbane va fi imediat trimis medicului primar al urbei
ori medicului urbei; în comunele rurale, el va fi înaintat medicului primar al județului cel
mult a doua zi după redigiarea lui.
Art. 39. Nu este permis a se lua limfa de la persoane vaccinate ori revaccinate.
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Art. 40. După facerea reviziei celor operați, lucrarea se consideră ca terminată pentru periodul respectiv. Se mai pot face însă vaccinații și revaccinații suplimentare, care vor fi
trecute în registru și în lista suplimentară.
Aceste liste suplimentare se vor înainta, în orașe medicului de oraș, în comunele rurale medicului primar de județ, în modul prescris la art. 38.
Art. 41. După terminarea definitivă a operațiunii, secretarul primăriei la orașe și
notarul la comunele rurale, în unire cu medicii sau cu vaccinatorii care au operat, vor completa în totul registrele, vor forma listele facsimile de pe registre, listele celor care nu s‑au
prezentat la operație, a celor care nu s‑au prezentat la revizie, acelor constatați morți la epoca vaccinării, acelor mutați și dispensați și a celor amânați și scutiți.
Vor întocmi de asemenea tabela statistică no. 7 și procesul-verbal definitiv al întregii
operațiuni, pe care medicul sau vaccinatorul le înaintează: la orașe, primarului prin medicul
orașului; la județe, medicului primar prin medicii de plasă.
Art. 42. Sub pedeapsa prescrisă la art. 46, primarii sau ajutorii lor și comisarii
polițienești vor subscrie liste și procese-verbale și nu le vor încredința vaccinatorilor până
nu se vor asigura mai întâi că operațiunea s‑a efectuat așa după cum se prevede prin acele
acte publice.
Art. 43. Supracontrolul operațiunii, vaccinării și revaccinării fiecărui period, îl va
face, în comunele urbane, medicul sau medicii de oraș, în comunele rurale medicii de plasă.
Sub pedeapsa prescrisă de lege medicii aceștia, prin procesele-verbale, vor arăta în fiecare
lună primarilor și medicilor primari, cât și în care comune, despărțiri și comune rurale au
făcut supra-controlul.
Operațiunile vaccinale ce ar rămâne necontrolate dintr‑un period se pot controla la
al doilea period, sau cu ocazia catagrafiei anuale.
Medicii primari de județe și medicii primari ai celor opt orașe mari se vor încredința
despre exactitatea și veracitatea actelor.
Art. 44. Medicii primari ai județelor și medicii orașelor vor rezuma lunar toate listele adunate într‑o singură tabelă no. 7, aranjată pe comune, pe care, pe lângă un raport, o
vor înainta direcțiunii generale a serviciului sanitar, explicând modul cum a fost condusă
lucrarea, dificultățile întâmpinate și dacă limfa a fost de bună calitate.
În caz dacă limfa vaccinală n‑a fost de bună calitate, se va arăta în mod precis de unde,
când și cu ce expedițiuni s‑a primit acea limfă, cât timp ea a stat neîntrebuințată și în ce mod
a fost conservată.
Capitolul IV
Penalități
Art. 45. Toți locuitorii țării, părinții copiilor, tutorii minorilor, corespondenții
școlarilor, directorii și directoarele școlilor publice și private, ale internatelor și pensionatelor publice și private, ale azilelor, ale grădinilor de copii, rectorii seminariilor, directorii
422

stabilimentelor industriale, ai diverselor fabrici și ateliere, învățătorii și învățătoarele școlilor
rurale care nu se vor conforma prescripțiunilor acestui regulament, sunt pasibili de penalitatea prevăzută la art. 175 din legea sanitară.
Art. 46. Organele administrative și sanitare care se vor abate de la prescripțiunile
regulamentului de față vor fi pasibili de pedepsa prescrisă la art. 175 din legea sanitară; afară
aceasta, funcționarii administrativi abătuți vor fi pasibili de penalitățile prescrise prin legea
de organizare a autorităților administrative, iar cei sanitari de penalitățile prescrise de art.
42 din legea sanitară.
Art. 47. La aceeași penalitate ca medicii și vaccinatorii vor fi supuși și directorii
institutelor de limfă vaccinală și ajutorii lor, care cu neglijență vor fi recoltat limfa vaccinală
purulentă, sau vor fi debitat limfa alterată, prin inocularea căreia s‑au produs erisipele, flegmone adeno-limfangite și alte complicații ale procesului vaccinal.
Capitolul V
Dispozițiuni finale
Art. 48. Orice regulament, ordonanțe, ordine instructive și dispozițiuni contrarii
celor cuprinse în acest regulament, sunt și rămân abrogate.
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(Art. 12)

Proces-verbal
No . . . .

Subsemnații1 atestăm că în comuna2 . . . . . . . . din plasa3 . . . . . . . . județul4 . . . . . . .
a) s‑a vaccinat cu vaccin animal5 . . . . . din6 . . . . . înscriși în zilele de7 . . . . . . . . . . . ;
neprezentați8 . . . . . din cauză că9 . . . . . sunt bolnavi, . . . . . morți, . . . . . strămutați,
. . . . . absenți, . . . . . amânați;
b) s‑a revaccinat cu vaccin animal . . . . . din . . . . . înscriși în zilele de . . . . . . . . . . . ;
neprezentați . . . . . din cauză că . . . . . sunt bolnavi, . . . . . morți, . . . . . strămutați,
. . . . . absenți, . . . . . amânați;
c) s‑a revisuit . . . . . din . . . . . vaccinați în zilele . . . . . . . . . . constatându‑se operați
cu succes . . . . . , fără succes . . . . . , nerevisuiți . . . . . , din cauză că nu s‑au prezentat;
d) s‑a revisuit . . . . . din . . . . . revaccinați în zilele . . . . . . . . . . constatându‑se
operați cu succes . . . . . , fără succes . . . . . , nerevisuiți . . . . . , din cauză că nu s‑au
prezentat.
Făcut în dublu exemplar astăzi . . . . . . . . . . la comuna . . . . . . . . . .
Primar,

Secretar,

Medic
sau
vaccinator

Notar,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Primarul, vaccinatorul, secretarul sau notarul comunei.
Se va pune numirea comunei.
Se va pune numirea plăşii.
Se va pune numirea judeţului.
Se va scrie în cifre numărul celor vaccinaţi.
Se va scrie în cifre numărul celor înscrişi pentru vaccinare.
Se va arăta data operaţiei.
Se va arăta în cifre numărul celor neprezentaţi la vaccinare.
Se va arăta în cifre câţi nu s‑au prezentat din cauza de boală, din cauză de moarte, din cauză de
strămutare, absenţă, amânare.
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BDGSS, nr. 19, 1 octombrie 1894, anul VI, p. 289–291; vezi și MO, 1894, nr. 131, 16 septembrie,
p. 4537–4538.

38.
Regulament asupra lucrărilor pentru ameliorarea
salubrității localităților,
dezvoltător art. 159 din legea sanitară
Art. 1. Când se recunoaște în vreun județ sau într‑o comună necesitatea pentru facerea unei lucrări, în scop de a ameliora salubritatea unei localități sau a părții unei comune,
sarcina efectuării acelei lucrări cade asupra Statului, județului, comunei, sau asupra aceluia
care prin lucrările sale a provocat acele cauze de infecție.
Art. 2. Lucrările prevăzute la art. 1 se rapoartă în special la propunerea mijloacelor
pentru a împiedica infecțiunea palustră provenită din stagnarea apelor.
Focarele principale ale paludismului sunt: apele rămase în locuri mai joase în urma
inundațiunilor periodice, bălțile și eleșteele fără scurgeri, mlaștinile permanente sau temporare, apele meteorice cu lipsă de scurgere, adunate în gropile de împrumut sau în șanțurile
de‑a lungul căilor de comunicație, și în general orice altă apă stătătoare provocată de lucrări
de artă, de interes public sau particular.
Art. 3. Medicii primari de județe și medicii de orașe, în rapoartele generale anuale, precum și în rapoartele speciale, vor arăta, prefecțiilor de județe și primarilor capitalelor de județe, localitățile din cuprinderea județului sau orașului care reclamă îngrijiri de
însănătoșire.
Art. 4. O comisiune specială va propune lucrările de asanare a localităților și modul
de înlăturare a cauzelor stagnațiunii apelor. Ea își dă avizul asupra lucrărilor (rapoartelor) ce
i se supun de prefect sau primar, pregătite de organele tehnice locale, în modul arătat la art.
3, și propune din propria inițiativă măsurile necesare.
Acestă comisiune se compune pentru comunele urbane capitale de județ: din primarul orașului, inginerul-șef al orașului, medicul primar sau medicului orașului, arhitectul
orașului, un membru delegat de consiliul comunal și un medic delegat de consiliul de igienă
publică.
Pentru celealte comune urbane sau rurale: din sub-prefectul local, din primarul comunei, inginerul șef al județului, medicul primar al județului, medicul urbei sau medicul
plășii și un delegat al consiliului comunal.
În cazul când lucrările de asanare privesc pe Stat, inginerul județului se va înlocui
prin un inginer delegat din partea ministerului interesat.
În cazul când lucrările de asanare privesc mai multe comune, ele vor fi toate reprezentate în comisiune, adică comunele urbane prin toți membrii care constituie comisiunea
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pentru lucrările pe teritoriul comunelor urbane, comunele rurale prin primarii lor, prin câte
un membru delegat de consiliul comunal și prin ceilalți membri care constituie comisiunea
comunelor care nu sunt capitale de județ.
Când lucrările privesc deodată pe Stat și pe comună, atunci va face parte din comisiune, pe lângă membrii ordinari al comisiunii comunale, și un inginer delegat de ministerul
competent. Proprietarii particulari interesați în causă vor fi ascultați de comisiune. Ei vor
avea dreptul de a expune cererile lor într‑un memoriu care se va anexa pe lângă procesulverbal al comisiunii.
Art. 5. Aceste comisiuni vor fi convocate de către prefect din propria inițiativă,
sau în urma ordinului ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar),
în urma cererii primarilor sau a particularilor interesați în cauză, sau în urma propunerei
consiliului local de igienă publică, a medicului primar al județului, ori medicului orașului.
În cele 8 orașe mari, care au consiliile lor speciale de igienă publică, comisiunea se
convoacă de primar.
Comisiunea va statua la fața locului cazurile sus citate de infecție, indicând în procesul-verbal ce va redigea și în sarcina cui cade efectuarea lucrărilor de însănătoșire.
Un exemplar al procesului-verbal se va trimite ministerului de interne, un al doilea
exemplar, pentru comunele urbane capitale de județe, primarului, pentru celelalte comune,
prefectului, și un un alt exemplar tuturor primarilor interesați în cauză. În cazul când Statul
este direct interesat se va trimite un exemplar al procesului-verbal ministerului competent.
Asemenea se vor trimite copii de pe procesul-verbal proprietarilor particulari, chemați a
participa la lucrările de asanare.
Cei nemulțumiți cu încheierile comisiunei vor putea apela către ministerul de
interne.
Art. 6. Propunerile comisiunilor, expuse în procesele-verbale, se vor aproba de
delegațiunea județului, în cazul când sunt interesate în cauză numai comune rurale sau comune urbane, care nu sunt capitale de județe, sau particulari, și apoi se vor supune ministerului de interne; dacă lucrările de executat privesc pe comunele urbane capitale de județ,
propunerile comisiunei se vor supune la aprobare ministerului de interne, însoțite de avizul
consiliului comunal; daca ele privesc pe casa județului, ele se vor supune spre aprobare
ministerului de interne, însoțite de avizul delegațiunei județene; dacă cheltuelile privesc pe
Stat, propunerile vor fi supuse la aprobarea consiliului de miniștri.
Aceste propuneri vor fi însoțite de planuri și devize, elaborate în modul indicat la
art. 7.
Art. 7. Inginerul județului sau orașului va avea însărcinarea a popune măsurile de
îndreptare, dresând pentru aceasta un proiect de arătarea costului lucrărilor.
Dacă casa Statului participă la cheltuelile respective, ministerul competent va putea
însărcina un inginer cu elaborarea proiectelor.
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Proiectul va fi înaintat prin organele competent ministerului de interne, unde, după
ce va fi văzut de consiliul sanitar superior, va fi, în urmă, supus la examinarea consiliului
tehnic de pe lângă ministerul lucrărilor publice.
Art. 8. Ministru Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat
cu executarea acestui decret.
Dat în Castelul Peleș, la 11 septembrie 1894.

BDGSS, nr. 12, 15 iunie 1894, anul VI, p. 184–187; vezi și MO, 1894, nr. 57, 14 iunie, p. 2217–2218.

39.
Regulament pentru alinierea satelor și pentru construi‑
rea locuințelor țărănești
Art. 1. Fiecare vatră de sat va fi împrejmuită cu un șanț sau cu gard; se vor lua măsuri ca apa să nu stagneze în șanț. Pământul scos din șanț se va depune, în formă de prismă
(șură), depărtat cu un metru de la marginea șanțului din afară.
Pe vârful digului, în tot lungul său, se vor planta salcâmi sau alți arbori. La porțile de
țarine, acolo unde apa ar putea stagna, în șanț, se vor face podețe peste șanțuri și bariere,
după mijloacele de care va dispune comuna.
Art. 2. Personalul tehnic al județului va determina, pe cât se va putea, direcțiunea
și îndreptarea străzilor din toate comunele județului, păstrând lărgimile prevăzute de legea
drumurilor.
Locuitorii vor așeza casele și împrejmuirile curților în conformitate cu aceste alinieri, sub priveghearea primarului și ajutoarelor sale.
În partea interioară a șanțului de aliniere, la stradă, fiecare locuitor va sădi arbori
după felul din localități.
Art. 3. Nu este permis nici unui locuitor a clădi, în interiorul comunei sau cătunului, case, coșare, grajduri, hambare de producte și alte dependințe, fără a înștiința verbal pe
primar, care, împreună cu un membru al comisiunei de supravegheare, prevăzută la art. 19,
îi va arăta locurile și alinierile determinate de serviciul tehnic al județului.
Primarul va opri pe locuitori de a călca cu zidirile și cu împrejmuirile peste zona
șoselelor și drumurilor, așa cum este stabilită prin legea drumurilor. El va avea dreptul să
distrugă împrejmuirile făcute pe terenul zonei, dând pe culpabil în judecată.
Art. 4. Construcția caselor se va face de pe modelurile tip, formate de ministerul de
interne. Ministerul va alcătui mai multe modele ca să se întrebuințeze în diferite regiuni ale
țării, conform obiceiurilor și mijloacelor locale.
Ca material de construcțiune se admite:
Cărămida arsă, tencuită pe dinăuntru cu mortar (mocirlă) de var gras alb;
Cemur (pise) din pământ amestecat cu pleavă, nu însă cu baligă, tencuit pe dinăuntru cu mortar de var gras;
Vălătuci sau gard lipit cu pămînt argilos galben, amestecat, cu paie tocate sau cu
pleavă, nu cu baligă, și văruit;
Gard lipit cu pământ argilos, amestecat cu paie tocate sau pleavă și tencuit pe
dinăuntru cu mortar (mocirlă) de var gras alb cu nisip;
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Dulapi dubli, umpluți în interior cu pământ curat, bătut bine cu maiul și tencuiți
cu mortar de var gras cu nisip;
Bârne tencuite pe dinăuntru cu mortar de var și de nisip;
Casa va fi văruită pe dinăuntru și pe dinafară.
Construirea de bordeie este cu totul oprită.
Art. 5. Oricum va fi construită casa, se vor avea în vedere următoarele:
a) A fi aședată mai cu seamă cu ferestrele spre miazăzi, răsărit sau apus;
b) A fi cât se poate cu fața spre stradă sau cu o lature, nicidecum cu spatele casei;
c) Casele vor conserva, pe cât va fi posibil, o distanță de cel puțin 4 metri de la
stradă sau de la șanțurile șoselei;
d) Se va chibzui astfel ca să rămână o lărgime a strazii de 10 până la 26 metri,
conform art. 7 din legea drumurilor;
e) Casa va fi ridicată deasupra nivelului strazii cu cel puțin 0 m. 50. Casa va fi
înconjurată prin târnați sau prispe de cel puțin 0 m. 75 lățime;
f) Înălțimea casei va fi după voință; camerele însă vor avea o înălțime de cel puțin
2 m. și 50;
g) Fiecare cameră va avea două ferestre, înalte de 1 metru și late de 75 centimetri; ferestrele vor fi deschizătoare și cu geamuri, ne mai permițându‑se, sub nici un cuvânt,
ferestrele fixe și cu hârtie sau țiplă;
h) Camerele vor fi pardosite cu scânduri sau cu cărămidă bine arsă, având sobe cu
ușa înăuntru și cu coșul (ogiacul) bine lipit, care să iasă mai sus de coama învelitoarei casei
cu cel puțin 30 centimetri.
i) Casa va cuprinde cel puțin două camere de locuit, una în drepta și alta în stânga, cu o sală în mijloc, despărțitoare, unde va fi și bucătăria; celarul nu va fi cuprins între
aceste încăperi.
Se va permite însă, locuințe cu o cameră și bucătărie pentru familiile compuse
numai din două persoane;
j) Camerele vor avea cel puțin un spațiu de 20 metri pătrați; sala dintre camere
niciodată mai puțin de 2 metri lărgime;
k) Învelitoarea caselor va fi cu fier, olane, șiță sau trestie, ne mai permițându‑se
șovarul sau cocenii.
Art. 6. Se va recomanda ca pătulul să fie ridicat deasupra pământului. Coșarul (grajdul de vite) va fi depărtat de casă.
Art. 7. Fiecare curte de case locuite sau locuri virane vor fi împrejmuite cu uluci
sau gard, sau garduri vii, permițându‑se șanțuri numai acolo unde apa se poate scurge lezne.
Art. 8. Străzile vor fi aliniate astfel ca să lase un spațiu de lărgime ca de 10–26 metri,
conform legii drumurilor.
Art. 9. Primăriile nu vor îngădui cu nici un cuvânt depozitele de baligare sau alte
necurățenii în curțile locuitorilor, ci numai de la septembire până la martie, când fiecare
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locuitor va fi dator a și‑l căra la câmp. Nu se va tolera asemenea ape stătătoare prin gropi,
șanțuri sau alte scufundături în interiorul comunei, formate din ploi sau puțuri, dându‑le la
toate o înclinațiune, spre a se scurge, sau nivelându‑se terenul, astfel ca să nu se mai poată
face lacuri.
Băligarul destinat pentru facerea de tezec se poate păstra în fundul curții departe de
stradă, de case și de puț, cel mult până la finele lui mai, când se va pune la uscat, iar locul
unde a fost întins băligarul se va curăți.
Art. 10. Puțurile sau fântânile din interiorul comunei vor fi împrejmuite cu caldarâm sau pietriș, într‑o rază de 3 metri, ghizdurile vor fi înalte de un metru, iar acele care nu
vor fi în aceste condițiuni, în timp de un an de la publicarea acestui regulament, să se astupe.
Art. 11. Nu se permite cu nici un preț topirea cânepii, inului sau a teiului în lacuri,
gârle sau puțuri din interiorul satelor; acolo unde se va constata una ca aceasta, contravenientul se va da în judecată, conform art. 385, alin. IX din codul penal, confiscându‑se și
cânepa, inul sau teiul găsit.
Se poate permite topirea cânepii, inului și teiului în depărtare de 100 metri de la sat,
lângă apele curgătoare, în niște bazine sau gropi speciale, legate cu apa curgătoare printr‑un
mic canal, precum și în lacuri situate în afară de sat, care bazine, gropi, lacuri se vor împrejmui pentru ca să nu se apropie vitele de ele.
Art. 12. Fiecare proprietar este dator a‑și ține curtea și toate dependințele curate;
le va mătura o dată pe săptămână, iar murdăria o va scoate la timp pe locul lui de arătură de
două ori pe an; de asemenea el va fi dator să măture jumătate strada dinaintea curții sale, în
fiecare sâmbătă.
Se va nivela curtea, dândui‑se scurgerea apei spre șanțul străzii.
Art. 13. Cârciumarii sau hangii din comunele rurale sunt datori a mătura zilnic
curțile lor și a ridica gunoaiele strânse o dată pe săptămână.
Art. 14. Casele se vor spoi cel puțin de 2 ori pe an, cu excepția de cazuri de
boli infecțioase, când se va face dezinfectarea prin spoire, conform regulamentului de
prevențiunea bolilor infecțioase.
Art. 15. Fiecare proprietar de casă este dator a‑și curăți curtea și grădina sa de buruieni, scaieți, plante spinoase, plantând, de se poate, arbori, de preferință fructiferi, iar în
grădină va cultiva, de preferință, legume.
Art. 16. Nu se vor mai îngădui prin curți, gropi cu ape mocirloase pentru porci sau
păsări, ca gâște, rațe etc.; sunt îngăduite însă ulucile sau gropile căptușite cu scânduri.
Art. 17. Nu se va mai permite tăierea vitelor mari prin curți sau pe străzi; ele se vor
tăia și curăți la marginea satului, într‑un loc destinat pentru aceasta și, de va fi cu putință, în
josul satului pe o apă curgătoare. Vitele mici se pot tăia pe la casele locuitorilor, însă se va
curăți locul pe dată de orice murdărie.
Art. 18. Pentru îndeplinirea prescripțiunilor acestui regulament se acordă un timp
de trei luni; o dată trecut acest termen, primăriile îl vor executa întocmai, atât în comune cât
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și în cătunele dependente de comună, și nu vor mai permite a se construi case din nou decât
în condițiunile cuprinse în acest regulament, de pe modelele tip.
Locuințele vechi nu se vor mai repara în totalitate, decât punându‑se în condițiunile
modelului tip, pe cât va fi cu putință. Reparațiunile parțiale sunt permise.
Art. 19. Pe lângă primării se instituie o comisiune de supraveghere pentru executarea regulamentului de față, compusă din primarul, notarul, învățătorul, preotul și trei
fruntași din sat.
În comunele care au un agent sanitar comunal, acesta va face asemenea parte din
comisiunea de supraveghere.
Art. 20. Medicii primari, medicii de plăși și sub-prefecții, în inspecțiunile ce sunt
obligați a face comunelor rurale, sunt datori a stărui la aplicarea acestui regulament.
Art. 21. Oricine nu se va conforma cu acest regulament, va fi pedepsit, conform
articolelor 385 și 388 din codul penal, iar sub-prefecții și primarii după art. 175 din legea
sanitară.
Art. 22. Se dă locuitorilor un termen de cinci ani pentru desființarea tuturor bordeielor și înlocuirea lor prin case construite după prescripțiunile regulamentului de față. După
trecerea acestui termen nu se va mai tolera nici un bordei.
Cei care nu se vor supune se vor da în judecată, conform articolului precedent, iar
bordeiele se vor desființa.
Art. 23. Ministru Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însăcinat
cu executarea acestui regulament.
Dat în București, la 10 iunie 1894
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40.
Regulament pentru industriile insalubre
(art. 140–147 din legea sanitară)
Titlul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Toate industriile al căror exercițiu viciază aerul, infectă apele curgătoare sau
puțurile, care produc zgomot sau vatămă într‑un alt mod sănătatea locuitorilor din vecinătatea stabilimentului industrial, a însăși lucrătorilor sau a vitelor, se califică ca industrie
insalubră.
Art. 2. Toate industriile insalubre sunt supuse privegherii și controlului din partea
administrațiunilor sanitare generale și locale.
Pentru cazurile neprevăzute în acest regulament, ministerul de interne va putea obliga pe proprietarii stabilimentelor industriale ca să ia măsuri igienice speciale, menite de a
apăra sănătatea lucrătorilor, a locuitorilor circumvecini și a vitelor, dacă necesitatea va cere.
Art. 3. Prefecții de județe, cu concursul medicilor primari de județe, și primarii comunelor urbane, cu concursul medicilor comunali, vor priveghea ca clădirile și instalațiunile
stabilimentelor industriale să satisfacă cerințelor igienice; ca aparatele și mașinile cu motori
mecanici, întrebuințate în fabrici, ateliere, mine, la construcțiuni, șantiere, la lucrări silvice
și agricole, să poseadă întocmirile necesare pentru a feri pe lucrători de răniri prin mașinile
în acțiune; ca să ia măsuri în contra exploziunii cazanelor de vapori și a țevelor, care conduc
vaporii; ca lucrătorii să fie apărați de influența substanțelor vătămătoare, pulberi, vapori
fierbinți și caustice produse în stabiliment; ca să se ia măsuri pentru prevenirea surpării
de maluri, căderii și ruperii de schele la construcțiuni; ca timpul și felul muncii copiilor
întrebuințați în industrie, să fie conforme prescripțiunilor art. 13 până la 20 din acest regulament; ca, în fine, exercițiul industriei să nu poată vătăma sănătatea locuitorilor circumvecini; ca fabricile și atelierele mai mari să posede pompe pentru foc și rezervorii cu apă
pentru a putea stinge iute incendiile ivite în stabiliment.
Art. 4. La examinarea planurilor unui stabiliment industrial proiectat, precum și la
inspecțiunea unei fabrici existente, administrațiunile sanitare vor avea în vedere felul și întinderea stabilimentului, pozițiunea fabricii, capacitatea localurilor destinate pentru lucrători,
accesibilitatea, ieșirea facilă în caz de incendiu, lumina suficientă, încălzitul, ventilațiunea
și curățenia acestor localuri, calitatea apei de băut, depărtarea din stabiliment a pulberii,
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a rezidurilor putrescibile, a lăturilor și spălăciturilor derivate din fabricațiune, înlăturarea
fumului, aburilor, emanațiunilor puturoase, a zgomotului, întreținerea latrinelor, și vor lua
măsuri ca toate aceste să corespundă prescripțiunilor igienei.
Pentru industrii care produc mult fum, se vor putea prescrie aparatele fumivore,
coșuri foarte înalte, și în interiorul orașului se vor putea opri unele combustibile care produc multă funingine.
Art. 5. În orice stabiliment industrial cu mai mulți de 10 lucrători, atelierele vor
avea un spațiu de cel puțin 5 m. c. de fiecare lucrător, tavanul (plafonul) va avea înălțimea
de cel puțin 3 metri.
Atelierele, laboratoriile și celelalte camere, destinate pentru lucrători, se vor vărui de
2 ori pe an, primăvara și toamna; dacă păreții sunt colorați cu ulei, ei se vor șterge cu cârpe
ude, cel puțin o dată la trei luni.
Toate atelierele și laboratoriile se vor mătura cel puțin o dată pe zi, în timpul când nu
se lucrează în ele.
Măturatul se va face cu mături udate, sau se va stropi apă pe pardoseală înaintea
maturatului.
Locuințele lucrătorilor care fac parte din fabrică, precum și alte locuințe colective ale
lucrătorilor din fabrici, de la șantiere, construcțiuni și alte întreprinderi, se vor spoi cel puțin
de 2 ori pe an, se vor mătura în toate zilele și se vor alimenta cu apă curată. Ele vor avea un
număr suficient de latrine, care se vor întreține în stare curată.
Art. 6. Pentru a se înlătura rănirea lucrătorilor prin mașini în stabilimentele cu
motori, se va lăsa printre mașini loc liber, destul de încăpător pentru a înlezni lucrătorilor
circulațiunea; de asemenea toate părțile transmisiunei, aparatele de elevație, ascensoriile și
roțile legate cu vreun motor, se vor împrejmui cu parapete de siguranță.
În fabrici, șantiere și la toate întreprinderile în care funcționeză roți de transmisiune,
curelele alunecate după roți nu se vor pune la loc cu mâna, ci numai cu ajutorul unor cârlige
speciale, fixate pe bastoane lungi. Scările transportabile, întrebuințate la această operațiune,
vor fi înzestrate jos cu vârfuri de fier, sus cu cârlige, pentru ca să nu poată aluneca în timpul
acestor lucrări. Lucrătorilor, care se suie pe aceste scări, le este interzis a purta papuci.
Roțile și alte părți ale transmisiunii și în general ale mașinilor aflate în mișcare, nu
se pot curăți în timpul funcționării lor, ci numai în timpul repausului. Mașinistul, însărcinat cu priveghearea și îngrijirea motorului (turbinei, mașinii cu vapori etc.), va fi înștiințat
despre curățirea mașinilor, pentru ca să nu pună în mișcare motorul înainte de a fi avizat de
lucrătorul însărcinat cu curățirea. Toți lucrătorii ocupați la turbine, la mașini cu vapori, la
mașini cu alți motori, la transmisiuni și în general la aparatele aflate în mișcare repede, sau
în vecinătatea imediată a unor asemenea aparate, vor purta vestminte strâmte, încheiate, cu
mâneci înguste, libere de accesorii volante (precum clape deasupra buzunarelolor, șorțuri,
legături de gât, lungi, atârnate, testemele volante, lanțuri și alte ornamente), care pot fi lezne
apucate de roți, de transmisiuni și de alte părți ale mașinilor.
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Patronii stabilimentelor industriale, silvice și agricole și întreprinzătorii de
construcțiuni și de alte lucrări vor îngriji ca lucrătorii aduși din nou, ocupați la fierăstraele
circulare, la fierăstrae mecanice, la roți de transmisiune, la aparate centrifuge, la mașini cu
vapori și la alți motori să fie povățuiți asupra pericolelor la care sunt expuși și asupra modulul de apărare în contra lor.
În fabricile cu motor central, se vor înființa, în toate părțile fabricii, aparate de signale
pentru a se putea opri repede mașinile și motorul.
Art. 7. In localurile vreunui stabiliment industrial în care se întrebuințează, se dezvoltă sau se produc emanațiuni toxice, pulberi, lichide, vapori, gaze și alte materii vătămătoare sănătății, este obligatoriu instalațiunea de ventilatoare, de aparate aspiratoare, de hoarne (coșuri) înalte, de aparate de condensațiune etc., precum și adaptarea de capace, bine
potrivite, la vasele în care se amestecă sau se dezvoltă materii cu emanațiuni vătămătoare
(pulberi, aburi).
Lucrătorii care lucrează cu soluțiuni de săruri de plumb sau de alte substanțe toxice,
vor purta mănuși de cauciuc la executarea acestor lucrări.
Contra inspirațiunii pulberilor vătămătoare lucrătorii se vor apăra prin adaptarea la
nas și la gură de respiratoare de vată, sau de bureți udați, închiși într‑o rețea de sârmă.
În toate fabricile, uzinele, atelierele în care se întrebuințează materii otrăvitoare, se
vor afișa, în toate localele ocupate de lucrători, prescripțiunile speciale ale regulamentului
de față, care privesc industria ce se exercită în acel local.
Asemenea se vor afișa regulile speciale de precauțiune, prescrise de acest regulament, în toate localele ocupate de lucrătorii din fabrici, uzine, ateliere, unde lucrătorii sunt
expuși la osebite pericole din cauza funcționării de mașini aflate în mișcare repede, a dezvoltării de pulberi sau vapori vătămători, sau din alte cauze.
Art. 8. Patronii sunt ținuți a lua măsuri speciale, pentru a neutraliza pe cale chimică și a face astfel inofensive substanțele otrăvitoare, lichide și solide, rămase din unele
fabricațiuni înaintea depărtării lor din fabrică.
Art. 9. Este interzis lucrătorilor de a mânca și de a bea în localurile în care se dezvoltă pulberi, vapori și gaze vătămătoare sănătății. Stabilimentele cu asemenea localuri vor avea
sufragerii anumite pentru lucrători, încălzite în timpul iernii, și aparate de spălat înzestrate
cu toate accesoriile, pentru ca lucrătorii să se spele înaintea mâncării și înainte de a părăsi
stabilimentul.
Art. 10. În stabilimentele ce n‑au apeduct în interiorul lor, apa de băut se va păstra
în vase cu canulă (cu robinet) și cu capac, pentru a împedica căderea pulberii în apă și pentru a opri introducerea mâinilor murdare în vase. Aceste vase se vor așeza de preferință nu
în sala de lucru, ci în apropierea ei imediată.
În localitățile lipsite de apă curată se va întrebuința numai apă filtrată.
Asemenea vor îngriji întreprinzătorii diferitelor lucrări care se fac în aer liber
(construcțiuni, terasamente, șosele, căi ferate, tăiere de păduri, preparare de lemne, lucrări
agricole), ca lucrătorii să nu fie lipsiți de apă bună de băut.
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Art. 11. În fiecare stabiliment industrial patronul este dator a instala latrine sistematice în număr suficient.
Art. 12. Lucrătorul adult, de sex bărbătesc, este stăpân pe timpul și felul muncii sale.
Art. 13. Pentru copii (în etate de la 12 până la 14 ani) și pentru femei (în etate de la
14 ani în sus), timpul și felul muncii sunt supuse restricțiunilor prevăzute la art. 14 până la
20.
Art. 14. Pentru copii și femei, atât în ateliere mici, cât și în fabrici, în cariere, la
șantiere, munca zilnică nu va putea începe înainte de orele 5 a. m. și va înceta cel mai târziu
la orele 8 și jumătate p. m.
Înainte și după amiază li se va acorda câte un repaus de 30 minute, iar la amiază o
întreagă oră liberă.
Durata muncii continue (până la repaus) a copiilor și femeilor nu va putea trece niciodată peste 4 ore.
Repausul se va face la aceiași oră pentru toți lucrătorii de odată. În zilele de sărbătoare și de duminică, copiilor și femeilor le este interzis a lucra în ateliere, în fabrici, la lucrări
de construcțiuni, de șosele, de căi ferate, de poduri.
Art. 15. Copii în etate mai mică decât de 12 ani nu pot fi primiți ca lucrători și ucenici în ateliere, în fabrici, în prăvălii.
Timpul muncii zilnice a unui copil nu se poate prelungi peste 6 ore.
Art. 16. Pentru băieți de 12 până la 14 ani și pentru femei, timpul și durata muncii
pot fi excepțional prelungite cu câte două ore pe zi, însă numai de 48 ori pe an, și anume: la
instalațiunile ce lucrează cu foc neîntrerupt, la fabricațiunile ce reclamă imperios un proces
continuu, la industriile ale căror materiale sunt supuse stricăciunii, precum și la acele industrii la care sporirea și scăderea muncii și a producțiunii depind de la anotimpul sau de la
împrejurările atmosferice.
Art. 17. Copiii și femeile nu pot fi întrebuințați ca lucrători în timpul nopții.
Art. 18. Numai în industriile al căror exercițiu reclamă o fabricațiune neîntreruptă, cum sunt tipografiile, fabricile de sticlă, de zahăr, de hârtie etc., băieții de 14 ani pot fi
întrebuințați ca lucrători în cursul nopții, însă numai câte 6 ore pe noapte și numai în 6 din
14 nopți consecutive, subînțelegându‑se că ziua premergătoare sau cea următoare nopții de
lucru este liberă.
Art. 19. Este interzis de a primi pe copii ca lucrători și ucenici în stabilimentele
industriale pentru lucrări la care emanațiunile (pulberi, vapori) și produsele fabricațiunii
au un efect vătămător asupra organismelor tinere. Atari fabricațiuni vătămătoare sunt: obducerea (căptușirea) oglinzilor cu argint viu, pisarea substanțelor toxice și a materiilor explozibile, apoi poleirea metalelor, a pietrelor, a marmorei și a alabastrului, ascuțirea acelor;
copiii pot fi însă, întrebuințați în aceste industrii pentru alte lucrări, care nu pun în pericol
sănătatea lor.
Asemenea nu se pot însărcina copiii cu purtare de sarcini mai grele de 10 kilograme.
436

Art. 20. Fiecare patron va ține o listă nominală de copiii admiși ca lucrători și ucenici în stabilimentul său, care listă va fi afișată în atelier, indicându‑se într‑însa orele de lucru
și felul ocupațiunii copiilor.
La biroul patronului se va păstra de fiecare copil lucrător câte o condicuță, ce va
conține următoarele date:
a) Numele și data nașterii copilului;
b) Numele, profesiunea și domiciliul tatălui sau tutorelui;
c) Certificatul de cursurile urmate la școală;
d) Data intrării în stabiliment și felul muncii;
e) Data ieșirii din atelier sau din fabrică.
La concedierea copilului, patronul va libera părintelui sau tutorelui condicuță de lucrător a copilului.
Femei lăuze nu se pot admite în fabrici, ateliere, la șantiere și la alte asemenea lucrări,
decât după 40 zile de la facere.
Art. 21. În stabilimentele industriale care au medicii lor speciali, aceștia sunt ținuți
a avea registre și tabele statistice în regulă de lucrătorii bolnavi. Aceste registre și tabele vor
înlezni constatarea influenței fabricațiunii respective asupra sănătății lucrătorilor și vor indica necesitatea intervenirii administrațiunilor sanitare.
Medicii primari de județe și, în orașe capitale de județ, medicii de oraș, vor raporta
imediat directorului general al serviciului sanitar și prefectului (medicii de orașe primarului) despre toate accidentele observate în diferite stabilimente industriale, la șantiere de
lucrări de construcțiuni și la funcționarea mașinilor agricole. Prefecții și primarii vor cerceta
dacă aceste accidente sunt datorate neobservării regulilor prescrise de acest regulament, și
vor cere, în acest caz, ca cei culpabili să fie dați judecății, raportând, în orice caz, ministerului de interne despre rezultatul cercetării făcute.
Asemenea se vor aduce la cunoștința ministerului de interne (direcțiunea generală
a serviciului sanitar), prin rapoarte speciale, intoxicațiunile și infecțiunile produse prin industrii, mai ales cazurile de otrăvire prin fosfor, plumb, mercur și de dalac produs prin piei,
păr, lână, ori alte producte animale, cu descriere amănunțită a provenienței acelor producte
animale.
Medicii primari de județe și medicii de orașe vor face vizite periodice și în timpul
nopții în fabricile în care se lucrează noaptea. Patronii fabricilor și atelierelor și întreprinzătorii de construcțiuni, de exploatări silvice și agricole, vor îngriji ca lucrătorii, care au fost
răniți prin accidente în timpul lucrării, sau care s‑au îmbolnăvit din cauza ocupațiunii, să
nu fie lipsiți de ajutorul medical necesar. În fabrici și ateliere se va afla totdeauna o provizie
de material pentru pansament și câteva medicamente pentru primul ajutor, cu instrucțiuni
pentru întrebuințarea lor.
Art. 22. Administrațiunile sanitare vor priveghea ca sănătatea locuitorilor circumvecini cu stabilimentul industrial să nu sufere prin viciarea și infecțiunea aerului, apei și
solului. Ele vor supraveghea, în special, curățenia apei puțurilor, pâraelor și râurilor din ve437

cinătatea stabilimentelor, mai ales a celor din vecinătatea fabricilor de spirt, petrol destilat,
clei, hârtie, tapete, zahăr, scrobeală, săpun, piei tăbăcite, chimicale, substanțe toxice, vopsele, vopsitorii, abatoare și pescării.
Când apele industriale și lăturile rezultate dintr‑o fabricațiune sunt prea infecte, sau
conțin substanțe toxice, administrațiunile locale după avizul medicului respectiv, vor prescrie fabricantului să facă instalațiunile necesare pentru transformarea acelor lături în ape
nevătămătoare înaintea scoaterii lor din fabrică, fie prin neutralizarea lor pe cale chimică, fie
prin decantare și filtrare, fie prin irigațiune agricolă.
Din stabilimente de băi, din fabrici în general, din nici un stabiliment industrial nu se
poate vărsa direct în apele curgătoare, apă fierbinte, fără răcirea ei prealabilă.
Este interzis de a da scurgere, din stabilimente industriale în apele curgătoare, de
lături toxice și de alte lichide toxice și de a arunca în apele curgătoare materii solide toxice,
capabile a omorî peștii din acele ape curgătoare.
Art. 23. Numai după obținerea autorizațiunii administrației sanitare este permis
unui fabricant să dea scurgere apelor industriale în canalele orașului, sau în pârae și râuri. În
cazuri speciale, administrația sanitară locală va putea impune fabricantului ca să asaneze pe
cale chimică sau mecanică lăturile, înainte de a le da scurgere în canale sau în râuri.
În nici un caz nu se va putea permite ca lăturile, provenite din fabricile de gaz luminător, de parafină, de petrol (din destilerii de petrol), de cărbune animal, de hârtie, de cositor și de fier galvanizat, să fie scurse în canalele orașului, fară neutralizarea, ori purificarea
prealabilă.
Asemenea se va opri scurgerea directă în ape curgătoare mai mici a borhoatelor din
poverne (velnițe) și a urinei din grajduri mari pe vite.
Titlul II
Clasificarea industriilor insalubre
Art. 24. Industriile insalubre se împart, după acțiunile lor vătămătoare, în patru clase.
Art. 25. Industriile insalubre de clasa I sunt cele următoare:
Argintării, giuvaergii, fabricile de obiecte de aur și argint;
Atelierele si fabricile cu motori mecanici (motor cu apă, benzină, gaz, vapori, electricitate), care, prin natura materialului întrebuințat și a produselor, nu sunt insalubre și nu
sunt clasate în altă clasă;
Atelierele de călcat rufe fine, fără spălătorie;
» » sculptură din lemn și de piatră;
» și depozitele pentru instalațiuni de apeducte, de tuburi de gaz, de iluminare electrică, de telegrafie;
Atelierele decatirelor de postav;
» de tors bumbac, cânepă, in, lână, iută;
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Băi calde, reci, de putină, de vapori, de piscină (bazin), băi turcești, băi medicale, băi
de ape minerale, de nămol;
Birturii, bucătării publice, restaurante, brutării;
Blănari pentru confecționarea de obiecte de blănărie din piei lucrate în altă parte;
Cafenele;
Cârciumi;
Cofetării;
Cârnățării pentru fript cârnații din carne proaspătă;
Cazane mici de țuică din comunele rurale;
Cojocării pentru confecționarea de cojoace din piei lucrate în altă parte;
Depozite și debite de băuturi;
Depozite de gheață;
»
» brânză;
»
» haine vechi;
»
» mașini;
»
» pastramă;
»
mici de petrol destilat luminător și de benzină, în care se află cel mult 200
litri de petrol sau 50 litri de benzină;
Destilerii (nu poverne sau fabrici de țuică, de spirt, de rachiu de drojdii și de tescovină, ci mici fabrici pentru prepararea de băuturi alcoolice din alcool fabricat în altă parte);
Fabrici de apă gazoasă;
» » ceară de pecetluit;
» » cerneală;
» mici de cognac, unde se destilează vinul (nu tescovina și drojdii);
Fabrici de conserve vegetale;
» » cuie de lemn;
» » cuie de sârmă;
» » cutii de metal pentru conserve alimentare;
» » flori artificiale;
» » gheață artificială;
» » dopuri și alte obiecte de plută.
» » instrumente care nu sunt clasificate în altă clasă;
Fabrici de jucării;
Fabrici și ateliere cu motor mecanic, care nu sunt clasificate în altă clasă;
Fabrici de lumânări de ceară;
» » obiecte de cauciuc și gutapercă;
» » obiecte de carton;
» » oțet din alcool, vin, bere, rachiu (care nu se servă de cartofi, cereale, sfecle
și alte materii, care în fabrică se transformă în alcool);
Fabrică de nasturi de os și de corn și de alte obiecte de os și de corn.
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Fabrici de nasturi de sidef și de alte obiecte de sidef;
Fabrici de obiecte țesute de lână (țesătorii și tricoterii de lână, fără spălătorii, fără
boiangerii, fără pive de lână);
Fabrici de oglinzi;
» » paste făinose;
» » perii, care lucrează cu păr curățit în altă parte (care nu sunt întrunite cu
spălătorii de păr de porc);
Fabrici de pălării din stofe lucrate în altă parte (confecționarea de pălării);
Fabrici de săpun de lux fabricat pe cale rece din uleiuri vegetale curate;
Fabrici de surogate de cafea, de cafea artificială (Frank-cafea și a. R);
Fabrici de vax (cu negru animal, fabricat în altă parte);
Fabrici care lucrează cu substanțe inofensive în general;
Franzelării;
Imprimerii, tipografii;
Instalațiuni pentru construcțiuni, edificii aflate în construcțiune;
Lămuritorii de aur și de argint (rafinatorii de aur și de argint);
Litografii, cromolitografii, xilografii, zincografii;
Mașini agricole cu motor mecanic aflate în funcțiune;
Menagerii;
Măcelării;
Hoteluri, hanuri;
Pieptănării, fabrici de piepteni;
Pescării pentru vânzarea peștelui proaspăt și sărat;
Plăpomării;
Poleitorii de aur și de argint;
Spălătorii de dantele;
Stațiuni electrice pentru iluminarea electrică de mai multe case, de stabilimente publice, de străzi, laboratorii galvanice;
Strungării de coarne, de oase;
Tapițerii, ateliere de tapițer;
Teascuri de must (de struguri);
Tâmplării, lemnării;
Toate atelierele, uzinele, fabricile care lucrează cu materii și aparate inofensive, în
care se află, însă, aglomerat un număr mare de lucrători.
Art. 26. Industrii insalubre de clasa II sunt cele următoare:
Ateliere pentru curățirea de perne de puf;
Ateliere pentru galvanizare de fier;
Ateliere de pietrari, unde se taie și se cioplește piatra, unde se taie și se cioplește și se
lustruiește (poleește) marmura;
Ateliere de dărăcitori de lână și de bumbac;
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Boiangerii;
Bragagerii;
Căldărării;
Cârnațării pentru fabricarea de salam și de alte conserve de carne;
Cuțitării, fabrici de cuțite;
Depozitele de constructori de case, de întreprinzători de lucrări publice, de săpătorii
de puțuri;
Depozitele de cărbuni de lemn și de cărbuni de pământ;
Fabricile de conserve alimentare animale, în care nu se taie vite, în care nu se produce pastramă și pește sărat;
Fabricile de lână carbonizată (de imitații de lână din rămășițele de țesături sau din
țesături vechi);
Fabricile de mașini;
»
» nasturi de metal;
»
» obiecte de bronz, de imitații de bronz;
Fabrici de metal comprimat;
» » pălării de pâslă (unde se fabrică, se fierbe și se colorează pâsla).
Fabricile de perii (unde se curăță și se spală părul de porc, unde se colorează părul
de porc);
Fabricile de postav, fără pive, simple țesătorii de postav și alte țesături de lână;
Fabricile de scrobeală din orez;
Fabricile de tutun, de țigări, de tabac;
»
» vase de metal nesmălțuite și smălțuite;
»
» vată.
Fierăstraie mecanice fără depozite mari de lemne;
Fierării (ateliere de fierari);
Gările căilor ferate;
Instalațiunile pentru curățit cereale prin mașini cu vapori;
Lăcătușerii;
Magnanerii, ateliere pentru creșterea de gogoși de mătase și pentru producerea
seminței de gogoși de mătase;
Mori de făină cu cai;
Mori de măcinat coaje de stejar;
Potcovării;
Spălătorii industriale de rufe (cu excepția spălătoriilor private pentru trebuințele
proprii și exclusive ale locuitorilor casei în care se află spălătoria);
Turnătorii de litere;
Turnătorii de obiecte de metal în general;
Turnătorii de clopote.
Art. 27. Industriile insalubre de clasa III sunt cele următoare:
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Abatoare, tăiătorii de vite pentru producerea de carne proaspătă;
Argăsitorii;
Bazinurile și gropile pentru muiarea de in, de cânepă, de tei în comunele rurale;
Cazanele de fiert catran și smoală;
Cazane pentru producerea de cognac, de rachiu, de tescovină și de drojdii;
Cazane mici de țuică din comunele urbane;
Cojocării unde se prepară (se tăbăcesc) piei;
Cuptoare de uscat sânge;
Cuptoare de calce (de fabricat var ordinar, var negru, var idraulic, ipsos);
Depozitele de cârpe nespălate, de zdrențe, piei crude (proaspete, sărate, uscate,
nelucrate);
Depozitele mari de petrol crud sau destilat, de benzină și de alte destilate de petrol,
în care se află cantități mai mari decât 200 litri de petrol destilat de luminat, și decât 50 litri
de benzină.
Depozitele de oase, de coarne, de unghii;
Depozitele de seu crud, netopit;
Depozitele serviciilor de prinderea câinilor vagabonzi (unde nu se omoară însă acei
câini);
Depozitele de unelte și aparate ale stabilimentelor de curățirea latrinelor, haznalelor,
canalelor;
Destilerii de drojdii de vin, de tescovină;
Fabricile de bazalt artificial și de alte producte de argilă arsă (de lut);
Fabricile de bere, fabrici de malț (orz prăjit);
»
» cărbune animal, cuptoare de ars oase;
»
» chibrituri cu fostor;
»
» clei;
»
» ciment;
»
» celuloză;
»
» cognac, unde se destilează remășițele fabricațiunii vinului (tescovină,
drojdii);
Fabricile de coarde de mațe, spălătorii de mațe, uzine pentru spălat și curățit mațe;
Fabricile de faianță (porțelan);
»
» focuri de artificii;
Fabrici de gaz luminător:
» » hârtie;
» » ipsos (gips), cuptoare de ars ipsos;
» » kocks;
» » lac, de vernis;
» » lumânări de seu și de stearină;
Fabrici de materii colorante toxice;
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» » mucava;
» » negru animal;
Fabrici de olane pentru învelit case, de cărămizi și de alte asemenea obiecte, preparate din ciment pe cale rece ;
» » uleiuri vegetale, ulei;
» » oțet din cereale, cartofi, sfecle;
» » unsori minerale;
» » pânză cătrănită;
» » pături de postav;
» » pergament;
» » săpun;
» » producte chimice în care nu se întrebuințează materii animale;
Fabrici de scrobeală (de amidon);
» » teracotă, de oale, de sobe, de olane și de alte obiecte de lut (argilă) ars,
dacă lutul necesar pentru fabricațiune nu se scoate din vecinătatea fabricii, ci se aduce din
altă parte;
Fabrici de sticlă;
» » utilizarea chimică a rămășițelor după fabricarea vinului, utilizarea chimică
a tescovinei și a drojdiilor.
Fierăstrae mecanice cu depozite mari de lemne;
Grădinile de legume comerciale (nu grădinițele mici de legume pentru trebuința exclusivă a familiei care locuiește în casa pe lângă care se află grădina);
Grajdurile mari de animale din orașe pentru diferitele întreprinderi industriale și
comerciale cu mai mult decât 20 cai, decât 10 vite bovine, decât 10 oi ori capre, și cu cel
mult 10 râmători.
Locurile pentru muiarea inului și cânepii;
»
» spălarea brânzei și pastramei;
Locurile pentru uscarea pieilor proaspete și pentru presărarea lor;
Morile de cereale (fabricile de făină), cu mașini cu vapori;
Pescării pentru spălarea și sărarea peștelui;
Pivele pentru baterea de postav, dimie, aba, pâslă;
Spălătorii de lână;
»
» mațe;
Tăbăcării;
Vopsitoriile de piei.
Art. 28. Industrii insalubre de clasa IV sunt cele următoare:
Cărămidării;
Cariere de piatră, de pietriș;
Depozitele și fabricile de dinamită și de alte materii explozibile, depozite mari de
praf de pușcă;
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Depozitele serviciilor de depărtarea cadavrelor animale și de utilizarea lor industrială, uzinele, atelierele și cimitirele acestor servicii, localurile unde se omor câinii vagabonzi;
Destileriile de petrol, rafineriile de petrol, fabricile de parafină și de alte producte de
petrol.
Fabricile de alcool, poverne (velnițe) de fabricat spirt;
Fabricile de asfalt, de catran, de pice (smoală);
»
chimice care întrebuințează sânge și alte materii animale;
Fabricile de drojdii lichide și comprimate;
»
» de oale, sobe, olane, teracotă și de alte obiecte de lut, dacă se află lângă
fabrică ori pe terenul fabricii, gropi de lut;
Fabricile de pudretă, de materii organice pentru îngrășarea pământului;
Fabricile de praf de pușcă și de alte materii detonante;
Fabricile de zahăr;
Gropile de nisip și de lut;
Grajduri de râmători din orașe, cu mai mult decât 10 râmători;
Zalhanalele.
Art. 29. Dacă se va introduce în țară o industrie insalubră, care nu este menționată
în art. 25, 26, 27, și 28 ale regulamentului de față, administrațiunea sanitară locală va raporta
cazul ministerului de interne, care, luând avizul consiliului sanitar superior, va ordona în
care anume clasă urmează a se așeza industria respectivă și va prescrie măsurile igienice
speciale ce se vor observa la exercitarea ei.
Art. 30. Industriile insalubre de clasa I se pot exercita înăuntrul comunelor urbane
și rurale, fiind supuse numai la reguli generale de salubritate, precum și la măsurile igienice
speciale, conținute în prezentul regulament (titlul IV), sau prescrise prin instrucții osebite,
ce ministerul de interne va da la caz de trebuință.
Art. 31. Industriile insalubre de clasa II se pot stabili în interiorul orașelor și satelor,
afară de centru, în părțile mai depărtate de centru, și vor fi supuse măsurilor speciale de
igienă, prescrise în titlul IV din acest regulament.
Art. 32. Industriile insalubre de clasa III se vor putea stabili numai la marginea extremă a urbelor și a satelor.
In orașele unde raza comunei se întinde și dincolo de bariere și unde, afară de bariere, se mai află străzi regulate nu se pot înființa stabilimente industriale insalubre de clasa III
decât la marginea razei comunei.
Art. 33. Stabilimentele industriale insalubre de clasa IV se vor putea așeza numai
afară de raza comunelor, în depărtare de un kilometru de la marginea urbelor și de o jumătate kilometru de la marginea satelor.
Industriile insalubre de clasa III și IV vor fi supuse la măsuri igienice mai riguroase,
cuprinse în titlul IV al regulamentului de față.
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Titlul III
Darea permisiunii pentru înființarea și strămutarea industriilor insa‑
lubre
Art. 34. Oricine va voi să înființeze un stabiliment industrial insalubru de clasa I, va
înștiința despre aceasta pe primarul comunei respective, care, pe de o parte, va da adeverință
despre înștiințarea făcută, iar pe de alta, în comunele rurale, va raporta sub-prefectului și
acesta prefectului; în comunele urbane care nu sunt capitale de județe, direct prefectului
județului.
Prefecții județelor vor comunica medicilor primari ai județelor, primarii capitalelor
de județe medicilor primari de oraș ori medicilor de oraș, toate notificările ce li se vor fi
făcut în circumscripția lor asupra deschiderii stabilimentelor insalubre de clasa I.
Îndată după ce primarul a fost înștiințat, industrialul respectiv este în drept a deschide stabilimentul său, fără autorizațiune specială, afară de cazul când legile și regulamentele
financiare l‑ar obliga la îndeplinirea unor formalități deosebite.
Strămutarea unei industrii insalubre de clasa întâi de la un loc la altul, chiar în
circumscripția aceleiași comune, este supusă la aceleași formalități ca prima ei instalare.
Art. 35. Pentru înființarea sau strămutarea stabilimentelor de clasa II se va cere permisiune, în comunele rurale de la sub-prefect, în comunele urbane de la primar.
Acești funcționari vor rezolva singuri cererea în termen maximal de o săptămână,
sau în cazuri dubioase, ei vor cere (sub-prefecții și primarii urbelor care nu sunt capitale
de județe) prin intermediul prefectului, avizul consiliilor de igienă publică și salubritate,
în termen maximal de o săptămână după primirea cererii. Consiliile de igienă vor rezolva
chestiunea în prima ședință după primirea cererii.
Primarii urbelor vor comunica medicilor de orașe și sub prefecții vor comunica medicilor de plasă din razelor lor, la finele fiecărei luni, lista permisiunilor ce au dat pentru
înființarea sau strămutarea stabilimentelor industriale insalubre, cu arătarea numelui și prenumelui industrialului și a localității (comuna, suburbia, strada și no. casei), unde urmează
a se exercita industria respectivă.
Dacă prefectul, medicul primar de județ, medicul de oraș, ori consiliul de igienă publică și salubritate, va constata că un sub-prefect sau primar a dat permisiune pentru deschiderea unui stabiliment industrial în contra prescripțiunilor regulamentului de față, cazul
se va raporta ministerului de interne care, luând avizul consiliului sanitar superior, va putea
revoca permisiunea dată în contra regulamentelui.
Art. 36. Pentru înființarea și strămutarea stabilimentelor industriale de clasa III și
IV se va cere permisiune pentru raza și pentru circumferința orașelor capitale de județ, într‑o depărtare de un kilometru de la raza orașului, primarului urbei; pentru orice alte comune, prefectului județului. Acești funcționari vor da sau vor refuza permisiunea pe baza unui
proces-verbal, încheiat de către consiliul local de igienă publică și salubritate.
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Cererile respective se vor rezolva în timpul maximal de 25 zile, socotite din ziua când
primarul sau prefectul au primit cererea.
Art. 37. Industriile insalubre de clasa III, existente de mai înainte înăuntrul comunelor urbane, mai aproape de centru, mai departe de marginea extremă a comunei, se vor
strămuta treptat la marginea comunei în timpul de cel mult 3 ani, cu păzirea prescripțiunilor
acestui regulament. Consiliile comunelor urbane, luând avizul consiliilor de igienă publică,
vor putea permite ca acele dintre stabilimentele industriale insalubre de clasa III, care au
fost așezate cu autorizarea primăriei în străzile mai depărtate de marginea comunei, mai
aproape de centru, și care stabilimente, din cauza condițiunilor bune de igienă în care se
află, nu aduc salubrității nici o vătămare, să poată rămâne mai mult decât 3 ani acolo unde
se află în momentul publicării acestui regulament.
Toate stabilimentele industriale insalubre de clasa III, existente de mai înainte mai
aproape de centrul comunelor și supuse la strămutare, vor putea fi obligate, până la strămutare, la unele reguli de salubritate excepționale, propuse de consiliul local de igienă publică.
Art. 38. Stabilimentele industriale de clasa IV, care se află astăzi înăuntrul razei comunelor, se vor strămuta afară din raza comunei; la depărtarea prescrisă de art. 33 al regulamentului de față, în timpul maximal de trei ani. Consiliile comunale urbane, și pentru
comunele rurale, prefecții, luând avizul consiliilor locale de igienă publică, vor putea prelungi acest termen, în cazurile excepționale, când stabilimentul industrial a fost înființat cu
autorizarea administrațiunii, și când el se află în condiții bune de igienă, încât nu poate vătăma salubritatea publică. Până la strămutare se va putea supune stabilimentul industrial la
unele reguli de salubritate excepționale, propuse de consiliul local de igienă publică. Aceste
prelungiri de termen vor fi supuse la confirmarea ministerului de interne.
Art. 39. În privința înființării și a strămutării stabilimentelor industriale insalubre,
precum și în privința măsurilor igienice speciale, care s‑au impus acelor stabilimente, sau
care ar fi necesare a li se impune, părțile interesate, adică proprietarii și locatarii acelor stabilimente, lucrătorii, precum și locuitorii circumvecini, au drept de apel în contra deciziunilor
administrațiunilor locale.
În contra deciziunilor sub-prefecților și ale primarilor orașelor, care nu au consiliile
lor osebite de igienă publică și salubritate, apelul se adresează prefectului județului, care
va cere votul consiliului de igienă și salubritate, și aprobând acel vot îl va executa; în caz
contrariu, prefectul va apela la ministerul de interne, în termen de 10 zile de la data votului.
În contra deciziunilor primarilor celor 8 orașe mari, care au consilii urbane de igienă
publică, ale prefecților de județe, și în contra propunerilor consiliilor de igienă publică și
salubritate, părțile interesate pot apela în termen de 10 zile, socotite de la comunicarea sau
publicarea deciziunii, la ministerul de interne, care, având avizul consiliului sanitar superior,
va putea anula deciziunile administrațiunilor locale.
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Titlul IV
Măsuri speciale
Art. 40. Abatoare (clasa III) nu se vor instala lângă apele curgătoare din susul
orașelor. Ele vor avea apă în abundență, vor fi împrejmuite bine, toate localitățile lor pavate, curțile bine nivelate. Ele vor fi înzestrate cu instrumentele necesare pentru întreținerea
curățeniei, (pompe mici, mături, răzătoare, roabe, lopeți etc.).
Excrementele și intestinele netrebuincioase, se vor strânge și scoate la câmp în toate
zilele. Seul sărat și nesărat, coarnele, unghiile, pieile, se vor depărta din abatoare, la câte 2
zile în timpul verii, și la câte 4 zile sau 5, în timpul iernii.
Fiecare comună urbană va avea cel puțin un abator pentru tăierea tuturor vitelor
(mari și mici).
Măcelarii și precupeții nu vor tăia nici o vită în curțile lor și nu se va admite în comerț
carne proaspătă tăiată în altă parte afară din abator. Se poate însă introduce într‑un oraș
carne proaspătă, tăiată în abatorul unui alt oraș.
Vitele vor fi inspectate și înferate, înaintea tăierei, de către veterinar, și, în orașele
care nu au veterinar, de medicul urbei. Acest agent sanitar va fi însărcinat și cu privegherea
salubrității stabilimentului întreg.
Toate operațiunile necurate, precum și spălarea și curățirea burților și a mațelor, uscarea și presărarea pieilor etc., se vor face în abator, astfel ca să nu se aducă la măcelăriile din orașe decât carne curată. Se vor observa toate regulele prescrise de regulamentul
abatoarelor.
Art. 41. Fabricile de amidon (scrobeală albă de grâu, clasa III), nu se vor înființa pe
lângă apele curgătoare din susul urbelor și satelor.
In fabricile de scrobeală de orez este oprit stagnarea în curte și în vecinătatea fabricii
a lichidelor alcaline resultate din spălarea și macerarea orezului, prin canalizarea fabricii și
spălarea regulată a canalelor.
Art. 42. Fabricile de apă gazoasă (clasa I) sunt supuse controlului din partea autorităților sanitare locale, atât la înființare, cât și în urmă, în mod periodic. Apa
întrebuințată la fabricațiune trebuie să fie curată, liberă de materii organice și să nu fie deloc selenitoasă (sălcie); cazanele întrebuințate la fabricațiune și pentru conservarea apei
gazoase vor fi confecționate din metale inofensive sau perfect nichelate. Ciocul sau cupola sifonului să nu conțină mai mult plumb decât maximum 5%, iar canula și supapa să fie
confecționate din cositor curat, fără nici un amestec de plumb sau de alt material ofensiv.
La fabricațiunea apei gazoase din marmură, dolomit, magnezit, trebuie ca aceste
minerale să fie libere de arsen, de alte substanțe toxice și de alte materii organice. Pentru
colorațiunea siropurilor și limonăzilor gazoase se vor întrebuința numai substanțe inofensive, permise de regulamentul asupra controlului sanitar al alimentelor și băuturilor.
Art. 43. Fabricile de bere (clasa III) vor avea coșuri înalte pentru scoaterea fumului
(fixându‑se înălțimea lor după avizul consiliilor locale de igienă, după trebuința locală),
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toate localitățile lor vor fi bine pavate, curtea va avea o înclinațiune suficientă care să înleznească scurgerea lichidelor; grajdurile vor avea haznaua lor osebită, borhotul nu va stagna
în stabiliment și în curte, și, dacă nu se întrebuințează el în stare proaspătă ca nutreț pentru
vite, se va scoate afară din oraș la câmp înainte de a se descompune, gunoiul din grajduri
se va scoate asemenea la câmp în intervale scurte și se va da apelor, provenite din spălarea
butoaielor și a cazanelor, precum și altor lichide necurate, o scurgere repede în canalele
publice, sau în apele curgătoare în josul orașului. Nu se va permite scurgerea acestor lichide
prin șanțuri nepavate.
Fabricile de bere, ce se vor înființa din nou de acum înainte, nu se pot instala lângă
apele curgătoare din susul orașelor; nu este obligatorie pavarea curții întregi dacă este prea
spațioasă, ci numai a acelei părți care este mai expusă la infiltrarea lichidelor necurate.
Art. 44. Coloratorii de stofe și de ațe (boiangii, clasa II) nu vor instala uzinele lor pe
apele curgătoare din susul orașelor.
În urbele mai mari și pentru boiangeriile aflate în vecinătate imediată cu străzi populate, administrațiunea locală va putea ordona, după avizul consiliului respectiv de igienă
publică și salubritate, construirea de coșuri înalte pentru scoaterea vaporilor și a gazurilor
toxice din uzină.
Art. 45. Bragagiriile (clasa II) se vor ține într‑o stare foarte curată. Nu se va permite
ca să stagneze borhotul (meiul fermentat, scos din cazan) în bragagirie până la descompunerea lui. Se va opri stagnarea în curte și în jurul bragagiriei a lichidelor rezultate din spălarea vaselor. Toate localele bragagiriei vor fi pavate impermeabil. Uzina (atelierul) unde se
fabrică și unde se păstrează braga nu poate servi drept locuință și dormitor.
Art. 46. La cărămidarii, fabrici de oale, de olane, de sobe și de alte producte de
pământ ars (clasa IV), se va opri stagnarea apelor meteorice în gropile de lut. Proprietarii
gropilor de nisip și de lut părăsite le vor împrejmui.
La vizitarea fabricilor de oale de pământ ars, organele sanitare se vor încredința despre materialul întrebuințat pentru smălțuirea oalelor și dacă temperatura cuptoarelor este
destul de ridicată pentru a preface sărurile plumbice în sticlă, dacă lucrătorii cunosc periculozitatea acelor săruri și dacă se iau măsuri spre a‑i feri de intoxicațiunea plumbică, dacă
oalele și alte obiecte smălțuite nu mai conțin săruri solubile [de-n.n.] plumb.
Art. 47. În cârnățăriile pentru fript cârnați (clasa I), independente de alte stabilimente sau întrunite cu cârciumi și cu berării, care se află înăuntrul orașelor, nu se vor frige
cârnați și cărnuri la ușile prăvăliilor sau pe stradă, ci numai în interiorul localului. Deasupra
vetrelor pentru fript cârnați se va afla un coș pentru scoaterea fumului din local.
Cârnățăriile care fabrică cârnați și salamuri înăuntrul orașelor (clasa II) nu se pot
servi decât de carne sănătoasă, proaspătă, de la vitele tăiate la abatorul comunei. Este oprit
a se vărsa pe stradă sau în curte apele rezultate din ferberea cârnaților și a cărnurilor, spălăciturile și saramura, ci se va da scurgere acestor lichide în canalele publice sau în haznale.
Curtea fabricii va fi bine pavată. Uzinele vor avea pavaje de asfalt sau ciment. La afumarea
cârnaților și cărnurilor se vor lua precauțiuni ca fumul să nu supere pe vecini.
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La revizia ce agenții sanitari vor face acestor stabilimente vor cerceta și proveniența
și calitatea cărnurilor întrebuințate.
Art. 48. Depozitele de cârpe vechi (clasa III) vor fi bine ventilate.
Art. 49. În fabricile de ciment (clasa III) se vor lua precauțiuni pentru ca la intrarea
(scoborârea) lucrătorilor în cuptor să nu se otrăvească prin inspirarea gazulului de oxid de
carbon și pentru ca, la întâmplarea acestui accident, lucrătorul asfixiat să se poată scoate iute
la aer curat.
Art. 50. În fabricile de chibrituri (clasa III), fabricarea cu clei (pe cale caldă) este
oprită; fosforul se va fixa pe capetele bețișoarelor de lemn fără întrebuințarea căldurii (cu
gumi arabic sau cu alte soluțiuni reci).
Pentru uscarea chibriturilor, după muiarea lor în fosfor, va avea fabrica locale cu
desevârșire separate de celelalte părți ale fabricii. Nimeni nu va intra în ele înainte de ieșirea
completă a vaporilor fosforici; vasele în care se prepară soluțiunea de fosfor și în care se
înmoaie bețișoarele de lemn se vor afla sub un coș care trage bine. Toate localele în care se
lucrează cu fosfor vor fi bine ventilate.
Pentru perfecta aerare a localelor fabricii se vor deschide ușile și ferestrele de
dimineață înaintea începerii lucrului, la amiază în timpul recreațiunei și seara după încetarea lucrării.
În timpul recreațiunei nu se permite nici unui lucrător a rămâne în localele în care
se lucrează cu fosfor; aceste locale se vor goli de lucrători și nu se va permite reintrarea lor
decât la reînceperea lucrului.
Nu se va permite lucrătorilor ca să păstreze alimente și apă de băut în acele locale,
nici să mănânce acolo.
Materiile adunate din măturarea fabricii se vor arde în toate zilele.
Într‑un local special al fabricii se va afla un număr suficient de lighene, de vase cu apă
și de ștergare.
Toți lucrătorii care lucrează cu fosfor își vor spăla obrazul, mâinile și gura la întreruperea lucrării, și mai ales înaintea mâncării.
Toți lucrătorii care lucrează cu pastă fosforică, și care sunt ocupați în locale în care se
dezvoltă vapori de fosfor, vor păstra vestmintele lor nu în localul de lucru, ci într‑un vestiar
deosebit, separat de localul de lucru, și vor îmbrăca în fabrică o bluză specială și pantaloni
speciali, care vor fi aerate în toate zilele după scoatere.
Pentru gătirea pastei fosforice, pentru înmuiarea bețișoarelor de lemn, pentru lucrarea în localul de uscarea chibriturilor, în general pentru lucrarea în localele în care se
degajează vapori de fosfor, se vor întrebuința numai persoane sănătoase, care nu vor fi însărcinate în permanență cu acestă ocupațiune, ci periodic schimbați și întrebuințați la alte
lucrări. Acești lucrători vor fi schimbați îndată, când se vor arăta primele semne ale unei boli
a dinților sau a oaselor maxilare.
Fiecare fabrică de chibrituri va avea un medic special, însărcinat cu controlarea periodică a stării sanitare a tuturor lucrătorilor, a tot personalului fabricii, a igienei fabricii,
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cu inspectarea periodică a tuturor localurilor fabricii; acest medic va examina pe lucrători,
atât înaintea primirii lor în fabrică, precum și în timpul funcționării lor în fabrică, și va cere
excluderea de la lucrări cu fosfor a celor bolnavi de boli de gură și de dinți. Ei va povățui
pe lucrători asupra măsurilor necesare spre a preveni intoxicațiuni profesionale. Medicul
va ține registre în care va însemna pe toți bolnavii cu indicațiunea bolii și a duratei ei; el va
raporta în scris directorului fabricii despre fiecare bolnav afectat de necroza oaselor maxilare. La finele anului el va face, în două exemplare, un raport general despre starea sanitară a
lucrătorilor și a fabricii, din care un exemplar va fi trimis directorului general al monopolurilor Statului și celălalt directorului general al serviciului sanitar.
Art. 51. Fabricile de clei (clasa III) nu se pot înființa lângă apele curgătoare din susul orașelor și satelor. Atât laptelui de calce în care s‑a macerat materialul pentru fabricarea
cleiului, cât și apei în care s‑a spălat acel material după macerațiune, se va da o scurgere repede din fabrică și din curtea ei; într‑un mod ca să nu infecte vecinătatea fabricii. Deasupra
cazanelor se vor așeza coșuri înalte pentru depărtarea vaporilor și altor emanațiuni infecte.
Art. 52. Cojocarii care lucrează piei crude (clasa III) nu se pot instala lângă apele
curgătoare mai mici din susul orașelor.
Se va înlezni scurgerea apelor necurate din stabiliment și nu se va permite stagnarea
și infiltrarea lor în pamânt, în curte, și în jurul cojocăriei.
Materiile organice, provenite din cârnosirea și din raderea pielor, nu se vor lăsa să
putrezească în fabrică sau în jurul ei, nici pe malul apei curgătoare, ci se vor scoate la câmp
dacă nu se întrebuințează pentru fierberea de clei.
Art. 53. Fabricile de coks (clasa III) se vor supune la toate regulile prescrise la art.
64, pentru fabricile de gaz luminător.
Art. 54. Construcțiunile, edificiile în general, aflate în construcțiune (clasa I).
Meșterii și întreprinzătorii lucrării vor veghea ca schelele să fie construite solid, ca lucrătorii
să fie apărați în contra căderii după învelitoare și după schele, ca trecătorii să nu sufere prin
căderea de pietre, cărămizi, lemne. Meșterii și arhitecții însărcinați cu executarea clădirii
sunt răspunzători pentru stricta executare a acestei prescripțiuni. Se vor construi latrine
provizorii pentru lucrători, și se vor întreține curat.
Gropile cu var stins se vor împrejmui, lăsându‑se numai o mică parte deschisă.
Art. 55. Depozitele de coarne, de oase, de unghii (clasa III), vor fi bine ventilate.
În cazuri speciale, când se află ele în vecinătatea imediată a străzilor și când infectă atmosfera, administrațiunile locale vor putea ordona, după avizul consiliilor de igienă publică
și salubritate, dezinfectarea obiectelor aflate în acele depozite.
Art. 56. Depozitele stabilimentelor pentru curățirea latrinelor, a canalelor și haznalelor (clasa III) se vor întreține în curățenie perfectă. În aceasta privință nu se face nici o
excepțiune pentru stabilimentele, care în locul butoaielor ordinare se servă de mașini pneumatice.
Toate uneltele se vor spăla adesea.
450

Materiile extrase din latrine și din haznale care nu se întrebuințeză pentru îngrășarea
pământului, nu se vor putea deșerta decât la locuri depărtate de locuințe și de căi de
comunicațiune, destinate pentru aceasta de către administrațiunea locală.
Art. 57. Depozitele serviciilor pentru depărtarea și utilizarea industrială a cadavrelor animale (clasa IV).
Cadavrele se vor depărta repede în căruțe speciale, căptușite cu table de metal și
închise cu capac și se vor îngropa la adâncime de 3 metri, la locuri depărtate de locuință, de
puțuri, de școli. Utilizarea industrială este permisă numai în cazul când animalul n‑a zăcut
de o boală pentru care legea de poliție veterinară oprește jupuirea animalului. Tot stabilimentul se va întreține în curățenie perfectă. Se vor observa prescripțiunile art. 51, 52, 55,
88, 97, ale regulamentului de față.
Art. 58. Destilăriile de alcool (de spirt), care nu produc alcool sau rachiu, ci fac numai licoruri și alte băuturi alcoolice din alcool produs în altă parte (clasa I), pot funcționa
și în centrele orașelor, cu condițiune ca să nu se țină cantități mari de alcool în locul destinat pentru vânzarea măruntă, ca să se înlăture pericolul incendierii prin păzirea strictă a
precauțiunilor uzitate în asemenea cazuri, mai cu osebire ca eterele și esențele (uleiuri eterice) să fie închise în dulapuri sau compartimente separate, de care să nu se apropie nimeni
cu lumânarea sau cu felinarul ori lampă aprinsă și că chiar de depozitul de alcool să nu se
apropie nimeni cu lumânarea liberă, ci numai cu felinarul.
Depozitele mari de alcool în butoaie nu se vor tolera în casele locuite de mai multe
familii.
Art. 59. Destilării de drojdii de vin și de tescovină (clasa III), toate localitățile unde
se fabrică rachiu de tescovină, de drojdii sau cognac, precum și curtea stabilimentului și vecinătatea ei se va întreține curat; rămășițele fabricațiunii, tescovina și drojdii, care nu servă
pentru hrana de vite, se vor scoate afară din comună cel puțin la câte 3 zile.
Art. 60. Destilăriile de petrol, rafinăriile de petrol, fabricile de parafină și de alte produse de petrol (clasa IV) și depozitele de petrol destilat se vor supune la toate prescripțiunile
regulamentului special asupra fabricării și vânzării produselor destilațiunii petrolului; se vor
lua toate precauțiunile necesare în contra incendiului și exploziunii.
Fabricile de parafină și de anilină (de colori de anilină în genere) nu se pot instala
lângă ape curgătoare mai mici, în susul orașelor.
Lucrătorilor din fabricile de anilină li se va recomanda cea mai mare curățenie, în
special spălarea mâinilor și a gurii înaintea mâncării; ei vor fi opriți a mânca în ateliere.
Art. 61. În fabricile și depozitele de dinamită și de alte materii explozibile, de materii detonante și fulminante, de focuri de artificii și de iarbă de pușcă (pulbere de pușcă)
(clasa IV), se vor lua toate măsurile în contra exploziunii.
Lucrătorii ocupați în laborator și în depozite nu vor purta încălțăminte bătută cu
ținte sau cu cuie de fier; fabricile mari de iarbă de pușcă și de alte materii detonante vor avea
paratonere.
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Depozitele substanțelor fulminante și explozibile vor fi răcoroase și bine ventilate,
lăzile și butoaiele se vor așeza astfel încât să poată circula aerul între ele. În acele depozite
nu se vor afla materii de la care emană gazuri inflamabile, precum: terebentină, petrol etc.;
pardoseala depozitelor va fi acoperită cu nisip.
In depozitele mici, aflate în interiorul orașelor pentru comerțul în detaliu al acestor
substanțe, se vor păzi asemenea precauțiunile ca ele să fie bine ventilate, ca obiectele să se
păstreze în locale deosebite, separate de alte substanțe inflamabile, mai cu osebire de terebentină și de petrol, și ca solul localului să fie acoperit cu nisip.
Primarii urbelor și sub-prefecții plășilor vor putea preciza cantitatea maximală de
pulbere de pușcă ce se poate afla în depozitele dinăuntrul comunelor.
Art. 62. Atelierele și stațiunile electrice pentru iluminarea de case și de străzi (clasa
I). Localele care conțin reostați se vor ține închise, se va opri atingerea reostatelor în timpul
când curentul electric trece prin ele.
Toate părțile aparatelor care conduc curenții electrici vor fi îmbrăcate cu învelitoare
izolatoare.
La așezarea și repararea cablelor, la montarea transformatoarelor și la alte asemenea
lucrări, lucrătorii vor purta, cel puțin la una din ambele mâni, mănuși de cauciuc și vor sta
cu picioarele pe un mediu izolator. In locale în care este posibil o exploziune prin aprinderea
de gaze ori de pulbere nu se poate așeza aparate care se încălzesc tare sau în care curentul se
întrerupe; în asemenea locale lămpile vor fi închise ermetic cu manta de sticlă.
Art. 63. Fierăstrae mecanice, fabricile de obiecte de lemn cu depozite mari de lemn
(clasa III), fără depozite mari (clasa II).
La fierăstraele circulare nu se pot întrebuința copii, ci numai lucrători în etate de la
16 ani în sus.
Fierăstraele circulare trebuie să fie acoperite cu o căciulă (un aparat protector), astfel
că numai o parte a fierăstrăului remâne liberă.
Art. 64. Atelierele și fabricile de flori artificiale vor fi bine ventilate, lucrătorii și
lucrătoarele se vor povățui despre precauțiunile necesare spre prevenirea otrăvirilor, nu li se
va permite a mânca, și a bea în atelier, ci apa se va păstra alături cu atelierul, în vase închise.
În apropierea atelierului se vor afla totdeauna lighene și vase cu apă și ștergar, și lucrătorii și
lucrătoarele își vor spela mâinile și gura la ieșirea din atelier și înaintea mâncării.
Art. 65. Fabricile de gaz luminător (clasa II) nu se vor instala lângă apele curgătoare
din susul orașelor.
Spălăciturile gazului (lichidele care resultă din spălarea gazului) se vor dezinfecta,
în cazul dacă li s‑a dat scurgere în apele curgătoare sau pe câmp. Reservoarele (haznalele)
pentru acele lichide vor fi impermeabile. Facerea de puțuri absorbitoare este oprită.
Administrațiunile sanitare locale vor îngriji ca gazul să fie examinat cel puțin de patru ori pe an asupra purităței sale și în special asupra prezenței și a cantității de sulfur, de
hidrogen și de amoniac; ca conductele gazului să fie asemenea examinate adesea, mai ales
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acolo unde este mai posibilă evaziunea gazului în localitățile confinate și ca publicul să fie
povățuit asupra pericolului evaziunii gazului și a infecțiunii cu gaz a atmosferei închise.
In localitățile închise flacăra lampelor se va ține totdeauna la o înălțime moderată,
cel mult 8 cm.
Localitățile luminate cu gaz vor fi bine ventilate, mai cu osebire în partea lor
superioară.
Art. 66. Depozitele de gheață (clasa I), fabricile de gheață artificială (clasa I). Nu se
permite tăiarea gheții din băltoace, bălți murdare și alte ape necurate. Gheață artificială se va
fabrica din apă curată și suprafața bucăților de gheață se va acoperi în timpul transportului
și în depozit, pentru ca să nu se depună pe dânsa diferite pulberi suspendate în atmosferă.
Dacă frigul se produce prin gaz de amoniac, lucrătorii vor fi povățuiți asupra periculozității
lui și apărați în contra inspirațiunii gazului de amoniac.
Art. 67. Gropile de nisip, de lut, de pietriș, vor fi împrejmuite. La darea permisiunii pentru deschiderea lor, administrațiunile sanitare se vor preocupa și de starea gropilor
părăsite, impunând proprietarilor, de la început, obligațiunea ca, după părăsirea gropii, să
oprească depunerea într‑însa a diferitelor necurățenii și prohibând construirea de case în
asemenea gropi.
Pentru umplerea gropilor părăsite, existente astăzi înăuntrul orașelor, administrațiu
nile locale sanitare vor lua, pentru fiecare caz special, măsurile cele mai apropiate.
Art. 68. Fabricile de hârtie (clasa III) nu se vor înființa pe apele curgătoare din susul
urbelor și satelor.
Depozitele de cârpe și localitățile unde se taie și se clasifică ele, vor fi bine ventilate.
Lichidelor necurate și acidelor diluate, rezultate din spălarea cârpelor, din macerarea
lemnelor, din albirea și din colorarea masei, precum și din alte operațiuni, se va da o astfel de
scurgere, încât să nu infecte apele de băut și să nu se infiltre în solul din jurul fabricii. Se va
putea prescrie înființarea de bazinuri în care lichidele necurate din fabrică vor fi decantate,
neutralizate, ori purificate într‑alt mod.
Lucrătorii ocupați cu înălbirea cârpelor, vor fi feriți (după putință) de inspirarea gazului de clor.
Art. 69. Imprimerii, tipografii (clasa I). Lucrătorii se vor povățui asupra prevenirii
intoxicațiunii cu plumb. Atelierele vor fi bine aerate și se vor mătura de 2 ori pe zi cu mătura
udă, mobilele se vor șterge asemenea cu cârpe ude. Lucrătorii nu vor mânca și bea în ateliere, nu vor păstra în ateliere alimente și băuturi; în vecinătatea atelierelor se va afla un local
cu lighene, cu vase cu apă și cu ștergare, unde lucrătorii își vor spăla mâinele și gura înainte
de a părăsi atelierul și înainte de a mânca sau bea.
În litografiile în care se auresc imprimatele prin presărarea lor cu pulberi metalici, lucrătorii vor fi povățuiți asupra periculozității inspirațiunii acelei pulberi, și se vor lua măsuri
în consecință. Localul va fi bine aerat.
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Art. 70. Inul si cânepa (clasa III) nu se vor muia în ape curgătoare mai mici din susul
orașelor și satelor.
Apelor în care s‑a muiat inul și cânepa nu se va da scurgere în apele curgătoare mai
mici din susul satelor și orașelor. Apele stătătore în care s‑a înmuiat in și cânepă se vor
îngrădi.
Art. 71. Fabricile de lumînări de ceară (clasa I). Mangalele prin care se întreține
ceara la temperatura necesară pentru ca să rămână fluidă, se vor afla în raport cu un coș
(horn) care trage bine.
Este oprit a se adăuga la ceara destinată pentru fabricarea de lumânări, rășină, parafină și alte materii străine.
Este asemenea oprit a se colora lumânările cu chinovar (cinabar) și cu culori de
arsen.
Art. 72. În fabricile de lumânări de seu (clasa III) depozitele de seu vor fi bine ventilate.
Jumările ce rămân după topirea seului se vor scoate la câmp în stare proaspătă, înainte de a se descompune.
Apele necurate nu vor stagna în stabiliment și în jurul lui.
Ia cazuri speciale, când vecinătatea imediată a fabricii este populată și când se infectă
atmosfera prin vapori emanați la topirea seului necurat, administrațiunile sanitare locale,
după avizul consiliilor de igienă publică și salubritate, vor putea impune fabricanților construirea de coșuri înalte deasupra cazanelor.
Fabricile de lumânări de seu existente de mai înainte înăuntrul orașelor, și care dispun de localități curate, bine ventilate, și de curți pavate, se vor putea tolera, cu condițiunea
ca să se serve numai de seu curat de zalhanale (de seu topit în altă parte) și ca să nu se topească în fabrică seu crud.
Art. 73. Fabricile de lumânări de stearină (clasa III) vor fi supuse la regulile prescrise pentru fabricile de lumânări de seu (art. 72).
Afară de aceasta, nu se va permite să se scurgă din fabrică acide minerale (diluate)
înaintea neutralizării lor prin calce.
Se opresce adăugirea acidului arsenios la stearină.
Art. 74. Măcelăriile din orașe (clasa I) vor fi supuse la inspecțiuni zilnice din partea
organelor sanitare.
Nu este necesar ca toate măcelăriile unui oraș să fie aglomerate în grupe, în unul sau
în câteva locuri, ci se va putea permite instalarea de măcelării izolate în toate părțile orașului,
dacă administrația comunală o va găsi util.
In măcelării se va aduce numai carnea curată, de la vite tăiate la abatorul comunal.
Nu este permis a se aduce la măcelării și în hale piei și coarne, și a se curăța acolo mațele și
burtele, ci aceste operațiuni se vor face la abatoare.
Măcelăriile vor fi bine aerate și pavate cu o înclinațiune suficientă ca să înleznească
spălarea pavajului și scurgerea lichidelor.
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Seul adunat în măcelării se va scoate de acolo înainte de a se descompune.
Toate persoanele ocupate în măcelărie vor avea șorțuri curate. Carele care aduc carne
de la abator vor fi acoperite cu o pânză curată, și se vor spăla adeseori.
Art. 75. Magnaneriile (clasa II) sunt de două feluri, adică stabilimente care cresc
gogoși de mătase și care produc numai semânță din gogoși de mătase (ouă); cele dintâi
reclamă o privegheare sanitară mai strictă, mai cu osebire în timpurile când sunt bântuiți de
epizootie vermii de mătase.
Toate localitățile stabilimentului vor fi bine ventilate.
Excrementele și cadavrele vermilor se vor depărta din stabiliment în toate zilele, și se
vor transporta afară din comună.
Art. 76. Mașinile agricole cu motor mecanic (clasa I).
Lucrătorii vor fi povățuiți ca să se ferească de a fi apucați de roțile și de curelele
mașinilor în funcțiune; roțile cu dinți se vor acoperi cu căciulă (cu manta de tinichea), astfel încât dinții roților să nu se poată atinge cu mâna. La mașinile cu care se taie nutrețul,
cuțitele mașinii vor fi acoperite sau separate printr‑o scândură de locul pe unde se introduce
nutrețul, pentru ca mâna lucrătorului să nu poată fi apucată de cilindru sau de cuțite.
La mașinile agricole, care sunt puse în mișcare prin vapori, se vor păzi toate
prescripțiunile art. 77.
Art. 77. Stabilimentele industriale, care au mașini cu vapor, sunt considerate ca stabilimente insalubre de clasa I, afară de cazul când ele, prin natura industriei, sunt supuse la
măsurile prescrise pentru cele de clasa II, III și IV.
Proprietarii stabilimentelor vor lua măsuri asigurătoare în contra incendiilor și în
contra exploziunilor mașinilor cu vapori.
Fumul mașinilor cu vapori, aflate înăuntrul comunelor, se va scoate prin coșuri înalte.
Fiecare mașină cu vapori va avea un manometru.
Cazanul cu toate accesoriile se va examina cel puțin o dată pe an de un inginer competent, sub responsabilitatea fabricantului.
Fiecare cazan de aburi trebuie să aibă un ventil de siguranță, cazanele mari, 2 ventile
și 2 aparate pentru recunoașterea nivelului apei în cazan, care aparate vor comunica direct
cu cazanul.
Nivelul apei din cazan nu se va lăsa să scadă mai jos decât cel mult 10 cm. deasupra
liniei focului; la cazane mobile (transportabile), nivelul apei va merge destul de sus, pentru
ca totă suprafața cazanului expusă focului să fie de ajuns acoperită de apă.
Pentru încălzirea, îngrijirea și priveghearea cazanelor mașinilor cu vapori se vor
întrebuința numai lucrători adulți, în etate cel puțin de 18 ani, care posedă cunoștințele
practice necesare.
Cazanul și mașina cu vapori vor fi, în tot timpul funcționarii lor, privegheate de un
mașinist familiarizat cu aceste lucrări și nu vor rămâne nici un moment lipsite de această
privegheare. Mașinistul va îngriji ca cazanul să fie totdeauna de ajuns umplut cu apă.
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Art. 78. Fabricile de coarde de mațe, spălătoriile de mațe și, în genere, stabilimentele care spală mațele sau care le supune la macerațiune (clasa III), nu se pot tolera pe ape
curgătoare mici din susul orașelor.
Se va impune stabilimentelor curățenie scrupuloasă; toate părțile fabricii vor fi pavate impermeabil, pereții vor fi îmbrăcați cu ciment până la înălțimea de 1 m. 50.
În cazuri speciale, administrațiunea locală, după avizul consiliului de igienă publică
și salubritate, poate ordona fabricanților ca să adauge apei de macerațiune chlorur de calciu
sau chlorid de sodă.
Art. 79. Menageriile ambulante (clasa I), se vor instala numai pe piețe mari și nici
de cum în străzi strimte.
Li se va impune curățenie scrupuloasă, spălarea frecventă a coliviilor și transportarea
zilnică a excrementelor la un loc depărtat din oraș.
Coliviile animalelor feroce vor fi construite solid, din material rezistent.
Art. 80. Fabricile de obiecte de metal în general (clasa II). La curățirea obiectelor
de alamă prin acid azotic, lucrătorii se vor povățui că, inspirarea vaporilor nitroși pot produce boli grave ale căilor respiratorii, se vor lua măsuri în consecință; lucrările respective se vor
executa în aer liber sau în locale bine aerate, înzestrate cu coș care trage bine.
La poleirea obiectelor de fier și la producerea imitațiunilor de bronz, localul se umple cu pulbere de aramă; se vor lua măsuri preventive în contra intoxicațiunii cuprice prin
aerarea perfectă a localului.
La curățirea tinichelelor prin muiarea lor în acide minerale concentrate, lucrătorii
vor fi povățuiți că vaporii acizi, care ies din putinele cu acide, vatămă ochii și căile respiratorii; acele putine vor fi așezate de desuptul unui coș care trage bine.
Lucrătorii care lucrează la căldură mare iradiantă, precum fochiștii, lăcătușii, fierarii,
turnătorii de fier și alții, vor avea în timpul lucrului capul acoperit cu scufe de pânză muiată
în apă. După câte două ore de lucru li se va acorda un repaos de 10 minute, care repaos va
face parte din orele de lucru.
Art. 81. Fabricile de uleiuri grase vegetale (uleerii, clasa II) nu se pot instala pe
apele curgătoare din susul orașelor.
Toate localitățile fabricii vor fi bine aerate și bine pavate. Apelor necurate se va da o
scurgere prfectă din fabrică.
Art. 82. În fabricile de oțet, care produc oțet din alcool, vin, bere sau rachiu (clasa
I), se va da scurgere repede spălăciturilor vaselor și nu se va permite stagnarea acelor lichide
în curtea fabricii și în jurul ei.
Fabricile care produc oțet din cereale, cartofi, sfecle (clasa II), se vor supune acelorași
reguli ca povernele de rachiu și de alcool.
Ele nu se vor instala lângă apele curgătoare din susul orașelor.
Borhotul nu va stagna în curte; dacă el nu servă ca nutreț pentru vite, se va scoate la
câmp în stare proaspată înainte de a se descompune.
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Art. 83. Fabricile de obiecte de pământ ars (de lut copt, de argilă), precum oale și
obiecte de olărie în general, olane, sobe de teracotă (clasa III), dacă gropile de lut se află pe
terenul fabricii sau în vecinătatea ei imediată (clasa IV.)
Pentru fabricarea de oale se va întrebuința argilă bogată în silicat de aluminiu, care
suportă o temperatură mai ridicată și o cantitate mică de substanțe topitoare (« fondante »
oxizi sau carbonați), și nisip sărac în carbonat de calciu; cuptorul va fi bine construit, pentru
ca să se încălzească bine, fără risipă de combustibil. Olarii vor fi povățuiți că oalele arse la o
temperatură mai joasă sunt vătămătoare sănătății, din cauza smalțului netopit, nevitrificat,
netransformat în sticlă și că pentru a produce oale bune, ele trebuiesc să se ardă la o temperatură mai înaltă decât se face obișnuit și să se smălțuiască cu o cantitate mai mică de oxid
de plumb sau de carbonat de plumb.
Se vor mai povățui olarii asupra calităților toxice ale materialului întrebuințat pentru
smălțuiri și asupra precauțiunilor de luat la pisarea lui și la alte manipulațiuni.
Nu se vor admite ca bune, oalele și alte vase de pământ ars smălțuit, dacă după ce s‑a
fiert în ele oțet timp de o jumătate oră, acel oțet conține plumb.
Art. 84. Depozitele de pastramă (clasa I).
Locurile unde se spală pastrama (clasa III).
Fabricile de pastramă, zalhanale (clasa IV).
Depozitele de pastramă vor fi bine aerate. Spălarea pastramei în piețele și strazile
publice și înăuntrul orașului este oprită.
Nu se va putea fabrica pastramă în case particulare și la măcelăriile din orașe, ci numai în zalhanale și abatoare.
În comunele rurale se va putea face pastramă și în casele particulare dintr‑o singură
vită, sub condițiunile prevăzute în regulamentul de poliție sanitară veterinară.
Art. 85. În fabricile de pălării de pâslă, unde se lucrează, se fierbe, se colorează pâsla (clasa II), depozitele de piei crude vor fi bine ventilate. Dacă se află fabrica înăuntrul
orașului nu se vor tolera pe lângă dânsa depozite mai mari de piei.
Spelăciturilor și tuturor fluidelor toxice din stabiliment nu se va da scurgere în gârle
mici din susul orașelor, ci în canale publice sau în haznale speciale, bine căptușite (impermeabile), cazanele și căldările din care emană vapori de acid subazotic, de acid sulfuros, de
arsen sau de mercur se vor afla sub coșuri care trag bine.
Baterea pieilor, tăiarea lor, tăiarea părului și toate operațiunile care dau loc la dezvoltarea de pulbere, se vor face în aer liber, în curte sau într‑un șopron deschis.
Tot stabilimentul se va ține curat.
Se vor povățui lucrătorii că sănătatea lor este amenințată dacă dorm, mănâncă și cântă în laboratorii, și li se va recomanda a nu vorbi la lucru.
Art. 86. Fabricile de pergament, țiplă (clasa III), nu se vor înființa lângă apele curgătoare din susul urbelor și satelor.
Toate localitățile fabricii vor fi pavate sau pardosite.
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Substanțele luate de pe piei prin cârnosire nu se vor lăsa să putrezească în stabiliment, ci se vor scoate înainte de a fi descompuse și se vor transporta în fabricile de clei sau
la câmp.
Se va opri stagnarea lichidelor necurate în stabiliment și în jurul lui.
Administrațiile sanitare vor putea ordona spălarea periodică a pardoselei, a pereților
interiori ai fabricii și a pavajului curții cu o soluție de chlorur de calciu.
Art. 87. Fabricile de perii, fără spălătorii de păr (clasa I), cu spălătorii de păr de porc
(clasa II).
Fabricile de perii aflate în centrul orașelor se vor servi numai cu păr curățat în altă
parte.
Curățirea părului prin macerațiune, spălarea lui cu lichide alcaline și colorarea lui nu
se pot face decât la marginea orașelor.
Lichidelor necurate, rezultate din macerarea și din spălarea părului se va da scurgere
repede în canale publice sau în apele curgătoare din josul orașelor sau în haznale speciale,
din care vor fi scose cu butoaie.
Art. 88. Pescăriile sunt de două feluri, adică: pescării pentru vânzarea peștelui
proaspăt și sărat (clasa I), și pescării pentru sărarea peștelui sărat (clasa III).
Pescăriile de amândouă felurile vor avea un pavaj impermeabil, bine nivelat și apă în
abundență pentru spălarea frecventă a pavajului.
Toate localitățile în care se conservă peștele sărat vor fi bine ventilate și pardosite
într‑un mod impermeabil.
Pescăriile pentru sărarea și spălarea peștelui sărat nu se vor afla lângă apele curgătoare în susul orașelor.
Art. 89. Depozitele de piei crude, proaspete sau uscate ori sărate, neargăsite (clasa
III), vor fi bine ventilate.
Art. 90. Pieptănării, fabricile de piepteni și de alte obiecte de corn și de os (clasa I).
Lichidele necurate, rezultate din fabricile de piepteni, din macerarea și din colorarea
coarnelor, nu se vor scurge în ape curgătoare mai mici din susul orașelor.
Asemenea se va opri infiltrarea acestor lichide în pământ.
Art. 91. Pivele, în care se bat stofele de lână (clasa III), precum abaoa, dimia, postavul, păturile, udându‑se cu urină sau cu alte substanțe amoniacale, nu se vor instala pe ape
curgătoare din susul orașelor și al satelor.
Lichidelor necurate se va da o scurgere perfectă.
Art. 92. Povernele, velnițele, fabricile de alcool (clasa IV) nu se vor instala pe apele
curgătoare din susul comunelor.
Borhotul nu va rămâne în stabiliment până când începe a se descompune, ci dacă nu
se întrebuințează ca nutreț pentru vite, în stare proaspătă, se va scoate la câmp, departe de
locuințe și de drumuri.
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Este cu totul oprit a se vărsa borhotul și urina vitelor în ape curgătoare și în șanțurile
aflate pe marginile drumurilor și a șoselelor. Băligarele se vor scoate regulat la câmp.
Art. 93. Fabricile de zahăr (clasa IV) nu se vor înființa pe ape curgătoare în susul
orașelor și satelor.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Rezidurile fabricațiunii se vor scoate din fabrică înainte de a fi descompuse.
În fabricile care lucrează cu roți centrifuge (cu mașini centrifuge) supraveghetorul,
ori maestrul, va instrui pe lucrătorii intrați din nou despre pericolul la care se expun când
încarcă coșul centrifug cu o cantitate de masă zaharoasă mai mare decât încape, ori când
bagă mâna în coșul centrifug aflat în rotație.
Art. 94. În săpunării (clasa III), toate localitățile vor fi bine pavate și aerate. Pereții
vor fi cimentați până la înălțime de 1 m. 50.
Deasupra cazanelor deschise se vor afla coșuri înalte.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Rezidurile solide ale fabricațiunii se vor scoate la câmp în toate zilele, rezidurile
lichide și lăturile se vor decanta și neutraliza înainte de a se vărsa în canale sau în apele
curgătoare.
Art. 95. Depozitele de seu crud, netopit, sărat și nesărat (clasa III) vor fi bine ventilate.
Art. 96. Spălătoriile industriale de rufe, de albituri, de pânzeturi (clasa II) nu se vor
instala lângă ape curgătoare din susul orașelor.
Se va opri infiltrarea apelor necurate în pământ.
Toate localitățile spălătoriei vor fi bine pavate.
Art. 97. Spălătoriile de lână (clasa III) nu se vor instala lângă ape curgătoare în susul
orașelor.
Se va opri infiltrarea lichidelor necurate în pământ.
Depozitele de lână vor fi bine ventilate.
Art. 98. Tăbăcăriile și argăsitoriile (clasa III) nu se vor instala lângă ape curgătoare
din susul orașelor și satelor.
Toate localitățile stabilimentului, precum și curțile; vor fi bine pavate și se vor
întreține în curățenia cea mai mare, pereții vor fi cimentați până la înălțime de 1 m. 50.
Rezidurile solide ale fabricațiunii se vor depărta din stabiliment în toate zilele,
scoțându‑se la câmp acele dintre ele care nu pot servi pentru fabricarea de clei. Rezidurile lichide și lăturile se vor neutraliza și decanta înainte de a se vărsa în canale ori în apele
curgătoare.
Gropile pentru argăsirea pieilor vor fi, după putință, impermeabile și închise cu
capac.
Malurile râurilor și gârlelor, în dreptul tăbăcăriilor, se vor menține în curățenie
perfectă.
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În tăbăcăriile în care se întrebuințează arsen, meșterul va ține închis preparatul de
arsen și îl va amesteca singur cu lapte de calce.
Lucrătorii se vor povățui asupra infecțiunii posibile prin pieile vitelor care au zăcut
de dalac, mai ales prin piei exotice, și lucrătorii care au leziuni la mâni vor lua precauțiunile
necesare.
Art. 99. Fabricile de tutun, de țigări, de tabac (clasa II) vor fi bine ventilate și vor
avea aparate sugătoare (exhaustori) pentru depărtarea prafului.
Art. 100. Zalhanalele (clasa IV), nu se vor înființa lângă ape curgătoare din susul
orașelor și satelor, nici lângă ape prea mici ce seacă cu desăvârșire vara și toamna, nici pe
torente intermitente de munte, care conțin apă numai după ploi.
Fiecare zalhana va fi împrejmuită; curtea ei va fi spațioasă și nivelată; partea curții
destinată pentru tăiarea și jupuirea vitelor va fi bine pavată, cu povârniș spre apă, va avea un
șanț de scurgere, pavat.
Vitele se vor înjunghia numai pe podul aflat deasupra apei curgătoare și astfel ca malurile ei să rămână curate.
Deasupra cazanelor se vor afla coșuri speciale pentru ieșirea vaporilor.
Toate depozitele de piei sau oase, coarne, unghii, pastramă etc., vor fi bine ventilate.
Tot stabilimentul se va ține în curățenia cea mai mare posibilă, excrementele vitelor,
conținutul mațelor și al burților, precum și alte substanțe organice netrebuincioase se vor
ridica în toate zilele și se vor scoate la câmp; locurile unde se înjunghie, se taie și se jupoaie
vitele și șănțulețul care conduce sângele în apă curgătoare se vor spăla în toate zilele; toată
curtea se va mătura în fiecare zi și pardoseala din toate părțile zalhanalei se va spăla cel puțin
o dată pe săptămână.
Oasele care nu se întrebuințează pentru scopuri industriale se vor îngropa la câmp.
Albia apei curgătoare, în dreptul zalhanalei, se va menține curată și în adâncimea
normală de către proprietarul zalhanalei.
Nu se va tăia în zalhanale nici o vită care nu va fi fost revizuită și înfierată de către
veterinarul respectiv (de județ, de oraș sau de plasă) cel mult 10 zile înaintea tăierii.
Titlul V
Măsuri restrictive
Art. 101. Contravențiuni în contra prescripțiunilor prezentului regulament se vor
pedepsi pentru prima oară cu o amendă de la 10–100 lei, pentru a doua oară cu o amendă
de la 50–500 lei, și pentru a treia oară cu închiderea stabilimentului pentru un timp limitat,
conform art. 146 din legea sanitară.
Art. 102. Prefecții de județe și primarii orașelor capitale de județ, fiecare în raza
sa, vor putea închide pentru totdeauna un stabiliment industrial care s‑a deschis în contra
prescripțiunilor regulamentului de față, și pentru un timp limitat, de la 1 până la 30 zile, un
stabiliment industrial al cărui proprietar sau diriginte, după invitarea ce i s‑a făcut și după
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trecerea termenului de apel în contra deciziunii respective, n‑a îndeplinit măsurile igienice
dictate de administrațiunea competentă, în virtutea prezentului regulament.
Asemenea cazuri se vor aduce regulat la cunoștința ministerului de interne.

BDGSS, nr. 12, 15 iunie 1894, anul VI, p. 179–183; vezi și MO, 1894, nr. 50, 4 iunie, p. 1947–1949.

41.
Regulament pentru serviciul inspectorilor sanitari
Titlul I
Numirea, drepturi, concedii, penalități
Art. 1. Inspectorii sanitari sunt însărcinați cu controlarea tuturor serviciilor sanitare, cu inspectarea tuturor așezămintelor medicale publice și private, cu excepțiunea spitalelor și ospiciilor din Capitală și din orașul Iași, pe care le vor inspecta numai cu delegațiune
specială ministerială; cu examinarea stării sanitare a populațiunii, a salubrității comunelor
și cu toate constatările medicale, cu care vor fi însărcinați de ministru.
Art. 2. Candidații pentru postul vacant de inspector, trebuie să se adreseze ministrului de interne cu cerere în scris, alăturând, pe lângă cerere, actele necesare, prin care să se
constate că sunt cetățeni români, că au ocupat, prin concurs, funcțiuni medicale publice cel
puțin 10 ani și că în tot timpul serviciului n‑a suferit suspendare, permutare, sau revocare
pentru neîndeplinirea serviciului.
Art. 3. Inspectorii sanitari, înainte de intrarea lor în serviciu, prestează jurământul
legiuit în fața ministrului de interne.
Art. 4. Din ziua intrării lor în serviciu, inspectorii sanitari primesc un salariu de 900
lei și o diurnă de 300 lei pentru fiecare lună precum și o cartă personală de liber parcurs pe
căile ferate române. Afară de aceasta, în cazuri de epidemii se vor plăti inspectorilor sanitari
speze de birje pentru excursiuni în comunele care nu sunt legate cu căile ferate și transportul pe apă, pe baza conturilor prezentate.
Art. 5. Inspectorilor sanitari se poate acorda un concediu de 30 zile pe an, afară de
cazuri extraordinare de boală, constatată prin certificat medical, când concediul va putea
trece peste acestă limită.
Concediul se acordă de ministrul de interne, după avizul directorului general al serviciului sanitar.
În nici un caz nu vor putea fi în concediu deodată mai mulți, decât un inspector
sanitar.
Titlul II
Atribuțiunile și îndatoririle inspectorilor sanitari
Art. 6. Inspectorii sanitari se află sub autoritatea directă a ministrului de interne și
directorului general al serviciului sanitar.
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Art. 7. Ei au domiciliul în Capitală; iar cancelaria la direcția generală a serviciulul
sanitar unde li se rezervează o cameră specială.
Art. 8. Pentru a se ști totdeauna adresele inspectorilor sanitari, fiecare inspector,
când primește vreo însărcinare specială, este dator a se prezenta directorului general la serviciului sanitar, atât la plecare cât și la sosire, de asemenea a i se comunica telegrafic orice
deplasare dintr‑un județ în altul urmată în cursul unei inspecțiuni.
Art. 9. Inspectorii sanitari adresează corespondența lor ministrului de interne
(direcția generală a serviciului sanitar).
Art. 10. Numai în cursul inspecțiunei unui județ sau oraș, și în cazuri urgente, când
inspectorii sunt însărcinați a face anchete sau sunt delegați a dirija, la fața locului, combaterea unei epidemii, ei pot coresponda direct cu toate autoritățile administrative și sanitare
din județul sau orașul respectiv, și pot chiar prescrie direct, pe a lor răspundere, măsurile
necesare, conform cu legile și regulamentele. În asemenea cazuri ei sunt datori a raporta
neîntârziat ministerului de interne; pentru a‑l informa de dispozițiunile luate.
Art. 11. Fiecare inspector va inspecta pe fiecare an serviciul sanitar a cel puțin 8
județe, în care scop va vizita toate orașele și așezămintele de sănătate, împreună cu cel puțin
10 comune rurale din diferite plăși, din fiecare județ.
Directorul general al serviciului sanitar va indica în fiecare lună inspectorilor sanitari
județele și serviciile de inspectat.
Art. 12. Osebit de aceste inspecțiuni (generale și ordinare), ministrul de interne
sau directorul general al serviciului sanitar poate însărcina pe unul sau pe mai mulți inspectori cu anchete, cu inspecțiuni speciale, cu luare de măsuri, atât contra epidemiilor dinăuntrul țării, cât și celor ce amenință țara din afară, cu dirijarea și cu supravegherea executării
acestor măsuri profilactice la fața locului și la fruntariile țării, cu organizarea serviciilor de
revizie sanitară, cu redactarea proiectelor de regulamente sanitare, precum și cu orice alte
lucrări de ordine sanitară.
Art. 13. La inspecția sanitară ordinară de județ, inspectorul sanitar va fi însoțit de
medicul primar al județului și de un delegat al administrației, iar la inspecția orașului de
reședință el va fi însoțit de primar sau de ajutorul acestuia și de medicul orașului.
Art. 14. Ministerul va înștiința pe prefecții de județe și pe primarii capitalelor de
județe, în cazuri ordinare, cu trei zile înainte, despre inspecțiunile ce are să se facă. Prefecții
și primarii, la rândul lor, vor înștiința pe medicii primari de județe, de orașe și de spitale.
Art. 15. Inspecția sanitară a unui județ se va face după un itinerariu întocmit de
inspector și care se va comunica de prefect, de urgență, sub-prefecților, medicilor de plasă și
primarilor comunelor rurale. La formarea itinerarului se va ține seamă de comunele bântuite de epidemii, precum și de cele ce prezintă vreun deosebit interes sanitar.
Art. 16. La inspecțiunea ordinară a serviciului sanitar dintr‑un județ, inspectorul
sanitar controlează toate serviciile sanitare din localitate: al medicului primar de județ și al
medicilor de plăși, al vaccinatorilor și al moașelor, inspectează cancelariile acestor servicii,
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observă dacă dosarele și registrele sunt complete și ținute în regulă, examinează dacă culegerea datelor statistice, redactarea rapoartelor periodice și alcătuirea tabelelor statistice
se fac cu scrupulozitatea cerută, și culege științele statistice generale, de care are nevoie la
formarea raportului.
Vizitează toate așezămintele de sănătate publice și private, spitalele, ospiciile, azilele, infirmeriile, farmaciile, drogueriile și stabilimentele de băi; cercetează dacă aceste
așezăminte se află în condițiuni normale, atât în privința localurilor și dependințelor cât
și a personalului și a materialului, constată dacă ele funcționează și se administrează bine,
conform regulamentelor existente și ordinelor date.
Cercetează dacă serviciul de asistență publică, căutarea gratuită a bolnavilor săraci
la domiciliu și la dispensarii, organizarea farmaciilor rurale, comunale și serviciul de distribuirea medicamentelor, asistarea femeilor lăuze de către moașe, îngrijirea copiilor găsiți
și infirmilor se practică pe scară întinsă și se execută în conformitate cu ordinele date și cu
dispozițiunile regulamentare.
Controlează dacă există epidemii și endemii, dacă acestea se declară neîntârziat de
către primari și medici, dacă se iau măsuri eficace pentru combaterea lor, dacă se execută
bine regulamentul pentru prevențiunea bolilor infecțioase, dacă serviciul de vaccinațiune
și revaccinațiune se îndeplinește exact, conform prescripțiunilor regulamentului respectiv,
și dacă se aplică bine măsurile speciale pentru limitarea și vindecarea sifilisului, pelagrei
și conjunctivitei granuloase, dacă se iau măsuri în contra paludismului; studiază salubritatea localităților vizitate și a județului în general, alimentațiunea populației, calitatea apei de
băut și a băuturilor alcoolice, starea economică și mișcarea populațiunei, după religiune și
naționalitate, cauzele mortalității, și cercetează dacă dispozițiunile regulamentare asupra industriilor insalubre, asupra înmormântărilor și cimitirelor, asupra comerțului cu alimente și
băuturi, asupra comerțului cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare, asupra exercițiului
ilicit al medicinei, sunt bine observate.
Cercetează dacă consiliile de igienă și de salubritate publică funcționează normal,
dacă autoritățile județene și comunale execută regulamentele, instrucțiile și ordinele privitoare la serviciul sanitar și la igiena publică, dacă aceste autorități prevăd în bugete fondurile
necesare pentru serviciul sanitar, atât pentru personal cât și pentru materiale, precum și
pentru diferitele lucrări de asanare, declarate de indispensabile și urgente.
Art. 17. Pe lângă aceste îndatoriri generale, inspectorii sanitari, la inspecția comunelor rurale, vor avea mai cu seamă în vedere salubritatea comunei și locuințelor, curățenia
curților, ulițelor (străzilor), maidanelor, locurilor virane, starea viroagelor, a pâraielor, a
heleșteelor, a bălților și altor locuri infecțioase, starea localurilor publice, a primăriilor, a
școlilor, a cârciumilor, brutăriilor, căsăpiilor (măcelăriilor), fabricilor și cimitirelor; calitatea apei de băut și modul cum se întrețin izvoarele, cișmelele, puțurile și fântânele; vizitarea
comunelor de către medici, vaccinatori și moașe, căutarea bolnavilor și a lăuzelor, starea
farmaciei rurale și serviciul de distribuirea medicamentelor; constatarea și combaterea
epidemiilor și endemiilor, starea registrelor și dosarelor sanitare, precum și a registrului și
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tabelelor de statistica populației și cauzele mortalității, fondul prevăzut în buget pentru serviciul sanitar și vor cerceta dacă sub-prefecții priveghează pe primari în privința îndeplinirii
cerințelor sanitare locale.
Art. 18. La inspectarea unui spital și ospiciu public sau privat, va cerceta din ce
fonduri este întreținut, cât se cheltuiește anual, în ce mod se fac cheltuielile, care este starea
localului, sub raportul igienic, dacă este înzestrat cu toate dependințele (băi, latrine, bucătărie, spălătorie, pivnițe, ghețărie, cameră mortuară), în ce mod este întreținut, de unde
și cu ce fel de apă este alimentat, în ce mod personalul administrativ și sanitar se achită de
însărcinările lor.
Art. 19. La inspecția comunelor urbane, inspectorii sanitari vor mai cerceta, pe lângă cele enumerate la art. 16 și 17, dacă orașul are regulament de construcțiuni; plan de aliniere, de nivelare și de lucrări de asanare proiectate, dacă serviciul de curățirea curților, străzilor, piețelor și locurilor virane este suficient, dacă se execută bine serviciul de deșertarea
latrinelor, dacă alimentarea orașului cu apă se află în bune condițiuni, dacă se observă
prescripțiunile regulamentelor de salubritate, dacă se fac în mod corect declarațiunile bolilor infecțioase, dacă există un serviciu regulat de dezinfectare și dacă el dispune de personal care posedă cunoștințele indispensabile, și de materialul necesar, dacă privegherea
prostituției se face conform cu regulamentul respectiv, dacă comerțul cu alimente și cu băuturi se controlează într‑un mod exact, din punctul de vedere al igienei și poliției sanitare,
de asemenea ei vor inspecta localurile și locurile publice: primăria, prefectura, tribunalele,
judecătoriile, școlile, cazărmile de pompieri întreținute de primării, cazărmile gardiștilor
de oraș, aresturile și penitenciarele, azilele, bucătăriile publice, hotelurile, hanurile, băile,
piețele și halele, oboarele, abatoarele, cimitirele, latrinele și canalele stabilimentelor industriale; vor controla modul cum se execută diferitele dispozițiuni ale regulamentului serviciului sanitar de urbe; vor studia mișcarea populațiunii în ultimii ani, după naționalitate și
religiune, precum și cauzele mortalității.
Art. 20. După terminarea fiecărei inspecțiuni sau anchete, inspectorii sanitari raportează ministerului în scris de cele constatate și propun măsurile de îndreptare, raportează de asemenea asupra lacunelor constatate în diferite regulamente privitoare la serviciul
sanitar. În cazuri urgente ei raportează imediat.
Art. 21. Ministrul de interne și directorul general al serviciului sanitar vor decide
dacă, și asupra cărora dintre rapoartele inspectorilor sanitari, urmează a se cere avizul consiliului sanitar superior.
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BDGSS, nr. 17 și 18, 1 și 15 septembrie 1894, anul VI, p. 260–285; nr. 20, 15 octombrie 1894, anul VI ,
p. 309–315; nr. 21, 1 noiembrie 1894, anul VI , p. 327–328; nr. 22, 15 noiembrie 1894, anul VI, p. 341–348;
nr. 23, 1 decembrie 1894, anul VI, p. 363–365; vezi și MO, 1894, nr. 105, 12 august, p. 3785–3805.

42.
Regulament pentru serviciul sanitar de județe
Titlul I
Compunerea serviciului sanitar de județe
Art. 1. Administrațiunile însărcinate cu îndeplinirea măsurilor sanitare într‑un
județ sunt:
Prefectura;
Delegațiunile județene;
Sub-prefecturile, și
Primăriile comunelor, exceptându‑se primăria capitalei județului.
Art. 2. Organele sanitare, instituite pe lângă aceste administrațiuni sanitare locale,
sunt:
Pe lângă prefectură și delegațiunile județene:
Consiliul de igienă și salubritate publică al județului, medicul-primar și veterinarul de județ;
Pe lângă sub-prefecturi:
Medicii de plasă și veterinarii de județ;
Pe lângă primării:
Medicii și veterinarii aflați în serviciul comunelor; iar pentru comunele rurale,
care nu au medici și veterinari plătiți din casa comunală, tot medicii de plasă și veterinarii
de județ.
Art. 3. Organele sanitare inferioare, care formează personalul auxiliar al medicilor
de plăși și al medicilor comunali, sunt: agenții sanitari de plăși, agenții sanitari comunali și
moașele comunale.
Art. 4. Celelate organe sanitare: medicii spitalelor județene, comunale și rurale,
precum și ceilalți funcționari și servitori ai spitalelor, își îndeplinesc serviciul în conformitate cu regulamentul spitalelor; iar veterinarii de județe îndeplinesc serviciile lor conform
prescripțiunilor legii de poliție sanitară veterinară și regulamentelor speciale.
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Titlul II
Atribuțiunile administrațiunilor sanitare
Capitolul I
Atribuțiunile prefecților de județe
Art. 5. Prefectul priveghează executarea măsurilor sanitare prescrise de legea sanitară, de legea de poliție sanitară veterinară și de regulamentele, ordonanțele, instrucțiunile
și ordinele ministeriale, bazate pe aceste legi.
Art. 6. Prefectul îndeplinește, cu concursul medicului primar, medicului veterinar de județ și al consiliului de igienă și salubritate publică, și în limitele regulamentelor
și instrucțiunilor speciale ce va primi de la ministerul de interne, următoarele atribuțiuni:
a) Execută, în raza județului, măsurile sanitare generale ordonate de ministru;
b) Priveghează și controlează serviciile sanitare locale, sănătatea populației, salubritatea urbelor și satelor;
c) Ia măsuri pentru aliniarea satelor și construirea caselor țărănești, conform
cerințelor igienei, pentru curățirea și întreținerea curățeniei comunelor, străzilor, curților
și caselor, pentru asanarea locurilor insalubre și pentru a se procura comunelor apă de băut
bună și suficientă;
d) Poate prescrie, pe baza raportului unei comisiuni speciale și a avizului consiliului de igienă publică, executarea în contul proprietarilor, a măsurilor necesare pentru
îndreptarea locuințelor nesalubre, îngrădirea proprietăților neîmprejmuite din interiorul orașelor, golirea și închiderea caselor absolut nesănătoase, luarea măsurilor în contra
aglomerațiunii unui număr excesiv de locuitori în case neîncăpătoare, rămânând ca locuitorii, care se cred nedreptățiți prin acele prescripțiuni, să apeleze către ministerul de interne;
e) Priveghează alimentațiunea populației rurale; oprește culegerea porumbului
necopt și punerea în consumațiune a porumbului stricat; priveghează comerțul cu băuturi
alcoolice, precum și comerțul cu substanțe toxice; oprește pescuitul cu dinamită și gogoși
de pește;
f) Ia măsuri pentru a se procura ajutor în cazuri de accidente, care amenință viața
cetățenilor, precum: inundațiuni, incendii, nămeți, surpări și fugiri de terenuri etc.;
g) Execută regulamentul pentru prevențiunea bolilor molipsitoare; priveghează
vaccinațiunea și revaccinațiunea; ia măsuri contra endemiilor, enzootiilor, epidemiilor, epizootiilor și în contra bolilor infecto-contagioase în genere. În cazuri de epidemii, prefectul
convoacă de urgență consiliul de igienă și salubritate publică, care propune măsurile necesare; iar prefectul este dator a le executa, raportând îndată ministerului de interne;
h) Informează de urgență pe ministerul de interne asupra epidemiilor, epizootiilor, bolilor infecto-contagioase ale oamenilor și vitelor, apărute în județ;
i) Inspectează periodic stabilimentele medicale și de binefacere publice, pendinte de județ sau de comune, precum și pe cele private, băile, școlile, penitenciarele și aresturile, și controlează condițiunile igienice ale acestora;
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k) Priveghează oboarele și bâlciurile de vite, precum și transportul vitelor;
l) Priveghează transportarea cadavrelor umane la distanțe mai mari (afară din
circumscripțiunea unei plăși) și liberează pașapoartele pentru transportul cadavrelor în alte
județe și peste fruntariile țării.
m) Dă permisiuni pentru înființarea stabilimentelor industriale insalubre, conform cu regulamentul special, și priveghează condițiunile igienice ale stabilimentelor industriale și ale fabricilor în genere;
n) Adună, pentru statistica sanitară a județului, materialul cules și clasificat pe
anumite formulare de către sub-prefecți, de către primari și de către organele sanitare.
Art. 7. Acțiunea prefecților de județe, în afaceri sanitare, nu se întinde asupra
orașelor București, Iași, Craiova, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani și Botoșani, al căror primari
rămân, în privința sanitară, de‑a dreptul subordonați ministerului de interne.
Art. 8. Prefectul va raporta ministerului de interne neregularitățile pe care le va observa în serviciile sanitare locale, precum și abaterile organelor sanitare de la îndatoririle lor
legale.
Capitolul II
Atribuțiunile delegațiunilor județene
Art. 9. Consiliul general și delegații județeni, în înțelegere cu prefectul, cu concursul medicului primar și al consiliului de igienă și salubritate publică al județului, îndeplinesc
următoarele atribuțiuni:
a) Iau parte, în cercul competenței lor, la îndeplinirea atribuțiunilor arătate în art.
6, alin. a, b, c, f, g și i;
b) Îngrijesc ca populațiunea județului, mai ales cea rurală, să nu fie lipsită de ajutorul medical în caz de boală, în care scop alocă în bugetul județului sumele necesare pentru
retribuțiunea personalului sanitar, cerut de legea sanitară, și pentru procurarea medicamentelor și materialelor necesare la căutarea gratuită a bolnavilor săraci în spitale, ospicii, dispensarii și la domiciliu.
Delegațiunea județului pune la dispozițiunea medicului primar al județului creditele
necesare pentru căutarea sătenilor la domiciliu, la primărie și la locuința medicului primar
și medicilor de plasă. Medicul primar este responsabil pentru întrebuințarea corectă a acestor credite și nu poate depăși creditele aprobate. Ordonanțele medicale, prescrise în contul
județului, nu sunt supuse la viza delegațiunii județene; numai medicul primar și medicii de
plasă pot prescrie ordonanțe, în contul creditelor alocate în buget, pentru bolnavii săraci din
județ, creditele pentru consultațiunile gratuite date bolnavilor ambulanți la spital, formând
o alocațiune osebită;
c) Îngrijesc de îmbunătățirea salubrității comunelor rurale, întocmind regulamente relative la aliniarea satelor, la construcțiunea locuințelor țărănești, la curățirea caselor, curților și străzilor, la procurarea, curățirea și păstrarea apei de băut, la modificarea
alimentațiunii;
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d) Iau măsuri și alocă treptat, în bugetul județului și al comunelor, sumele necesare pentru executarea proiectelor aprobate, relative la lucrările de asanarea localităților
insalubre;
e) Îngrijesc ca localurile și așezămintele publice, întreținute de județ și de comune, precum spitalele, așezămintele de binefacere, școlile, aresturile, localurile autorităților
administrative, județene și comunale, să fie spațioase, luminoase, lesne de ventilat și de încălzit, și să însușească toate condițiunile cerute de igienă; alocă în bugetele respective, în
raport cu mijloacele disponibile, sumele necesare pentru construcțiunea de localuri noi și
pentru îmbunătățirea celor existente;
f) Înființeză și întrețin spitale județene și de plăși, și alocă în bugetul județului sumele necesare pentru retribuțiunea medicilor și celorlalți funcționari ai spitalelor și pentru
întreținerea acestor așezăminte;
g) Procură și încredințează medicului primar vaccinul animal, materialul, instrumentarul și toate imprimatele, registrele, instrucțiunile și tabelele statistice necesare organelor sanitare și menționate în acest regulament;
h) Alocă în bugetul județului sumele necesare pentru combaterea epidemiilor
și endemiilor, pentru transportul și căutarea alienaților fără mijloace într‑un ospiciu de
alienați, pentru transportul locuitorilor săraci mușcați de animale turbate și căutarea lor
într‑un institut antirabic, precum și pentru creșterea copiilor găsiți;
i) Administrează spitalul rural din județ, întreținut cu subvențiunea Statului, conform regulamentului acestor spitale;
k) În lipsă de medici de plăși români, delegațiunile județene pot angaja cu contract, pe timp limitat, doctori în medicină străini, dintre cei cu liberă practică în țară.
Contractele respective se vor supune aprobării ministrului de interne.
Art. 10. La alcătuirea bugetului județului, delegațiunile județene și consiliile
județene vor prevede în proiectul de buget sumele necesare pentru retribuțiunea legală a
personalului sanitar de județ și de plăși, prescrise în legea sanitară, anume:
a) Un medic primar de județ;
b) Un secretar al consiliului de igienă publică și al medicului primar;
c) Numărul necesar de medici de plasă, mărind succesiv acest număr în raport
cu numărul de medici care cer asemenea funcțiuni și cu mijloacele de care dispune județul;
d) Un agent sanitar de fiecare plasă;
e) Plata de moașe comunale rurale cu subvențiune din partea comunelor.
Retribuțiunea agenților sanitari comunali cade în sarcina comunelor.
Art. 11. Ca stare de tranzițiune, se tolerează până la anul 1896 menținerea moașelor
de plasă ca organe sanitare auxiliare, însă numai în plășile în care comunele rurale nu sunt în
stare să plătească câte o moașă comunală.
Cu ocazia cercetării și aprobării bugetelor comunelor rurale, delegațiunile județene
vor căuta să înființeze posturi de moașe locale și de agenți sanitari locali, deocamdată câte
o moașă și câte un agent sanitar pentru câte o circumscripție, compusă din cel mai mic
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număr posibil de comune rurale învecinate, fixând, în înțelegere cu prefectul și cu medicul primar, reședințele acestor organe sanitare; vor reduce din an în an întinderea acestor
circumscripțiuni și vor stărui ca, cât mai curând, fiecare comună rurală să aibă câte o moașă
și câte un agent sanitar.
Art. 12. În caz când delegațiunile județene nu vor aloca în bugetul județului fondurile necesare pentru serviciul sanitar, ministrul le va înscrie ex-oficio în bugetul județului.
Art. 13. Delegațiunea județului va veghea ca în bugetul fiecărei comune rurale să
se aloce sumele cuvenite pentru înființarea unui dulap sau a unei cutii de farmacie, precum
și pentru procurarea medicamentelor necesare ce urmează a se distribui gratuit bolnavilor
săraci.
Forma și conținutul acestor farmacii rurale se va stabili în fiecare județ de către consiliul de igienă publică respectiv.
Art. 14. Cu ocaziunea cercetării și aprobării bugetelor comunelor urbane din cuprinsul județului, delegațiunea județeană va veghia ca alocațiile bugetare, pentru acea parte
a serviciului sanitar, care cade în sarcina comunelor urbane, să fie conform cu prescripțiunile
legii sanitare și regulamentului serviciului sanitar de urbe, precum și cu trebuințele locale.
Capitolul III
Atribuțiunile sub-prefecților
Art. 15. Sub-prefectul îndeplinește, cu concursul medicului de plasă, în raza comunelor rurale și în toată circumscipțiunea plășii, următoarele atribuțiuni:
a) Îndeplinește, ca delegat al prefectului, atribuțiunile acestuia arătate în art. 6,
aliniatele c, e, g, k și l;
b) Priveghează sănătatea populațiunii și salubritatea comunelor rurale;
c) Execută măsurile sanitare cu care va fi însărcinat de prefect, precum și toate
ordinele relative la serviciul sanitar, primite de la prefect;
d) Dă medicului primar și veterinarului de județ, medicilor și agenților sanitari
de plasă, ajutorul necesar în îndeplinirea misiunii lor;
e) Controlează pe primarii comunelor rurale dacă ei execută măsurile sanitare
luate de medicii și veterinarii de județ și de plasă; dacă ei dau concursul necesar medicilor,
veterinarilor și agenților sanitari în îndeplinirea atribuțiunilor serviciului lor; dacă primarii
procură neîntârziat medicamentele prescrise de medici pentru reaprovizionarea farmaciilor, în conformitate cu alocațiunile bugetare; dacă distribuirea medicamentelor se face fără
neregularități, și dacă registrele stării civile sunt ținute în regulă;
f) Veghează ca primarii comunelor să îndeplinească lucrările prescrise de regulamentul de vaccinații, care‑i privesc;
g) Ia măsuri în contra lățirii bolilor venerice, trimite în căutarea spitalelor individele vagabonde atinse de asemenea boală, priveghează prostituțiunea;
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h) Priveghează cimitirele și executarea legii și regulamentului asupra
înmormântărilor;
i) Priveghează curățirea piețelor, a străzilor publice, a curților particulare, a
puțurilor și a împrejurimii lor, a malurilor apelor curgătoare;
k) Ia măsuri pentru exterminarea câinilor turbați, pentru împuținarea câinilor vagabonzi în general, și pentru depărtarea din sate și îngroparea grabnică a cadavrelor animale;
l) Priveghează construcțiunile și constată dacă casele construite din nou însușesc
condițiunile igienice prescrise de regulamentele respective;
m) Priveghează abatoarele și măcelăriile în privința curățeniei lor;
n) Procură ajutor în caz de accidente care amenință viața cetățenilor, precum
sunt: inundațiunile, incendiile, surpările de maluri, căderile de case, înecările în apă etc.;
o) Adună științele relative la mișcarea populațiunii și la statistica sanitară, cerute
de prefect și de medicul primar; completează tabele de statistică sanitară, după formularele
stabilite, și redactează rapoartele periodice asupra sănătății populațiunii și a vitelor.
Art. 16. Când sub-prefectul s‑a informat că în vreuna din comunele plășii s‑a ivit
boală epidemică, el raportează imediat prefectului și totodată înștiințează în scris pe medicul plășii.
Sub-prefectul sau ajutorul acestuia însoțește pe medicul plășii în constatarea epidemiei ivite și priveghează ca autoritatea comunală să execute măsurile luate de medic.
Art. 17. Sub-prefectul poate fi delegat de parchet să asiste pe medici la facerea lucrărilor de medicină legală, dar nu poate transmite asemenea delegațiuni asupra primarului
comunei.
Art. 18. Sub-prefectul va însoți pe inspectorul sanitar în inspecția comunelor din
raza plășii; de asemenea sub-prefectul sau ajutorul său însoțește pe medicul primar, când
acesta se transportă într‑o comună pentru constatarea și combaterea unei epidemii.
Capitolul IV
Atribuțiunile primarilor comunelor urbane,
care nu sunt reședințe de județe
Art. 19. Fiecare primar al unei comune urbane, care nu este reședință de județ,
îndeplinește, cu concursul organelor sanitare locale, următoarele atribuțiuni:
a) Execută măsurile sanitare de interes general sau local, prescrise prin legea comunală și legea și regulamentele sanitare, prin ordonanțele și ordinele ministerului sau ale
prefectului;
b) Alcătuiește regulamente relative la igiena și salubritatea publică și privată a
orașului, pe care, după ce vor fi votate de consiliul comunal, le supune aprobării prefectului
și delegațiunii județene, care va lua avizul consiliului de igienă publică al județului. Primarul
priveghează executarea conștiincioasă a regulamentelor aprobate;
472

c) Asupra tuturor planurilor de construcțiuni de spitale, de azile și de băi, asupra adaptărilor pentru asemenea scopuri a caselor particulare și asupra tuturor lucrărilor
publice întreprinse în interesul salubrității publice, precum: canalizațiuni, apeducte, alimentarea comunei cu apă, regulari de ape curgătoare, construcțiuni de hale și de abatoare,
înființări de piețe, târguri, cimitire etc., primarul va cere avizul consiliului de igienă publică
al județului. Asupra proiectelor de canalizarea orașelor, de construcții de spitale, de alimentarea orașului cu apă, se va cere și avizul consiliului sanitar superior și consiliului superior
al lucrărilor publice;
d) Priveghează curățenia piețelor și a străzilor publice, a curților particulare, a
apelor curgătoare și a malurilor lor, și îngrijește ca necurățeniile solide și lichide din străzi,
piețe, case și curți să se depărteze afară din oraș;
e) Inspectează stabilimentele sanitare de binefacere, întreținute din casa comunală; vizitează periodic școlile, internatele, teatrele, hotelurile, hanurile, birturile, băile, și
priveghează condițiunile igienice ale acestora; controlează chiar curățenia locuințelor private, mai cu osebire în cartierele locuite de săraci, și ia măsuri în contra aglomerațiunii locuitorilor în case neîncăpătoare;
f) Ia măsuri pentru golirea sistematică a latrinelor și a haznalelor, pentru curățirea
canalelor și pentru scoterea afară din oraș a dejecțiilor;
g) Priveghează stricta executare a regulamentelor relative la poliția
construcțiunilor și alinierea străzilor, și constată dacă casele construite din nou însușesc
condițiunile igienice prescrise de regulamentele respective. Școlile sau internatele publice și
private, care nu s‑ar afla în condițiuni igienice mulțumitoare, nu se pot închide decât numai
în urma hotărârii ministerului cultelor și instrucțiunii publice;
h) Îngrijesc ca comuna să nu fie lipsită de apă bună de băut, și ca fântânile,
puțurile și cișmelele să se întrețină în perfectă curățenie;
i) Priveghează comerțul cu băuturi și alimente prin inspectarea periodică a
piețelor, târgurilor, halelor, pescăriilor, brutăriilor, măcelăriilor, abatoarelor, zalhanalelor și
a tuturor localurilor unde se vând și se produc comestibile și băuturi de tot felul; oprește
din vânzare alimentele și băuturile stricate și vătămătoare sănătății, iar pe cele suspecte le
sechestrează provizoriu și înaintează probe din ele Institutului de chimie din București sau
Iași, spre a fi examinate, încheind procesele-verbale despre luarea probelor;
k) Priveghează și controlează serviciul vaccinațiunii și revaccinațiunii, ia măsuri
pentru ca să nu rămână copiii nevaccinați, și nerevaccinați, procură vaccinul animal necesar, precum și obiectele care trebuiesc să formeze micul arsenal al vaccinatorului, conform
regulamentului de vacinații;
l) Priveghează prostituțiunea, controlează modul înregistrării femeilor prostituate și al ștergerii lor din registre, precum și vizitarea regulată a acestor femei de către medicul
urbei. Femeile prostituate, persoanele puse în imposibilitate de a se căuta în locuințele lor și
individele vagabonde de ambele sexe, care se vor găsi afectate de boli venerice, vor fi internate în spitale până la completa lor vindecare;
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m) Dă permisiuni pentru înființarea stabilimentelor industriale insalubre de clasa I, II și III; iar în cazuri dubioase, cel mult o săptămână după primirea petițiunii, va cere,
prin prefectul județului, avizul consiliului de igienă publică. Cererile de permisiune, pentru
deschidere de stabilimente industriale de clasa IV, le transmite prefectului cu un aviz din
partea consiliului comunal;
n) Execută legea și regulamentul asupra înmormîntărilor și priveghează verificarea deceselor, modul transportării cadavrelor și cimitirele;
o) Ia măsuri pentru exterminarea câinilor turbați, pentru împuținarea câinilor
vagabonzi în general și pentru depărtarea din localitate și îngroparea grabnică a cadavrelor
animale;
p) Procură ajutor în caz de accidente care amenință viața cetățenilor, precum în
cazuri de inundațiuni, incendii, înzăpeziri, surpări de maluri, căderi de case, înecare în apă,
asfixiarea (înăbușire), prin cărbuni, prin căderea într‑un puț, prin intrarea într‑un canal neventilat etc.;
q) Previne accidentele ocazionate de către alienați furioși, lăsați liberi;
r) Îngrijește ca toți bolnavii să găsească lesne ajutorul medical și ca cei săraci să
fie căutați în spital, sau să primească medicamente gratuite; priveghează ca femeile născătoare și lăuze să găsească ajutorul cuvenit, și ca cele sărace să fie asistate gratis de medici și
de moașe; ia măsuri pentru ca copiii găsiți și orfanii săraci să fie crescuți în contul comunei
sub priveghearea medicilor;
s) Constată endemiile și epidemiile ivite în oraș; ia măsuri în contra lor și în contra
bolilor contagioase în genere; execută dispozițiunile regulamentului pentru prevențiunea
bolilor molipsitoare și îngrijește de izolarea bolnavilor, a familiilor și a locuințelor molipsite;
t) Priveghează activitatea organelor sanitare locale;
u) Veghiază ca registrele starii civile să se țină conform legii;
v) Culege științele relative la mișcarea populațiunii și la statistica sanitară a
orașului, cerute de prefect și pe medicul primar; completează tabelele de statistica sanitară
după formularele stabilite și redactează raporturile periodice asupra sănătății populației.
Art. 20. În caz când primarul nu va aduce la îndeplinire măsurile prescrise la art. 19
și, nici după invitațiunea specială a prefectului, ministrul va fi în drept a le executa în contul
comunei prin oricare autoritate administativă.
Art. 21. Consiliul comunal al urbei va aloca în bugetul comunei sumele necesare pentru retribuțiunile legale a cel puțin un medic, unui agent sanitar și unei moașe, precum și pentru materialul, instrumentarul și imprimatele necesare acestor organe sanitare,
pentru plata costului medicamentelor gratuite și a vaccinului animal, pentru înființarea și
întreținerea unul spital comunal sau pentru subvenționarea unui alt spital din localitate,
pentru înbunătățirea serviciilor de salubritate publică și pentru lucrările de asanare aprobate.
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Art. 22. În lipsă de medici de urbe români, primarul unei comune, urbane care nu
este capitală de județ, poate angaja cu contract, pe timp limitat, doctori în medicină străini
dintre cei cu drept de liberă practică în țară.
Contractul se va supune aprobării ministerului de interne.
Art. 23. În caz când consiliul nu va aloca în bugetul comunei fondurile necesare
pentru administrațiunea poliției sanitare și pentru întreținerea salubrității publice, ministerul sau prefectul, după încuviințarea ministerului, le va înscrie, ex-oficio în bugetul comunei.
Art. 24. Primarii comunelor urbane, sunt datori să comunice consiliilor de igienă și
medicilor primari de județe toate științele relative la serviciul sanitar și la starea salubrității
comunei, ce li se vor cere.
Art. 25. Primarii au dreptul de a consulta consiliile de igienă publică ale județelor și
de a cere concursul acestora pentru orice afacere sanitară.
Art. 26. Primarul, în lipsa lui, ajutorul de primar, va însoți pe inspectorul sanitar în
inspectarea orașului și a serviciilor sanitare locale.
Capitolul V
Atribuțiunile primarilor comunelor rurale
Art. 27. Fiecare primar al unei comune rurale îndeplinește singur, sau (când comuna
are agent sanitar și moașe) cu concursul organelor sanitare locale, următoarele atribuțiuni:
a) Execută măsurile sanitare de interes general sau local, prescrise prin legea comunală, prin legea și regulamentele sanitare, prin ordonanțele și ordinele ministerului sau
ale prefectului;
b) Raportează, neîntârziat, sub-prefectului și medicului plășii ivirea în comună
a bolilor endemice și epidemice (molipsitoare); dă ajutor medicului primar și medicului
plășii în constatarea și combaterea epidemiei ivite; înleznește descoperirea și căutarea bolnavilor și execută izolarea bolnavilor, a familiilor și caselor molipsite, precum și celelalte
măsuri prescrise de medicul primar, de sub-prefect și de medicul plășii, pentru combaterea
bolilor;
c) Face, la finele sau începutul fiecărui an, catagrafia celor ce urmează a fi supuși
operațiilor de vaccinare și revaccinare, în care scop primarul sau delegatul acestuia însoțește
pe agentul sanitar (vaccinatorul), din cătun în cătun și din casă în casă, adună în zilele fixate prin itinerariul și la locurile destinate, pe cei ce urmează a fi vaccinați sau revizuiți; dă
vaccinatorului tot concursul posibil în îndeplinirea misiunii sale, și, sub pedeapsa prescrisă
la art. 35, nu va subscrie procesele-verbale, listele și tabelele defiinitive, înainte de a se fi
încredințat că vaccinațiunea s‑a efectuat așa cum se prevede în menționatele acte publice.
d) Înainte de a se da permisiuneaa pentru o înmormântare, verifică decesul și
constată moartea reală și naturală, pe baza instrucțiunilor populare ce i se vor da; priveghează cimitirele și adâncimea gropilor, în ceea ce privește observarea regulilor prescrise
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de regulamentele sanitare și administrative, și nu permite transportarea cadavrelor, în alte
comune, fără autorizațiunea sub-prefectului;
e) Execută regulamentele și ordinele relative la aliniarea satelor și la construirea
caselor;
f) Priveghează curățenia piețelor și a străzilor publice, a șanțurilor, a maidanelor
și curților particulare, a caselor, a școlilor, a primăriei, a măcelăriilor, a abatoarelor, a brutăriilor, a hanurilor, a cârciumelor, a apelor curgătoare, a malurilor acestora și a adăpătoarelor;
îngrijește de scoterea gunoaielor afară la câmp, mai ales primăvara;
g) Îngrijește ca locuitorii să nu fie lipsiți de apă curată, ca fântânile și puțurile necurate să se sleiască și adâncească, să fie bine ghizduite și împrejmuite, și ca locul dimprejur
să se apere în contra scurgerilor de pe suprafața pământului;
h) Execută măsurile relative la oprirea consumațiunii porumbului necopt și stricat, și altor alimente stricate, precum și a băuturilor vătămătoare sănătății; veghează asupra
vitelor ce se taie în comună, spre a opri tăiarea vitelor bolnave; oprește pescuirea cu dinamită și gogoși de pește;
i) Ia măsuri pentru prinderea câinilor turbați și pentru depărtarea grabnică din
localitate a cadavrelor animale; trimite neîntârziat pe locuitorii mușcați de animale turbate
în examinarea medicului plășii;
k) Procură ajutor în caz de accidente care amenință viața locuitorilor, precum:
în caz de inundație, incendii, surpare de maluri, căderi de case, înecări în apă, asfixiare
(înăbușire) prin cărbuni, prin căderea într‑un puț etc.;
l) Îngrijește ca toți bolnavii să găsească lesne ajutorul medical, și ca cei săraci
să fie căutați în spital sau să primească gratuit medicamentele necesare, la domiciliu; priveghează ca femeile născătoare și lăuze să găsească ajutorul cuvenit, și ca cele sărace să fie
asistate gratis de medic sau de moașe;
m) Priveghează ca farmacia comunală să fie totdeauna aprovizionată cu felul și
cantitatea medicamentelor prescrise în instrucțiunea respectivă; îngrijește ca medicamentele să se distribuie locuitorilor bolnavi, conform instrucțiunilor; veghiază ca fiecare distribuire să se înscrie într‑un registru permanent numit registrul bolnavilor și al distribuirii
medicamentelor, ce vor fi întocmite după formularul A, anexat acestui regulament;
n) Ține în regulă tabela întocmită după formularul no. 17, anexată la finele acestui regulament;
o) Trimite regulat sub-prefectului și medicului plășei tabelele de statistică sanitară, după formularele ce i se vor da, precum și raporturile asupra bolilor locuitorilor comunei; aceste tabele și raporturi se vor trimite de urgență în cazuri de boli molipsitoare și de
epidemii.
Art. 28. În caz când primarul nu va aduce la îndeplinire măsurile din art. 27 prefectul va fi în drept a le executa în contul comunei prin oricare autoritate administrativă.
Art. 29. Când comuna are un agent sanitar local, primarul îl poate însărcina cu executarea măsurilor prescrise pentru combaterea epidemiilor și endemiilor, cu descoperirea
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bolnavilor și cu căutarea lor în lipsa medicului, cu distribuirea medicamentelor, cu verificarea deceselor, cu supraveghearea, curățenia localelor și locurilor publice, cu supraveghearea
fântânilor, cu culegerea stiințelor statistice și cu formarea tabelelor statistice.
Art. 30. Primarul îngrijește ca locuitorii îmbolnăviți să se înscrie zilnic în registrul
bolnavilor, ca celor ușor bolnavi sa li se distribuie medicamente din farmacia comunală,
ca cei greu bolnavi să fie trimiși în căutarea unui spital, și ca bolnavii nevindecați să fie
prezentați medicului plășii, când acesta va vizita comuna.
Art. 31. Primarul îngrijește ca în cancelaria comunei să se afle și să fie ținute în
regulă un registru de inspecțiuni sanitare (neimprimat); un registru de consultațiunile gratuite date de medici, (formular B); un registru al bolnavilor și al distribuirii medicamentelor
(formular A), pentru uzul agentului sanitar, al primarului, al notarului, al învățătorului și
al preotului; un registru pentru vaccinațiune și altul pentru revaccinațiune, precum și imprimatele prescrise în art. 12 din regulamentul pentru vaccinare și revaccinare; un dosar
de raporturi periodice și de tabele statistice relative la serviciul sanitar, regulamentul de
prevențiunea bolilor molipsitoare și o farmacie cu instrucțiunile relative la administrarea ei
și la modul distribuirii medicamentelor.
Art. 32. Consiliul comunal va aloca în bugetul său, în limita mijloacelor de care dispune, sumele necesare pentru retribuțiunea organelor sanitare comunale: un agent sanitar
și o moașă, precum pentru înființarea și reaprovizionarea farmaciei comunale.
Art. 33. Când, din lipsa de mijloace, comuna nu va putea plăti un agent sanitar și o
moașă, primarul va lua înțelegere cu primarii comunelor vecine pentru a face ca mai multe
comune învecinate să plătească împreună câte un agent sanitar local și câte o moașă locală.
Art. 34. În caz când consiliul comunal nu va aloca în bugetul sau fondurile necesare
și pentru administrațiunea poliției sanitare și pentru întreținerea salubrității publice, prefectul sau delegațiunea județului le vor înscrie ex-oficio în bugetul comunei.
Capitolul VI
Penalități
Art. 35. Prefecții, sub-prefecții, primarii comunelor urbane și rurale, care vor
călca dispozițiunile legii sanitare și se vor abate de la prescripțiunile acestui regulament,
vor fi pasibili de penalitățile prescrise la art. 37 din legea pentru organizarea serviciului
administrațiunii centrale și la art. 175 din legea sanitară.
La aceleași pedepse se vor supune fabricanții, comercianții și alte persoane private,
care vor călca prescripțiunile legii sanitare și ale regulamentelor publicate de ministerul de
interne pe baza ei.
Afară de aceasta, funcționarii administrativi abătuți, vor mai fi pasibili de penalitățile
prescrise prin legea de organizare a autorităților administrative (art. 36, 37 și 38).
Amenzile vor intra în casele comunelor respective spre a alimenta fondurile medicamentelor gratuite pentru săraci.
477

Titlul III
Atribuțiunile organelor sanitare
Capitolul VII
Atribuțiunile consiliilor de igienă și salubritate publică ale județelor
Art. 36. Consiliile de igienă și salubritate publică ale județelor se compun și
funcționează în conformitate cu regulamentul special (publicat în Monitorul Oficial no.
153 de la 7 octombrie 1893).
Ele îndeplinesc următoarele atribuțiuni principale:
a) Priveghează, împreună cu prefectul județului, sănătatea publică în
circumscripțiile lor;
b) Propun, din propria lor inițiativă, măsurile necesare pentru îmbunătățirea
condițiunilor igienice ale județului, și ale populației sale;
c) Se ocupă cu toate chestiunile sanitare ce li se vor prezenta de către prefect sau
de către ministru;
d) Priveghează exercițiul medicinei și al farmaciei;
e) Priveghează starea igienică a comunelor, a diferitelor stabilimente publice și a
industriilor insalubre;
f) Studiază cauzele endemiilor, epidemiilor și a bolilor contagioase în genere și
propun măsuri pentru combaterea lor;
g) Examinează ordonanțele medicale prescrise de medici în contul caselor publice, și verifică exactitatea conturilor lor respective; în cazul când prefectul va crede că se
comit neregularități în prescrierea medicamentelor și în mânuirea fondului respectiv, el va
raporta ministerului;
h) Își dau avizul asupra organizațiunii tuturor serviciilor destinate pentru ajutorul și căutarea bolnavilor;
i) Priveghează modul aprovizionării populației cu apă de băut, comerțul cu alimente și băuturi, și comerțul cu substanțe toxice;
k) Priveghează executarea legii și regulamentului asupra înmormântărilor, verificarea deceselor și transportul cadavrelor;
l) Priveghează prostituțiunea;
m) Elaborează regulamente și instrucțiuni de igienă și salubritate publică, ce se
vor supune aprobării ministrului, care va lua avizul consiliului sanitar superior.
Primarii comunelor urbane și rurale și sub-prefecții plășilor pot cere prin prefect avizul consiliului de igienă publică asupra oricărei chestiuni sanitare.
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Capitolul VIII
Atribuțiunile medicilor primari de județe
Art. 37. Fiecare județ va avea un medic primar al județului, doctor în medicină, cu
dreptul obținut prin concurs, de a ocupa această funcțiune, plătit din casa județului cu 500
lei leafa și 200 până la 300 lei pe lună diurnă, pentru ținerea de cai și trăsură.
Art. 38. Medicul primar al județului este capul serviciului sanitar al județului, afară
de serviciile sanitare din orașul de reședință a prefecturii și de spitalele rurale înființate de
Stat.
El depinde de ministrul de interne și de directorul general al serviciului sanitar, și
lucrează în înțelegere cu prefectul.
El dă concursul său, în tot ce privește serviciul sanitar al județului, prefectului, consiliului județean și delegațiunii județene, și are cancelaria sa la prefectură.
Art. 39. Medicul primar controlează și priveghează tot serviciul sanitar în județ și
tot ce privește igiena publică și poliția sanitară, cu excepția numai a serviciilor sanitare din
capitala județului, care sunt direct subordonate directorului general al serviciului sanitar.
El face parte din comisia de privegheare a spitalelor rurale create de Stat și le controlează în unire cu ceilalți membri ai numitei comisiuni.
Art. 40. Medicul primar săvârșește lucrările medico-legale la care este chemat de
către autoritățile judecătorești.
Transportul medicului în excursiuni, pentru lucrările medico-legale, este în sarcina
autorităților judecătorești.
Medicul primar nu va putea delega pe medicii de plăși să facă autopsii și constatări de
atentate la pudoare decât numai în caz de împiedicare a medicului primar, legal constatată.
Art. 41. Medicul primar al județului conlucrează cu consiliul de igienă publică
și salubritate al județului, al cărui vice-președinte este, și îndeplinește, atât singur cât și
în înțelegere cu acel consiliu, lucrările următoare în tot județul, cu excepțiunea capitalei
județului.
a) Priveghează sănătatea publică în toate comunele urbane și rurale, deșteaptă
pe primari asupra îndatoririlor lor, relative la chestiunile sanitare, și propune consiliului de
igienă și salubritate publică măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiunilor igienice
ale județului, orașelor, satelor și ale populațiunii;
b) Priveghează toate serviciile de asistență publică și de căutarea bolnavilor,
precum: căutarea bolnavilor săraci la domiciliu, la consultațiunile gratuite pentru bolnavii
ambulanți, modul primirii bolnavilor în spitale, modul întreținerii din fondurile comunale
și județene a alienaților, infirmilor și copiilor găsiți, și propune crearea de asemenea servicii
sau reformarea celor existente;
c) Priveghează exercițiul medicinei și al farmaciei; cercetează dacă fiecare medic
veterinar, farmacist, asistent sau elev în farmacie, dentist, moașă, sub-chirurg, agent sanitar,
este înscris în registrul personalului sanitar al județului, și propune consiliului de igienă
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măsuri în contra celor ce exercită medicina, medicina veterinară, farmacia, arta dentistică,
obstetrica și mica chirurgie în contra legilor și regulamentelor în vigoare;
d) Revizuiește, în unire cu medicul respectiv de urbe sau de plasă, farmaciile din
tot județul; cercetează titlurile personalului farmaceutic; examinează calitatea medicamentelor, cercetează registrele pentru înscrierea ordonanțelor medicale taxate și orice ar putea
da lumină asupra modului cum se lucrează și se vând medicamentele, constată starea igienică a localurilor, observă dacă se execută conștiincios regulamentul pentru organizarea
interioară a farmaciilor, ia probe din droguele suspecte, spre a le supune examenului unui
laborator de chimie autorizat;
e) Priveghează comerțul cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare, vizitează
drogueriile, controlează executarea măsurilor prescrise pentru întâmpinarea otrăvirilor,
alcătuiește, împreună cu agentul polițienesc, care îl însoțește, procesul-verbal de sechestrarea substanțelor medicamentoase și otrăvitoare, găsite la cei ce nu sunt în drept a le vinde,
care substanțe se înaintează, sub sigiliu, împreună cu procesul-verbal respectiv, autorității
judecătorești competente și cere intervenirea justiției și a administrației pentru reprimarea
celor abătuți.
f) Vizitează și inspectează periodic așezămintele sanitare și de binefacere, publice și private, stabilimentele private de ape minerale, stabilimentele de băi și de natațiune,
școlile și internatele de educațiune, stabilimentele de gimnastică, azilele de noapte, aresturile, și constată starea lor igienică;
g) Inspectează stabilimentele industriale insalubre, controlează executarea strictă a dispozițiunilor regulamentului pentru industriile insalubre, și constată starea igienică
a fabricilor;
h) Priveghează salubritatea orașelor și satelor; controlează, prin inspecțiuni periodice, condițiunile igienice ale comunelor urbane și rurale, mai cu osebire curățenia drumurilor, a străzilor, a piețelor, a curților, a apelor curgătoare și a malurilor lor, a fântânilor
și a puțurilor și chiar curățenia caselor particulare, mai ales în cartierele locuite de săraci
și în casele neîncăpătoare, cu populația aglomerată; cercetează modul scoaterii diferitelor necurățenii din case, din curți și din comună, precum și modul depărtării cadavrelor
animale;
i) Controlează executarea regulamentelor relative la poliția construcțiilor și alinierea satelor, întru cât acestea privesc igiena publică, precum și luarea măsurilor pentru
secarea apelor stătătoare;
k) Controlează executarea legii și a regulamentului asupra înmormântărilor și verificării deceselor, modul transportării cadavrelor și constată starea cimitirelor;
l) Supraveghează comerțul cu alimente și băuturi; inspectează localurile unde se
produc și se vând comestibile și băuturi de tot felul; fabricile de comestibile, de băuturi alcoolice și de apă gazoasă, abatoarele, măcelăriile, pescăriile, băcăniile, brutăriile, cofetăriile,
bragageriile, morile, birturile, hotelurile, hanurile etc.; examinează calitatea alimentelor și
băuturilor; ia, cu formele prescrise de lege, probe în cantitate suficientă din substanțele sus480

pecte și le înaintează de îndată celui mai apropiat laborator de chimie, autorizat de direcția
generală a serviciului sanitar, spre a fi analizate;
m) Conduce și controlează serviciul de vaccinare și de revaccinare, atât în privința
numărului vaccinaților și revaccinaților, cât și relativ la scrupulozitatea cu care se execută de
către medici, agenți sanitari și primari, dispozițiunile regulamentului pentru vaccinare și
revaccinare;
n) Studiază cauzele diferitelor boli contagioase, constată endemiile și epidemiile,
propune și ia măsuri pentru combaterea lor, mai ales a paludismului, controleză executarea
acelor măsuri și a regulamentului de prevențiunea bolilor molipsitoare, îngrijește ca agenții
sanitari să fie povățuiți asupra asepsiei, antisepsiei și dezinfecțiunii;
o) Controlează supravegherea sanitară a prostituțiunei, modul înregistrării femeilor prostituate și a ștergerii lor din registre, precum și facerea regulată a vizitelor medicale
în comunele urbane; propune măsuri pentru mărginirea bolilor venerice;
p) Împarte, în mod practic, pe servicii și pe plăși, după trebuințele localităților,
suma destinată din fondul județului pentru procurarea medicamentelor gratuite;
El este responsabil pentru întreținerea corectă a creditelor respective, pe care nu le
poate depăși.
În cazuri de forță majoră, când populațiunea este bântuită de epidemii foarte întinse
și când creditele pentru medicamente nu sunt suficiente, el raportează la timp direcțiunii
sanitare și prefectului, pentru ca acesta, în unire cu delegațiunea județeană, să poată lua
măsurile necesare;
q) Controlează în județul său îndeplinirea datoriilor de serviciu ale medicilor de
plăși, ale medicilor de urbe, cu excepția capitalei județului, a medicului spitalului județean
și comunal, ale agenților sanitari, ale moașelor și ale primarilor, întru cât privește serviciul
sanitar;
r) Ia măsuri ca în fiecare comună să se formeze în fiecare an și să se păstreze în
arhiva primăriei liste statistice de boli venerice și liste nominale de pelagroși, de leproși și de
cei afectați de conjunctivită granuloasă, și ca, atât administrația cât și medicii, să îndemne
pe cei bolnavi a se căuta, cei cu mijloace la domiciliul lor, iar cei săraci în spital, în special cei
sifilitici în spitalul județean sau rural, unde vor fi trimiși treptat;
s) Controlează dacă medicamentele ordonanțate în contul caselor publice
pentru spitale, azile, penitenciare și închisori se prescriu și se liberează în condițiunile
instrucțiunilor pentru prescrierea, prepararea, dispensarea și taxarea medicamentelor plătite de fondurile publice;
t) Formează, împreună cu prefectul, itinerariile agenților sanitari (vaccinatori)
de plăși și controlează dacă agenții vizitează comunele conform itinerarelor;
u) Inspectează, cel puțin o dată pe an, toate comunele urbane și rurale din județul
său, cu toate cătunele lor;
v) Dă consultațiuni medicale gratuite bolnavilor săraci veniți din județ, atât în
locuința lor, cât și în cancelaria serviciului, și înscrie, în registrul său de consultațiuni, pe toți
bolnavii examinați;
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w) Adună științele locale pentru statistica medicală, culese de către
administrațiunile și organele sanitare locale, le clasifică și redijază rapoartele statistice
generale;
El trimite direcțiunei generale a serviciului sanitar, pe fiecare săptămână, rapoarte
statistice asupra bolilor infecțioase și asupra epidemiilor ivite în județ; la finele fiecărei luni
tabelele statistice no. 7 (vaccinați și revaccinați), 8 (asistența medicală gratuită), 9 (femeile
lăuze asistate gratuit) și 10 (priveghearea sanitară a prostituției); la finele anului: tabelele
statistice no. 1 (spitale, ospicii, azile), 2 (mișcarea bolnavilor din spitale, afară de capitale de
județe și afară de spitale cu administrațiuni speciale, care trimit aceste tabele direct ministerului), 6 (tabelele epidemiilor pe tot anul), 7 (rezumatul vaccinațiilor și revaccinațiilor),
8 și 9 (rezumatul asistenței publice), 10 (rezumatul privegherii femeilor prostituate), 11
(tabela lucrărilor medico-legale), 12 (verificarea deceselor din orașe, cu excepția capitalei
județului), 13 (copii găsiți), 14 (orbi, surdo-muți și cretini), 15 (alienați), 16 (salubritatea
orașelor cu excepția capitalei județului), 17 (salubritatea comunei), 18 (personalul medical, veterinar și farmaceutic, care a funcționat în anul respectiv), 19 (farmaciile și personalul
farmaceutic care a funcționat în anul respectiv), 20 (recapitulația lunară și anuală de numărul bolnavilor tratați la consultații zilnice, cu arătarea bolii, cu excepția capitalei județului);
x) Referă prefectului toate neajunsurile igienice și de salubritate ce va fi constatat, cere îndreptarea acelor neajunsuri și pedepsirea celor abătuți; iar în caz de neluare în
considerațiune a cererilor sale va raporta detailat directorului general al serviciului sanitar;
y) Însoțește pe inspectorul sanitar în inspectarea serviciilor sanitare și a comunelor și îi pune la dispozițiune registrele, actele și tabelele statistice de care va avea trebuință.
Art. 42. La vizitarea comunelor urbane, care nu sunt capitale de județe, medicul
primar nu va scăpa din vedere îndeplinirea atribuțiunilor sale, prescrise în art. 41; afară de
aceasta, se va informa de visu dacă primarii acelor comune îndeplinesc atribuțiunile prescrise în art. 19 și 21; va inspecta toate serviciile sanitare locale; va controla dacă medicii de orașe și organele sanitare auxiliare (agenții sanitari și moașele) îndeplinesc în mod
conștiincios toate atribuțiunile lor, prescrise în capitolele XII și XIII; va cerceta dacă cancelariile medicilor de orașe sunt ținute în modul arătat la art. 100, și va viza și verifica diferitele
registre medicale și statistice ale serviciului.
Art. 43. La inspectarea comunelor rurale, medicul primar de județ va fi însoțit, pe
cât va fi posibil, de sub-prefectul plășii (sau de ajutorul acestuia) și de medicul plășii, și va
îndeplini următoarele lucrări:
a) Controlează dacă primarii comunelor rurale îndeplinesc atribuțiunile lor, prescrise în art. 27, 29, 30; 31 și 32;
b) Observă dacă registrele de prezența medicilor și agenților sanitari de plăși se
țin în regulă; cercetează dacă vaccinatorii vizitează regulat comunele după itinerariu și dacă
ei își îndeplinesc datoriile de serviciu, conform regulamentului și instrucțiunilor date;
c) Cercetează dacă bolnavii săraci primesc regulat ajutorul medical gratuit, dacă
primarii cheamă pe medicii de plasă spre a a da ajutorul cuvenit bolnavilor, și dacă aceștia
dau în persoană ajutor bolnavilor prezentați;
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d) Cercetează dacă agenții sanitari locali și moașele comunale îndeplinesc cu
scrupulozitate îndatoririle lor;
e) Cercetează dacă farmaciile comunale sunt înființate, aprovizionate și bine administrate; dacă distribuirea medicamentelor se face conform instrucțiunilor, și dacă registrul bolnavilor se ține la zi și cu regulă;
f) Controlează dacă, la zilele fixate prin itinerariu, primarii adună copiii pentru
vaccinare și revaccinare, precum și pentru revizuirea celor operați; dacă registrele de vaccinare și de revaccinare sunt ținute în regulă; dacă aceste registre sunt vizate și verificate de
medicii de plăși; dacă sumele adunate în registre, după terminarea fiecărei operațiuni, sunt
exacte, dacă ele corespund cu listele definitive și cu procesele verbale înaintate medicului
primar și constată dacă objectele care formează micile arsenale ale vaccinatorilor sunt complete, curate și bine întreținute;
g) Examinează dacă în dosarul de științele medicale statistice se găsesc tabelele
de mișcarea populațiunii, tabelele de mișcarea epidemiilor, listele medicamentelor gratuite
consumate, listele sifiliticilor, a pelagroșilor, a leproșilor, a celor atinși de conjunctivită granuloasă, a orbilor, a surdo-muților, a cretinilor, a alienaților și a copiilor găsiți, și dacă aceste
liste și tabele formate de medicii de plăși, cu ajutorul primarilor și al organelor sanitare locale, sunt exacte și uniforme cu cele trimise prefecturii sau medicului primar;
h) Vizează și verifică diferitele registre și dosare privitoare la serviciul sanitar;
i) Se informează dacă comunele îngrijesc de infirmi, de copii găsiți și de alienați;
k) Vizitează școlile comunale, primăriile, sub-prefecturile, aresturile și constată
dacă localurile sunt în condițiuni igienice satisfăcătoare, dacă ele sunt destul de spațioase și
luminoase și dacă latrinele lor se țin în stare curată;
l) Cercetează dacă se găsesc în cârciumi, hanuri și băcănii alimente și băuturi stricate sau falsificate; observă dacă aceste localuri se întrețin curate și dacă băcanii se conformă regulalamentului pentru comerțul cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare;
m) Vizitează stabilimentele industriale insalubre și constată dacă ele însușesc
condițiile igienice cerute prin regulamentul respectiv;
n) Se informează dacă cimitirele sunt așezate în condițiunile legii, dacă ele
sunt îngrădite, dacă cadavrele se îngroapă la adâncimea prescrisă pentru înmormântări și
dacă decesele se verifică de către primar sau de către agentul sanitar, în conformitate cu
instrucțiunile date;
o) Observă dacă locuitorii țin casele și curțile lor curate, precum și străzile din comună; dacă se scot gunoaiele și băligarul din raza comunei afară; dacă există apă stătătoare
și alte locuri infecțioase; dacă se tolerează cadavre animale neîngropate;
p) Controlează dacă primarii raportează imediat, prin înadins trimiși, sub-prefectului și medicului de plasă ivirea epidemiilor: dacă medicii de plăși se prezintă neîntârziat
în localitățile infectate pentru constatarea epidemiilor și de câte ori cere trebuința pentru
combaterea lor, și dacă primarii și agenții sanitari execută măsurile de poliție sanitară prescrise de medici;
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q) Se informează dacă primarii dau publicitate întinsă cuprinsului circulărilor,
instrucțiilor și ordinelor relative la serviciul sanitar primite de la sub-prefect și medici, și
dacă ei le execută întocmai;
r) Cercetează dacă primarii denunță autorităților competente cazurile de
exercițiul ilicit al medicinei ivite în comunele lor și dacă ei opresc acest exercițiu.
Art. 44. Pentru orice neregularități constatate la vizitarea comunelor, medicii primari cer în scris prefecților județelor respective îndreptarea acelor neajunsuri și pedepsirea
celor abătuți.
Art. 45. La vizitarea comunelor, medicul primar de județ încheie un proces-verbal, în dublu exemplar, prin care constată rezultatul inspecțiunii și măsurile recomandate
autorității locale. În acest proces-verbal, medicul-primar va atinge, pe cât îi va fi posibil,
toate chestiunile prevăzute în art. 40, aliniatele f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r și s, precum și în
art. 42 și 43. Un exemplar al acestui proces-verbal se va transcrie în registrul de inspecțiuni
medicale, iar celălalt exemplar se va lua și păstra de medicul primar în arhiva serviciului său.
Art. 46. Medicul primar de județ comunică directorului general al serviciului sanitar, prin rapoarte periodice lunare, trimestriale și anuale, și, în cazuri grave și urgente, prin
rapoarte speciale, rezultatele lucrărilor cerute prin art. 40, 41, 42 și 43.
El comunică de asemenea în scris prefectului observațiunile sale asupra stării
sănătății publice, asupra endemiilor și epidemiilor, și asupra rezultatului lucrărilor enumerate la art. 42 și 43.
Art. 47. În caz de ivirea vreunei epidemii, medicul primar se transportă la fața locului, ori de câte ori va cere trebuința, atât pentru constatarea epidemiei și luarea măsurilor
de poliție sanitară, cât și pentru a controla executarea măsurilor luate, și dă, după putință, în
persoană, ajutor medical bolnavilor.
În asemenea cazuri, medicul primar va fi însoțit de sub-prefectul și de medicul plășii.
Procesul-verbal respectiv se va încheia în triplu exemplar, unul în registrul de
inspecțiuni medicale al primăriei, altul pentru arhiva medicului primar și al treilea exemplar
se va înainta directorului general al serviciului sanitar.
Medicul-primar îngrijește ca tabela no. 5 de mișcarea epidemiilor să se înainteze neîntârziat și regulat, din șapte în șapte zile, directorului general al serviciului sanitar.
Art. 48. Medicii primari de județe conlucrează, fiecare în competența sa, cu veterinarii de județe și de orașe pentru combaterea acelor boli ale animalelor, care se pot transmite omului.
Art. 49. La inspectarea cancelariilor medicilor de plăși, medicii primari controlează
dacă medicii de plăși țin în regulă registrele, dosarele, farmaciile portative și instrumentele
enumerate la art. 82 și vizează registrele revizuite.
Art. 50. Delegațiunea județeană va procura toate registrele și imprimatele necesare
organelor sanitare, aflate în serviciul județului, al plășilor și al comunelor rurale în special:
a) Registrele și formularele tabelelor statistice anexate la finele acestui regulament;
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b) Procesele-verbale și listele prevăzute în regulamentul pentru vaccinare și
revaccinare;
c) Legile și regulamentele sanitare, precum și regulamentele locale, votate de
consiliul județului respectiv și aprobate de ministru;
d) Instrucțiunile relative la înființarea, compunerea, administrarea și aprovizionarea farmaciilor rurale, precum și la distribuirea medicamentelor din acele farmacii;
e) Registrele prevăzute în art. 14 din regulamentul consiliilor de igienă și de salubritate publică;
f) Registrele de hârtiile intrate și ieșite, precum și condicele de expediție.
Medicul primar va distribui registrele și imprimatele, după trebuință, medicilor de
plăși, medicilor comunelor urbane (care nu sunt capitale de județe), agenților sanitari și
moașelor.
Primăriile sunt datoare să‑și procure, în contul casei comunale, registrele de revaccinare, registrele bolnavilor și de distribuirea medicamentelor, registrele de consultațiuni
medicale gratuite, precum și registrele de inspecțiune (vizitele organelor sanitare).
Aceste registre vor servi mai mulți ani și se vor reînnoi numai după completarea lor.
Art. 51. De asemenea, delegațiunea județeană va procura instrumentele și farmaciile portative, necesare medicilor, precum și obiectele care formează micele arsenale ale vaccinatorilor și ale moașelor; iar medicul primar le va distribui cu inventar organelor sanitare
și va priveghea ca acest material să fie bine întreținut.
Toate aceste instrumente și obiecte se vor trece într‑un inventar ce se va păstra în
cancelaria medicului primar.
Art. 52. Medicul primar priveghează ca organizațiunea farmaciilor rurale,
instrucțiunile pentru aprovizionarea și distribuirea medicamentelor, organizațiunea serviciului consultațiilor medicale gratuite, redactarea tabelelor statistice sanitare, precum și
îndeplinirea atribuțiunilor diferitelor organe sanitare, să fie uniforme în toate plășile și în
toate comunele rurale.
Numai compunerea farmaciilor portative ale medicilor va fi lăsată la apreciarea fiecărui medic, dar cu observarea instrucțiunilor pentru prescrierea, prepararea, dispensarea și
taxarea medicamentelor plătite din fondurile publice.
Art. 53. La finele fiecărei luni, medicul primar primește rapoartele lunare ale organelor sanitare, însoțite de procesele-verbale și de tabelele statistice lunare, relative la întrega
lor activitate; înscrie în registrul statistic general de activitatea personalului sanitar județean,
în dreptul fiecărui funcționar sanitar, toate lucrările săvârșite de acesta în cursul lunii și justificate prin actele înaintate; și, după completarea tabelei pentru întregul personal, înaintează
câte o tabelă, extrasă din registru, directorului general al serviciului sanitar și prefectului.
Art. 54. La finele fiecărui an, medicul primar, în înțelegere cu consiliul de igienă și
de salubritate publică, supune directorului general al serviciului sanitar un raport general,
în extenso asupra serviciului sanitar și asupra sănătății publice din județ, precum și un extras
din același raport, ce va fi publicat în Monitorul Oficial.
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El va expune amănunțit starea sanitară a județului și a populațiunii sale, bazată pe
date precise, care permit o comparațiune cu starea ei din anii trecuți, starea instituțiunilor și
a așezămintelor sanitare din județ, cu excepția celor ce nu sunt supuse controlului medicului primar și al consiliului de igienă publică, activitatea personalului sanitar, cu excepțiunea
personalului sanitar din capitala județului, rezultatele dobândite, cauzele neajunsurilor constatate; în fine va propune măsurile necesare pentru înlăturarea neajunsurilor și va anexa
raportului său toate tabelele statistice anuale no. 1, 2, 2 bis și de la 6 până la no. 20 inclusiv.
Art. 55. Medicul primar de județ nu poate lipsi de la postul său, fără știrea prefectului, el poate absenta de la serviciu cel mult de trei ori pe lună, pentru câte 24 ore, când este
chemat în consultații profesionale, înștiințând despre aceasta pe prefect.
Pentru absențe până la 8 zile, el ia permisiune de la prefect, care regulează înlocuirea
și raportează ministerului (direcțiunii generale a serviciului sanitar).
Darea permisiei nu se poate repeta mai mult decât de trei ori pe an.
În caz de absență a medicului primar până la 8 zile, medicul capitalei județului sau
medicul spitalului județului expediază lucrările curente ale cancelariei medicului primar de
județ.
Pentru absențe mai mari, medicul primar de județ ia înțelegere cu prefectul și cere
concediu de la directorul general al serviciului sanitar. Concediul nu poate trece peste 30
zile pe an, afară de cazuri extraordinare de boală, constatată prin certificat medical.
Cererea de concediu va fi însoțită de consimțământul în scris al medicului, care va
înlocui pe medicul primar; medicul înlocuitor va beneficia de spezele de transport cuvenite
medicului primar pentru zilele de absență ale acestuia.
Art. 56. În caz de vacanță a postului de medic primar de județ, prefectul însărcinează îndată pe cel mai vechi dintre medicii de plasă, doctor în medicină, sau în lipsă, pe
medicul de oraș sau de spital, cu conducerea provizorie a serviciului sanitar al județului și
raportează ministerului de interne (direcțiunii generală a serviciului sanitar), care avizează.
Art. 57. În caz de vacanță a unui post de medic de plasă, medicul primar poate fi
însărcinat provizoriu cu îndeplinirea atribuțiunilor medicului acelei plăși. În acest caz medicul primar are dreptul la spezele de transport ale medicului înlocuit (când el va vizita
comunele și cătunele cel puțin de 2 ori pe lună, și numai la jumătate din diurna medicului
plășii, când el le va vizita numai o dată pe lună).
Capitolul IX
Cancelaria medicului primar
și atribuțiunile secretarului serviciului sanitar
Art. 58. Cancelaria medicului primar este una și aceiași cu a consiliului de igienă și
de salubritate publică al județului.
Cancelaria va fi instalată în localul prefecturii județului, în una sau două camere, din
care cel puțin una proprie pentru primirea și examinarea bolnavilor.
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Registrele și dosarele sunt comune pentru serviciul medicului primar de județ și acela al consiliului de igienă publică și de salubritate, cu excepția registrelor arătate în art. 14
din regulamentul pentru consiliile de igienă, care sunt proprii ale consiliului respectiv, și cu
excepția dosarelor pentru lucrările medico-legale, care sunt speciale ale medicului primar.
Art. 59. În cancelaria medicului primar de județ se vor afla, pe lângă registrele
și imprimatele arătate în art. 50, următoarele obiecte care se vor procura în contul casei
județului: 1 sigiliu simplu, 1 sigiliu timbru, o lupă, 1 microscop, 2 lactometre, 1 cremometru, 1 alcoolometru, 1 aparat Abel Penshy pentru examinarea petrolului, 1 cutie cu instrumente pentru autopsii, 1 trusă cu instrumente chirurgicale, obstetricale și ginecologice de
prima necesitate, 1 lighean de perete, o farmacie portativă și dulapurile necesare pentru
arhivă și pentru bibliotecă. Toate aceste obiecte și instrumente se vor trece în inventarul
general al serviciului sanitar al județului în care se vor adnota, atât predările cât și primirile
efectuate cu ocaziunea schimbării personalului.
Art. 60. Secretarul consiliului de igienă publică și de salubritate al județului este
totdodată și secretarul medicului primar de județ, se află sub ordinele imediate ale acestuia
și nu poate lipsi de la post fără încuviințarea medicului primar.
Art. 61. Secretarul serviciului sanitar se numește de prefect în înțelegere cu medicul primar de județ, și este plătit din casa județului cu 100 până la 150 lei leafă pe lună.
Secretarul trebuie să aibă calitatea de cetățean român, să fi făcut stagiul în armată să posede
o scrisoare frumoasă și să cunoască terminologia medicală.
Art. 62. Atribuțiunile secretarului serviciului sanitar sunt următoarele:
a) Primește în fiecare zi corespondența de la poștă și o prezintă medicului primar;
b) Redijază corespondențele curente și copiază toate lucrările ce i se vor da de
către medicul-primar;
c) Îngrijește de expediarea la timp a corespondențelor;
d) Ajută pe medicul primar la redijarea tabelelor și rapoartelor statistice;
e) Ține în regulă și aparte registrele și dosarele consiliului de igienă și ale medicului primar, precum și registrul inventar de zestrea întregului serviciu sanitar;
f) Păstrează la dosarele respective câte o copie de pe fiecare raport, adresă, tabelă
statistică, proces-verbal, încheiare, certificat și după orice altă lucrare, ieșită din cancelaria
consiliului de igienă publică sau a medicului-primar;
j) Formează un dosar aparte din tot ce se referă la raportul general al medicului
primar; acest dosar se va compune din tabelele și rapoartele anuale ale diferitelor organe
sanitare subordonate medicului primar, precum și din tabelele anuale recapitulative și din
raportul general redactat de medicul primar.
Art. 63. Secretarul serviciului sanitar mai poate fi însărcinat cu concentrarea lucrărilor trimestriale și anuale, relative la recensământul și la mișcarea populațiunii județului, nu
însă și cu alte lucrări ce n‑au nici un raport cu serviciul sanitar.
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Capitolul X
Atribuțiunile medicilor de plasă
Art. 64. Fiecare plasă va avea cel puțin un medic, doctor sau licențiat în medicină,
plătit din casa județului cu 300 lei leafă și 200 până la 250 lei diurnă pe lună (pentru ținerea
de cai și trăsură).
Art. 65. În posturile vacante de medici de plăși și în lipsă de doctori sau licențiați
în medicină români, vor putea fi angajați cu contract, pe timp limitat, doctori în medicină
străini, dintre cei cu liberă practică în țară. Aceste contracte sunt supuse la aprobarea ministrului.
În plășile lipsite de medic de plasă și bântuite de epidemii se pot însărcina, în mod
excepțional, cu căutarea bolnavilor, doctoranzii (absolvenți ai facultății de medicină) și
plătiți din credite alocate pentru funcțiune de medici de plasă.
Art. 66. Medicul de plasă locuiește în comuna de reședință a sub-prefecturii plășii;
este subordonat medicului primar al județului și supus controlului său. El primește de la
medicul primar instrucțiuni pentru cazuri speciale care nu sunt precizate prin instrucțiile
generale.
Art. 67. Medicul de plasă îndeplinește, atât singur cât și cu concursul sub-prefectulul și al primarilor, următoarele atribuțiuni:
a) Priveghează sănătatea publică în comunele din plasă, cu excepția comunelor
urbane care au medici de urbe;
b) Povățuiește populațiunea rurală, la toate ocaziunile când vine în contact cu
dânsa, asupra regulilor elementare de igienă, mai cu osebire asupra alimentațiunii copiilor,
asupra măsurilor de observat la înțărcarea copiilor, asupra curățeniei caselor, a curților și a
străzilor;
c) Dă concursul său sub-prefectulul, pentru îndeplinirea lucrărilor de poliție
sanitară;
d) Vizitează, însoțit de primarul local, hanurile, cârciumile și băcăniile; cere primarului oprirea vânzării alimentelor și băuturilor vătămătoare; ia probe, în cantitate suficientă, din alimentele și băuturile suspecte, care se pot sechestra provizoriu de primar, și
trimite singur sau cu sub-prefectul acele probe, însoțite de procesul-verbal respectiv, la prefectură, spre a fi examinate în cel mai apropiat laborator de chimie;
e) Supraveghează comerțul cu substanțe medicamentoase și otrăvitoare, dreseză
cu primarul local procese verbale de constatarea celor abătuți de la regulamentul respectiv,
înainteză sub-prefectului, sub sigiliu, substanțele otrăvitoare, lesne transportabile și cere luarea măsurilor cuvenite pentru reprimarea celor abătuți;
f) Constată dacă se păzește legea pentru cimitire și regulamentul pentru înmormântări și pentru verificarea deceselor;
g) Inspectează stabilimentele industriale insalubre, spre a se încredința dacă ele
se află în condițiunile igienice prescrise de regulamentul respectiv;
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h) Cere intervenirea sub-prefectulul în toate cazurilor de exercițiu ilicit al medicinei pentru urmărire și darea în judecată a celor culpabili;
i) Ia măsuri în contra lățirii bolilor sifilitice, descoperă cu concursul primarului
și al agenților sanitari, pe locuitorii sifilitici, spre a le da ajutor medical; vizitează cetele de
țigani nomazi și pe soldații liberați sau ieșiți de la schimb; formează, în fiecare an și în fiecare
comună, după formularul oficial, lista celor afectați de aceste boli; caută, cu medicamente
gratuite și la domiciliul lor pe sătenii bolnavi care dispun de mijloace, și trimite treptat în
căutarea spitalului județean sau rural pe bolnavii săraci care nu pot fi căutați la domiciliu.
k) Formează, de asemenea, în fiecare an și în fiecare comună, după formularele
oficiale, lista pelagroșilor, sifiliticilor, leproșilor și a celor atinși de conjunctivită granuloasă
și regulează căutarea acestor bolnavi; a celor cu mijloace la domiciliile lor, a celor săraci în
spitale;
l) Vizitează școlile și pe școlari, cu ocazia fiecărei inspecțiuni comunale, se informează asupra existenței vreunui caz de boală infecțioasă sau contagioasă, și ia măsurile cuvenite; observă dacă toți școlarii sunt vaccinați și revaccinați, și înscrie în registrele
respective pe cei găsiți nevaccinați, dă ajutor elevilor bolnavi și consemnează în registrele
de inspecțiune (ale școlilor) neajunsurile igienice ale localurilor, precum și starea lor de
curățenie;
m) Controlează de aproape pe agentul sanitar (vaccinator) al plășii; controlează
de asemenea activitatea organelor sanitare locale, a agenților sanitari comunali și a moașelor
comunale, cu excepția celor din comunele urbane; constată dacă agenții sanitari și moașele
își îndeplinesc exact îndatoririle prescrise prin acest regulament.
n) Îngrijește ca vaccinațiunea și revaccinațiunea să se execute, de către agentul
sanitar al plășii, întocmai, conform dispozițiunilor regulamentului pentru vaccinare și revaccinare, și răspunde de orice neregularitate ivită în serviciul vaccinațiunii;
o) Vizitează, cel puțin de două ori pe lună, comunele din plasă cu toate cătunele
lor; în caz de epidemie, înștiințează de urgență pe medicul primar și ia măsurile prescrise de
regulamentul pentru prevențiunea bolilor molipsitoare;
p) Dă bolnavilor, mai ales celor din comunele rurale, ajutorul medical cuvenit,
atât la reședința plășii, cât și cu ocazia vizitării comunelor, în localele primăriilor pentru bolnavi ambulanți și la domiciliile locuitorilor pentru cei greu bolnavi; pentru săraci și pentru
săteni, în genere, ajutorul său medical este gratuit;
Asistă femeile la faceri grele când moașa cere intervențiunea unui medic;
q) Culege elementele necesare pentru statistica sanitară a plășii;
r) Raportează medicului primar pentru orice întâmplare extraordinară ivită în
plasă, atingătoare de sănătatea locuitorilor și de salubritatea publică; îi trimite neîntârziat tabelele statistice ale bolilor epidemice, tabelele statistice săptămânale, lunare și anuale regulamentare, precum și rapoatele științifice asupra bolilor predominătoare în fiecare stagiune.
Art. 68. Medicul de plasă face în circumscipțiunea sa lucrările medico-legale la care
este chemat de către autoritățile judecătorești și administrative; el nu va putea face autopsii
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și constatări de atentate la pudoare decât numai în caz de împedicare a medicului primar,
legal constatată.
Transportul medicului în excursiuni, pentru constatări medico-legale, este în sarcina
autorităților judecătorești.
Art. 69. Pe lângă atribuțiunile arătate în art. 67, medicul de plasă mai îndeplinește,
cu ocazia vizitării comunelor, următoarele îndatoriri:
a) Revizuiește farmacia comunei, costată starea ei, prescrie medicamentele necesare pentru reaprovizionarea farmaciei în contul casei comunale, în limitele sumei prevăzute pentru acest scop în bugetul comunei; primarul este dator să procure neîntârziat
medicamentele prescrise;
b) Examinează registrul bolnavilor și distribuirea medicamentelor; controlează
dacă agentul sanitar, primarul, notarul, învățătorul sau preotul distribuie medicamentele
și țin registrul în conformitate cu instrucțiunile respective; vizează și verifică registrul; îndreptează erorile constatate și dă personalului explicațiuni pentru prevenirea lor; notează
din acel registru pe bolnavii noi și pe cei neînsănătoșiți; vizitează personal pe aceștia, le dă
ajutorul medical și îi înscrie în registrele de consultațiuni medicale, atât în registrul primăriei, cât și în cel al serviciului său;
c) Revizuiește registrele de vaccinațiune și revaccinațiune; le vizează și le verifică;
adună cifrele din registre; constată dacă ele corespund exact cifrelor din procesele-verbale,
tabelele și listele definitive înaintate de vaccinator; vizitează persoanele vaccinate și revaccinate, spre a constata dacă succesele și insuccesele operațiunii s‑au notat cu exactitate în
registre, și inspectează obiectele ce formează micul arsenal al vaccinatorului, spre a constata
dacă ele sunt curate și complecte;
d) Consultă registrele stării civile, spre a se informa despre mișcarea populațiunii
și spre a cerceta de nu cumva există în localitate boli epidemice și endemice;
e) Îngrijește ca dosarele primăriei, relative la serviciul sanitar (raporturile periodice și tabelele statistice) să fie complete și în regulă.
Art. 70. Cu ocaziunea inspecțiunilor comunale, medicul de plasă încheie, la fiecare
primărie, câte un proces-verbal în dublu exemplar, semnat de medic și de primar, unul în
registrul de inspecțiuni sanitare al primăriei, altul în foaie volantă, ce se va lua de medic.
Art. 71. În procesele-verbale de inspecțiunea comunelor se vor constata lucrările
săvârșite de medicul plășii, precum și măsurile prescrise.
Medicul este dator să constate, în fiecare proces verbal, numărul locuitorilor,
mișcarea populațiunii în luna respectivă și în anul curent, starea farmaciei rurale, numărul
bolnavilor cărora li s‑au distribuit medicamente de către funcționarii comunali de la ultima inspecție încoace, numărul bolnavilor văzuți și cărora s‑au dat consultații personal de
medic, activitatea organelor sanitare locale (a agentului sanitar și a moașei), precum și alte
constatări importante, făcute în cursul inspecțiunii.
Cel puțin la trei luni o dată, medicul de plasă este dator să facă, în fiecare comună,
câte o inspecțiune amănunțită și să încheie câte un proces-verbal complet, în care va atinge
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toate atribuțiunile sale, prescrise în art. 67 și 69. Pentru înleznirea acestei lucrări, medicul
primar va pune la dispozițiunea medicilor de plăși formulare de procese-verbale imprimate,
ce vor fi redactate în modul chestionarelor, rămânând ca medicii de plăși să înscrie răspunsurile la fiecare chestiune.
La inspectarea comunelor, în luna decembrie, medicul de plasă va aduna în fiecare
comună elementele necesare pentru alcătuirea tabelelor statistice anuale cerute în art. 78.
Art. 72. Îndată ce medicul plășii va fi înștiințat de ivirea vreunei boli epidemice,
el se transportă imediat în localitate, împreună cu sub-prefectul plășii, vizitează bolnavii,
însoțit de agentul sanitar respectiv, și le dă ajutorul medical cuvenit; constată felul bolii și
declară ivirea epidemiei chiar și atunci când el va constata un sigur caz de boală infecțioasă,
prevăzut în regulamentul de prevențiunea bolilor infecțioase; ia toate măsurile de poliție
sanitară prescrise în regulamentul pentru prevenirea bolilor molipsitoare; prescrie medicamentele necesare, pe care primarul le va procura imediat; instruiește pe agentul sanitar, în
ceea ce privește căutarea bolnavilor, izolarea lor și executarea dezinfecțiunii; formează lista
nominală a bolnavilor atinși de boli epidemice, notând în dreptul fiecăruia, data îmbolnăvirii și data însănătoșirii sau morții, care listă, se va continua până la încetarea definitivă a
epidemiei, de la ivirea primului caz, până la ziua constatării, și încheie un proces-verbal în
triplu exemplar, unul în registrul de inspecțiuni sanitare al primăriei, și două în foi volante,
ce se vor lua de medicul plășii și se vor trimite neîntârziat medicului primar, împreună cu
tabela no. 5, rămânând ca medicul primar să înainteze directorului general al serviciului
sanitar unul din aceste procese verbale, împreună cu tabela no. 5.
Medicul de plasă dă învățătorilor instrucțiuni despre măsurile de luat, în conformitate cu regulamentul pentru prevențiunea bolilor infecțioase, pentru ca școala să nu devină
un focar din care epidemia să se transmită în tot satul.
În caz de epidemie de variolă, se va arăta, în tabela no. 5, câți din cei îmbolnăviți și
câți din cei morți au fost vaccinați și revaccinați cu succes.
În procesul verbal de constatarea unei epidemii, se va constata: data ivirii primului caz, data când a raportat autoritatea administrativă; ce măsuri s‑au luat până la venirea
medicului; câți bolnavi au fost de la ivirea epidemiei până în ziua constatării ei; câți dintre
bolnavi s‑au însănătoșit, câți au decedat și câți au rămas bolnavi; originea epidemiei (modul
de importațiune); cauzele cari au produs epidemia, care întrețin și favorizează lățirea bolii;
care sunt măsurile de poliție sanitară, luate de medic pentru căutarea bolnavilor, pentru
izolarea lor și pentru executarea dezinfecțiunii.
În prima tabelă no. 5, făcută în ziua constatării, se vor nota, în coloana bolnavilor noi,
toți bolnavii și toți morții, care au fost în comună, de la ivirea primului caz până în acea zi.
Medicul plășii va vizita comuna infectată și pe bolnavi, cât mai des posibil, cel puțin,
însă, o dată pe săptămână; în caz de necesitate, și când epidemia e gravă, el se va stabili în
localitate, în care timp va fi scutit de a face inspecțiunile regulamentare în celelalte comune
ale plășii.
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În timpul absenței medicului din comună, agentul sanitar va îndeplini toate
atribuțiunile medicului, conform instrucțiunilor ce a primit și va anunța pe medic în cazuri
de agravarea epidemiei.
Medicul plășii va îngriji să înainteze medicului primar, regulat și neîntârziat, din 7 în
7 zile, tabelele statistice no. 5, de mișcarea epidemiilor, va observa că cifrele din tabelele statistice să corespundă întocmai numărului bolnavilor notați în procesele-verbale, de asemenea ca numărul bolnavilor vechi din tabelă să corespundă întocmai numărului bolnavilor
rămași din tabela precedentă.
După stingerea epidemiei, medicul de plasă va face un al doilea proces-verbal,
în triplu exemplar, în care se va constata: timpul cât a durat epidemia, numărul total al
îmbolnăviților, morților și însănătoșiților după sex; cauzele principale care au determinat moartea și care dintre măsurile sanitare aplicate, au avut mai mult efect în combaterea
epidemiilor.
Art. 73. Fiecare medic de plasă va avea o farmacie portativă, înzestrată cu medicamentele cele mai necesare, precum și cu materialul de pansament indispensabil în cazuri de
accidente. La facerea inspecțiunilor, medicul va lua cu sine farmacia.
Medicul este în drept a‑și aproviziona farmacia portativă cu medicamentele pe care
le va alege el și le va prescrie în contul casei județului, conformându‑se numai instrucțiunilor
pentru prescrierea, prepararea, dispensarea și taxarea medicamentelor plătite din fondurile
publice, și supunând prescripțiunile sale vizei medicului primar.
El va libera medicamente din farmacia portativă, atât bolnavilor, veniți din plasă
la domiciliul său spre a‑l consulta, cât și cu ocaziunea inspectării comunelor, bolnavilor
vizitați la domiciliul lor, mai cu osebire când medicamentele necesare nu se găsesc în farmacia comunei.
In nici un caz medicul de plasă nu va putea primi vreo plată, pentru medicamentele
liberate din farmacia portativă.
Art. 74. Medicul de plasă va îngriji, împreună cu primarii comunelor, ca fiecare
comună rurală să aibă la primărie, o farmacie, înzestrată cu medicamentele cele mai necesare; instrucțiuni imprimate pe cartoane durabile, fixate în interiorul dulapului sau cutiei cu
medicamente, vor arăta numele, cantitatea, compozițiunea și prețul fiecărui medicament;
tot în aceste instrucțiuni, în dreptul numelui fiecărui medicament, se vor descrie, în mod
deslușit și în termeni populari: bolile în contra cărora se poate întrebuința medicamentul,
variațiunea dozelor, după etatea bolnavului, modul întrebuințării și administrării medicamentului, regimul de observat etc., precum și formele ce sunt a se observa la distribuirea
medicamentelor și la aprovizionarea farmaciei.
Pentru înlăturarea confuziunilor ce se pot întâmpla la schimbarea personalului, medicul de plasă n‑are voie de a schimba felul, compozițiunea și dozele medicamentelor admise de medicul primar pentru farmaciile rurale, din contră, el este dator să facă prescripțiunea
pentru reaprovizionarea farmaciei, astfel ca signatura fiecărui medicament să corespundă
numărului curent, numelui și dozelor stabilite în instrucțiuni.
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Medicul va nota, în procesul verbal de inspecțiune, cantitatea și felul medicamentelor prescrise pentru reaprovizionarea farmaciei rurale.
Nimănui nu‑i este permis a lua vreo plată pentru medicamentele distribuite din farmacia rurală.
Art. 75. Când medicamentele, pe care medicul voiește să le libereze unui bolnav sărac, nu se găsesc nici în farmacia portativă a medicului, nici în farmacia rurală, medicul le va
prescrie prin ordonanțe în contul județului, pe formularele imprimate, admise de consiliul
de igienă respectiv, iar bolnavul și le va procura de la o farmacie publică. În acest caz medicul
se va conforma cu instrucțiunile pentru prescrierea medicamentelor în contul fondurilor
publice, și nu va putea depăși creditul ce i s‑a pus la dispoziție din suma totală alocată în
bugetul județului pentru medicamente gratuite.
Când ordonanța se va libera într‑o comună cu ocazia inspecțiunii se cere și semnătura primarului respectiv, când ordonanța, însă, se liberează unui bolnav venit din plasă
la domiciliul medicului, semnătura medicului este suficientă. Toate celelalte formalități ce
cauzează pierderea de timp și alte neajunsuri în detrimentul populațiunii suferinde, introduse în unele județe, precum vizarea de către sub-prefect, de către delegația județeană sau
de către medicul primar, a ordonanțelor liberate de medicii de plasă bolnavilor săraci, se
suprimă.
Art. 76. Orice consultațiune dată de medicul plășii se va înscrie de dânsul în registrul de consultațiuni gratuite spre a‑i putea servi la redijarea tabelelor statistice lunare
și anuale no. 8, precum și la redijarea conturilor lunare, pentru medicamentele gratuite
întrebuințate din farmacia portativă și din farmaciile rurale.
Registrele de consultațiuni medicale gratuite vor fi imprimate după modelul anexat
acestui regulament.
În aceste registre și în tabelele no. 8 nu se vor nota bolnavii cărora li s‑au distribuit
medicamente din farmaciile rurale de către personalul comunal fără a fi văzuți de medici.
Art. 77. La finele fiecărei luni, medicul de plasă trimite medicului primar un raport
asupra stării sănătății publice în plasă, precum și asupra activității întregului personal sanitar
din plasă.
Acest raport va fi însoțit de:
a) Procesele-verbale ale medicului relative la inspectarea comunelor;
b) Tabela no. 8, relativă la ajutorul medical gratuit;
c) Tabela no. 11, relativă la actele medico-legale liberate;
d) Contul relativ la medicamentele gratuite liberate de medic din farmacia portativă și din farmaciile rurale;
e) Procesele-verbale, listele definitive și tabela no. 7, relative la mișcarea
vaccinaților și revaccinaților, primite de medicul plășii de la agentul sanitar (vaccinator),
văzute și verificate de medic, și
f) Tabela no. 9 relativă la femeile lăuze asistate de către moașele locale.
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Contul pentru medicamentele gratuite întrebuințate în cursul lunii, cerut în aliniatul
d, va fi o copie a filelor respective din registul de consultație.
Art. 78. La finele fiecărui an medicul de plasă înaintează medicului primar, pe lângă
un raport general asupra sănătății publice în plasă, asupra mișcării populațiunii, după religie
în raport cu numărul locuitorilor, asupra activității personalului sanitar din plasă, asupra
rezultatelor obținute, asupra neajunsurilor constatate și asupra ameliorărilor necesare, următoarele tabele recapitulative anuale:
a) Tabela no. 6, mișcarea epidemiilor;
b) Tabela no. 7, mișcarea vaccinaților și a revaccinaților;
c) Tabela no. 8, ajutorul medical gratuit;
d) Tabela no. 9, femeile lăuze asistate de către moașele aflate în funcțiuni publice;
e) Tabela no. 11, actele medico-legale liberate;
f) Tabela no. 13, copii găsiți;
g) Tabela no. 14, orbi, surdo-muți și cretini;
h) Tabela no. 15, alienați;
i) Tabela no. 17, salubritatea comunelor rurale;
k) Lista pelagroșilor, sifiliticilor, leproșilor și acelora atinși de conjunctivita granuloasă, pe comune;
l) Numărul bolnavilor pe comune, cărora li s‑au distribuit medicamente din farmaciile rurale de către funcționarii locali.
Art. 79. Medicii de plăși se pot absenta de la serviciu, cel mult de trei ori pe lună,
pentru câte 24 ore, când sunt chemați în consultațiuni profesionale, înștiințând despre
aceasta pe sub-prefectul respectiv.
Medicul-primar poate da medicilor de plăși permisiunea de a absenta de la post până
la 8 zile. Darea permisiunii nu se poate repeta mai mult de 3 ori pe an.
Cererile de concedii mai mari ale medicilor de plăși se înaintează de medicul primar
Direcției generale a serviciului sanitar.
Concediul poate fi de cel mult 30 zile pe an, afară de cazuri extraordinare de boală
constatată prin certificat medical, și se acordă de către directorul general al serviciului sanitar, după avizul medicului primar, care va lua înțelegere cuvenită cu prefectul județului.
Atât cererea de permisiune, cât și cererea de concediu a medicului de plasă, va fi
însoțită de consimțământul în scris al medicului, care îl va înlocui în serviciu.
Medicul înlocuitor are dreptul la diurna medicului de plasă pentru zilele de absență
ale acestuia.
Art. 80. Medicii de plasă nu pot ține corespondență direct cu prefectul sau cu
delegațiunea județeană asupra chestiunilor atingătoare de serviciul sanitar, ci numai prin
intermediul medicilor primari, afară de cazurile când ei ar avea să reclame contra șefului
lor; în asemenea împrejurări ei se pot adresa direct directorului general al serviciului sanitar.
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Art. 81. La numirea în funcțiune, medicul de plasă va lua în primire cu inventar, de
la predecesorul său, sau de la medicul primar, toată arhiva, cancelaria, imprimatele, farmacia
portativă și instrumentarul serviciului plășii.
Iar în caz de mutare sau ieșire din serviciu el va încredința, tot cu inventar, succesorului său sau medicului primar, tot ce aparține serviciului plășii.
Art. 82. Cancelaria medicului de plasă se compune din:
a) Arhiva predecesorilor săi;
h) Registrele de intrare, de ieșire și de expediție;
c) Dosarul corespondențelor primite și trimise;
d) Dosarul actelor medico-legale;
e) Dosarul rapoartelor periodice;
f) Dosarul tabelelor și listelor statistice săptămânale, lunare și anuale, enumerate
în art. 72, 76, 78 și
g) Registrul de consultațiuni medicale gratuite.
Medicul de plasă este dator a ține cancelaria sa în stare completă și în regulă, în care
scop va păstra la dosare câte o copie de pe toate actele, rapoartele, adresele și tabelele ieșite
din serviciul său. Numai copiile de pe procesele-verbale de inspecție și de constatarea epidemiilor le poate înlocui prin note extrase. Registrul de consultațiuni medicale gratuite îi poate servi și drept original al conturilor lunare, pentru medicamentele gratuite întrebuințate.
În cancelaria fiecărui medic de plasă se vor mai afla: o cutie cu 2 sigilii (de ceară și de
tuș), o lupă; o cutie cu instrumente pentru autopsie, o trusă cu cele mai necesare instrumente chirurgicale, obstetricale și ginecologice, o farmacie portativă și material de pansament.
Art. 83. În plășile care au spitale de plăși, medicul de plasă este dator a face și serviciul de medic al spitalului plășii, în conformitate cu regulamentul pentru spitalele județene.
Art. 84. În caz de vacanță a unui post de medic de plasă, medicul plășii vecine poate
fi însărcinat provizoriu cu îndeplinirea atribuțiunilor medicului, în plasa cu postul vacant.
În acest caz el este dator să viziteze, cel puțin o dată pe lună, comunele din a doua
plasă, cu toate cătunele lor, și are dreptul la jumătate din diurna de transport a medicului
înlocuit.
Capitolul XI
Atribuțiunile medicilor comunelor urbane
care nu sunt capitale de județe
Art. 85. Fiecare comună urbană (care nu e capitală de județ) va avea cel puțin un
medic de urbe, doctor în medicină, român, plătit din casa comunală cu 300 până la 500 lei
leafă pe lună.
Art. 86. În caz de vacanță a postului de medic de urbe și în lipsă de medic român, se
poate angaja cu contract, pe timp limitat, un doctor în medicină străin, dintre cei cu liberă
practică în țară.
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Contractul se va supune aprobării Ministrului de interne.
De asemenea, în cazuri urgente, medicul de plasă cu reședința în comuna urbană,
al cărei post de medic comunal este vacant, poate fi însărcinat provizoriu cu îndeplinirea
atribuțiunilor medicului de urbe. În acest caz, medicul de plasă are dreptul la plată de transport, din suma alocată ca retribuție a medicului înlocuit.
Art. 87. Medicul de urbe este subordonat primarului și medicului primar al
județului.
Art. 88. Medicul de urbe îndeplinește atât singur, cât și cu concursul primarului și
al polițaiului (comisarului polițienesc), următoarele lucrări:
a) Priveghează necontenit sănătatea publică, luminează pe primar asupra chestiunilor sanitare și‑i dă concurs la îndeplinirea poliției sanitare;
b) Dă ajutor medical gratuit bolnavilor săraci, atât la dispensar (la primărie), cât
și la domiciile bolnavilor;
c) Asistă gratuit la facerile grele ale femeilor sărmane și oricând va fi chemat de
către moașă sau din partea lăuzelor, le dă ajutoarele cuvenite;
d) Face vaccinațiunea și revaccinațiunea în persoană sau prin agentul sanitar (vaccinator) sub a sa răspundere, și este responsabil de executarea întocmai a tuturor
dispozițiilor regulamentului pentru vaccinare și revaccinare;
e) Îndată ce va observa întinderea vreunei boli endemice, ori că s‑au ivit cazuri de
boli epidemice, raportează neîntârziat medicului primar și primarului, și ia măsurile prescrise prin regulamentul pentru prevențiunea bolilor molipsitoare;
f) Vizitează regulat, și cel puțin de 2 ori pe săptămână, femeile prostituate, în
conformitate cu regulamentul respectiv, și ia măsuri în contra lățirii bolilor venerice;
g) Verifică toate decesele, conform instrucțiilor speciale;
h) Vizitează farmaciile din urbe de câte ori va cere trebuința, și însoțește pe medicul-primar la facerea reviziei farmaciilor, la care va asista și un agent polițienesc, dacă
trebuința va cere.
i) Priveghează comerțul cu alimente, cu băuturi, cu substanțe medicamentoase
și otrăvitoare, examinează, cel puțin de 2 ori pe săptămână laptele din comerț; inspectează,
însoțit de un agent polițienesc, cel puțin de 2 ori pe săptămână, piețele în care vând alimente
și băuturi, halele, pescăriile, măcelăriile, brutăriile și cel puțin la 3 luni o dată toate drogueriile, fabricile de comestibile și de băuturi, cofetăriile, băcăniile, cârciumile, bragageriile și
cârnățăriile din urbe.
Dacă orașul are un veterinar comunal, acesta va face zilnic, pe lângă serviciul abatorului, inspecțiunea halelor, piețelor, măcelăriilor, pescăriilor, și de 2 ori pe săptămână examenul laptelui din comerț, și vizitează, cel puțin o dată pe lună, diferitele fabrici și depozite
de comestibile de origină animală, precum: cârnățării, depozite de pastramă, de pește sărat,
de seu, de unt și de brânză;
k) Medicul orașului cercetează calitatea apei de băut, veghează asupra curățeniei
apeductelor, cișmelelor, puțurilor și fântânilor, și comunică primarului neajunsurile
constatate;
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l) Vizitează, cel puțin o dată pe lună, școlile și internatele; se informează dacă
există printre elevi cazuri de boli infecțioase și contagioase, și ia măsuri în contra propagării
acestor boli; dă ajutor medical elevilor bolnavi; observă cum se procură, se păstrează și se
distribuie elevilor apă de băut, și consemnează în registrele de inspecțiune ale școlilor neajunsurile igienice ale localelor, precum și starea lor de curățenie;
m) Cercetează, cel puțin la 3 luni o dată, starea igienică a tuturor stabilimentelor publice și private, precum: diferitele stabilimente industriale, închisorile polițienești,
stabilimentele de băi, de natațiune și de gimnastică, hotelurile, hanurile etc., și raportează
amănunțit primarului, care va lua măsuri de îndreptare;
n) Veghează asupra curățeniei străzilor, a piețelor, a tuturor locurilor publice în
genere, a apelor curgătoare și a malurilor lor, a canalurilor publice și private, a curților particulare, a latrinelor publice și particulare, și cere intervenirea primarului, care va lua măsurile
necesare pentru depărtarea tuturor imundiciilor, a excrementelor și a oricăror alte materii
vătămătoare sănătății, la locurile destinate pentru aceasta;
o) Constată, împreună cu agenții poliției judecătorești, abaterile de la legile și
regulamentele relative la igiena publică și cere intervenirea primarului în cazurile care sunt
de competința administrațiunii;
p) Veghează asupra exercițiului medicinei și a farmaciei și denunță pe contravenitori primarului, care va fi dator a cere intervenirea justiției;
q) Controlează de aproape activitatea agenților sanitari și a moașelor, aflați în serviciul comunei, și constată dacă acești agenți își îndeplinesc îndatoririle în mod conștiincios
și dacă nu ies din limitele competenței lor;
r) Face toate lucrările medico-legale, la care este chemat de autoritățile judiciare
și administrative;
s) Culege datele de care are trebuință pentru formarea statisticii medicale;
v) Însoțește pe inspectorul sanitar și pe medicul primar al județului în inspectarea urbei și dă acestora toate deslușirile cerute.
Art. 89. Căutarea gratuită a bolnavilor săraci se face în două moduri:
a) La domiciliul bolnavilor, pentru acei care, pentru gravitatea bolii, nu pot ieși
din casă;
b) La cancelaria medicului sau la alt loc destinat de primarul urbei, pentru bolnavii ambulanți.
Consultațiunile pentru bolnavii ambulanți se vor face totdeauna la ore hotărâte, care
se vor aduce la cunoștința publicului. Invitațiunile pentru căutarea bolnavilor săraci la domiciliu se vor primit atât la domiciliul medicului, cât și la cancelaria acestuia.
Bolnavilor cu boli acute, medicul le face cel puțin o vizită pe zi până la terminarea
bolii; celor cu boli cronice, ori de câte ori cere trebuința.
Art. 90. Ajutorul medical gratuit consistă, după împrejurări, în:
a) Consultațiuni gratuite fără medicamente gratuite, și
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b) Consultațiuni gratuite cu medicamente gratuite, pentru bolnavii cu desăvârșire
săraci.
În ultimul caz, medicul liberează bolnavului, sau medicamente gratuite de la aparat,
sau încredințează bolnavului o ordonanță medicală ce‑i dă dreptul la gratuitatea medicamentelor liberate din farmacia publică.
Medicul ia cunoștință despre creditul alocat în bugetul orașului pentru medicamente gratuite și îngrijește ca suma respectivă să fie bine împărțită, pentru ca să ajungă tot anul
și să nu‑l depășească.
Art. 91. Medicul va înscrie, în registrul consultațiunilor medicale, pe toți bolnavii
cărora le‑a dat ajutor medical gratuit. Acest registru va fi imprimat (după modelul B anexat
acestui regulament), și va servi medicului pentru redijarea tabelelor statistice lunare și anuale no. 8.
Formularele pentru ordonanțele medicale gratuite vor fi, de asemenea, imprimate,
numerotate, și legate într‑un carnet portativ.
Art. 92. În cazul ivirii vreunei boli epidemice, medicul, în unire cu primarul urbei,
constată și declară imediat boala, ia măsurile de poliție sanitară cuvenite, redijază procesulverbal de declararea și stingerea epidemiei; medicul va vizita zilnic pe toți bolnavii, spre a le
da ajutorul necesar; va înainta neîntârziat medicului primar al județului și regulat, din 7 în 7
zile, tabelele no. 5 și va îngriji să se îndeplinească exact toate dispozițiunile prescrise în art.
72 pentru medici de plasă.
Art. 93. Când medicul urbei, cu ocaziunea vizitării localităților unde se produc și se
vând alimente și băuturi, va constata alimente, comestibile și băuturi stricate și vătămătoare
sănătății, el va cere agentului polițienesc, care‑l însoțește, să le sechestreze și să încheie un
proces-verbal care se va înainta primarului urbei, împreună cu câte o probă luată sub sigiliu
din acele alimente și băuturi, iar primarul va fi dator a opri vânzarea substanțelor confiscate
și a da în judecată pe recidiviști.
Când, însă, medicul va găsi numai alimente și băuturi suspecte, el va cere
funcționarului polițienesc ca să le confiște provizoriu; va lua, împreună cu acest funcționar,
sub sigiliu, probe în cantitate suficientă din substanțele suspecte și le va înainta neîntârziat,
împreună cu procesul-verbal respectiv, primarului, care va trimite probele celui mai apropiat laborator de chimie, spre a fi analizate.
Art. 94. De asemenea, când medicul urbei va constata cazuri de comerț ilicit cu
substanțe medicamentoase și otrăvitoare, agentul polițienesc va încheia cuvenitul procesverbal, va confisca substanțele medicamentoase și otrăvitoare găsite, și, dacă ele sunt lezne
transportabile, le va înainta, sub sigiliu, procurorului, iar medicul va raporta cazul primarului urbei și medicului primar.
Art. 95. În comunele urbane, cu o populațiune stabilă până la 10.000 locuitori, medicul urbei poate ocupa și postul de medic al spitalului din localitate.
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Art. 96. La finele fiecărei luni, medicul înaintează primarului urbei un raport
amănunțit asupra stării sănătății publice în oraș precum și asupra activității întregului personal sanitar al comunei; trimite, de asemenea, medicului primar de județ, pe lângă un asemenea raport, și următoarele tabele statistice:
a) Tabela no. 7, relativă la mișcarea vaccinaților și revaccinaților, împreună cu
listele definitive și procesele-verbale respective, vizate și verificate de medic și de primarul
urbei;
b) Tabela no. 8, relativă la ajutorul medical gratuit;
c) Tabela no. 9, femeile asistate de moașele funcționare;
d) Tabela no. 10, vizitarea medicală a femeilor prostituate.
Art. 97. La finele fiecărui an, medicul urbei înaintează primarului comunei un
raport științific general asupra stării sănătății și a igienei publice în oraș, asupra mișcării
populației după religiune, în raport cu numărul locuitorilor, asupra bolilor predominante,
asupra activității întregului personal sanitar al urbei, asupra rezultatelor obținute, asupra
neajunsurilor constatate și asupra îmbunătățirilor necesare; de asemenea, trimite medicului
primar, pe lângă un asemenea raport general, următoarele tabele recapitulative anuale:
a) Tabelele statistice anuale prescrise în aliniatele a, b, c și d, din articolul
precedent;
b) Tabela no. 6, mișcarea epidemiilor;
c) Tabela no. 11, actele medico-legale;
d) Tabela no. 12, morțile verificate;
e) Tabela no. 13, copii găsiți;
f) Tabela no. 14, orbi, surdo-muți și cretini;
g) Tabela no. 15, alienați;
h) Tabela no. 16, salubritatea orașului.
Art. 98. Medicul de urbe nu poate lipsi de la post fără știrea primarului. El poate
absenta de la serviciu cel mult de 3 ori pe lună pentru câte 24 ore, când este chemat în
consultațiuni profesionale, înștiințând despre aceasta pe primar și arătând pe înlocuitor.
Primarul urbei, în înțelegere cu medicul primar al județului, poate acorda medicului
comunal permisiunea de a absenta de la post 8 zile. Darea permisiunei nu se poate repeta
mai mult de 3 ori pe an.
Cererea de concediu a medicului de urbe, după obținerea consimțământului primarului, se înaintează, prin medicul primar al județului, directorului general al serviciului sanitar, și se acordă de către directorul general, după avizul medicului primar.
Concediul nu poate fi mai mare de 30 zile pe an, afară de cazuri extraordinare de
boală, constatată prin certificat medical.
Cererea de permisiune sau de concediu va fi însoțită de declarația înscrisă a medicului care se obligă a înlocui pe medicul de urbe. Locțiitorul are dreptul la jumătate din leafa
medicului înlocuit pe zilele de absență ale acestuia.
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Art. 99. La numirea în funcțiune, medicul urbei va lua în primire cu inventar de la
predecesorul său, sau de la primarul orașului, toată arhiva, cancelaria, imprimatele și instrumentarul serviciului; iar în caz de ieșire din serviciu, el le va preda, tot cu inventar, succesorului său, sau primarului urbei.
Art. 100. Cancelaria și zestrea serviciului medicului urbei se compune din:
a) Arhiva;
b) Registrele de intrare, de ieșire și de expediție;
c) Dosarul corespondențelor intrate și ieșite;
d) Dosarul actelor medico-legale liberate;
e) Dosarul rapoartelor periodice, lunare și anuale;
f) Dosarul listelor și tabelelor statistice săptămânale, lunare și anuale, enumerate
în articolele 96 și 97;
g) Registrul consultațiunilor medicale gratuite și carnetul ordonanțelor medicale
gratuite;
h) Imprimatele necesare serviciului;
i) O cutie cu două sigilii;
h) Instrumentarul și materialul necesar la darea ajutorului medical: o lupă, un
microscop, o trusă portativă cu cele mai uzitate instrumente chirurgicale, ginecologice și
obstetricale, material de pansament, un aparat cu medicamente indispensabile la căutarea
bolnavilor ambulanți, două lactometre, un alcoolometru, un aparat Abel Pensky și o cutie
cu instrumente pentru autopsii.
Medicul urbei va păstra la dosarele respective câte o copie de pe orice lucrare scrisă,
ieșită din cancelaria sa.
În cancelarie se va afla un lighean cu accesoriile sale pentru spălatul mâinilor.
Capitolul XII
Atribuțiunile agenților sanitari
Art. 101. Fiecare plasă și, pe cât mijloacele vor permite, fiecare comună rurală vor
avea câte un agent sanitar; asemenea fiecare comună urbană va avea cel puțin un agent sanitar.
Art. 102. În posturile de agenți sanitari de plăși, de comune urbane și de comune
rurale, pot fi numite numai persoanele care posedă titlul de sub-chirurg și au dreptul de a
exercita mica chirurgie.
În lipsă de sub-chirurgi cu dreptul de exercițiul micii chirurgii, se pot numi provizoriu în posturile de agenți sanitari pentru comunele rurale și alte persoane, care știind a citi și
scrie bine, sunt deprinse cu căutarea bolnavilor și au vocațiune (aplicare) pentru profesia de
sub-chirurg, precum: foștii sanitari în armată și vechii infirmieri la spitale.
Agenții sanitari numiți provizoriu sunt datori, după o practică de doi ani, să depună
înaintea consiliului de igienă și de salubritate publică al județului respectiv, examenul pen500

tru obținerea titlului de sub-chirurg, conform regulamentului respectiv; în caz contrar, ei
vor pierde dreptul de a mai ocupa funcțiunea de agent sanitar.
Art. 103. Numirea și revocarea agenților sanitari se face prin deciziune ministerială,
după avizul medicilor primari de județe.
Art. 104. Agenții sanitari de plăși sunt plătiți din casa județului. Agenții sanitari de
comune urbane se plătesc din casa urbei respective; iar agenții sanitari pentru comunele
rurale sunt plătiți din casa comunală sau din casa județului, sau din ambele case (art. 10).
Art. 105. Agenții sanitari de plăși locuiesc la reședințele sub-prefecturilor și sunt
puși sub ordinele medicilor de plăși; agenții sanitari comunali locuiesc în comunele respective și sunt spuși: cei din comunele urbane sub ordinele medicilor de urbe; cei din comunele rurale sub controlul și ordinele medicilor de plasă.
Art. 106. Medicii de plasă și de urbe pot acorda agenților sanitari, puși sub ordinul
lor, permisiuni de a absenta de la post până la 5 zile. Aceste permisiuni nu se pot repeta în
cursul unui an mai mult de două ori.
Concedii mai mari de 20 de zile pe an se pot acorda agenților sanitari numai de către
medicul primar al județului, după avizul medicilor de plasă și de urbe respectivi.
Art. 107. Fiecare asistent sanitar, autorizat de a executa operațiile de vaccinare și
de revaccinare, va avea și va păstra în curățenie perfectă o cutie cu obiectele ce formează
micul arsenal al vaccinatorului (prevăzute la art. 32 din regulamentul pentru vaccinare și
revaccinare).
Cutiile și obiectele cu instrumentele necesare vaccinatorilor se vor procura: pentru
agenții sanitari de plasă din casa județului, pentru agenții comunali din casele comunale
respective.
Predarea și primirea acelor cutii se va face totdeauna cu inventar, pentru agenții
sanitari de plasă, de către medicul primar, iar pentru agenții comunali, de către primarii
respectivi.
Art. 108. Agentul sanitar de plasă are următoarele îndatoriri:
a) Va studia și cunoaște perfect regulamentul pentru vaccinare și revaccinare; va
executa, deci, în toate comunele și cătunele din plasă, în zilele fixate prin itinerariu toate
dispozițiunile prevăzute în menționatul regulament, întru cât acestea îl privesc, și va înainta
medicului de plasă, la finele fiecărei luni, procesele-verbale, listele și tabelele statistice no. 7,
relative la comunele în care a operat;
b) Va învăța și cunoaște bine regulamentul pentru prevențiunea bolilor molipsitoare, precum și instrucțiunile ce i se vor da de către medicul primar al județului și de către
medicul plășii asupra asepsiei, antisepsiei și dezinfecțiunii, spre a le putea aplica în cazuri de
endemii și epidemii.
Între perioadele de vaccinare și de revaccinare și în timpul când nu este ocupat cu
executarea acestor operațiuni, agentul sanitar de plasă va da medicului de plasă ajutor în
combaterea endemiilor și epidemiilor ivite, mai ales în comunele care n‑au agenți sanitari
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comunali; în caz de necesitate, el va putea fi stabilit în localitate, pe timpul absenței medicului, având însărcinarea de a căuta zilnic bolnavii, de a le distribui și administra medicamentele, de a executa măsurile de poliție sanitară, de a face dezinfecțiunile, de a înregistra
bolnavii și de a redija tabelele statistice în conformitate cu instrucțiunile primite de la medicul plășii;
c) Cu ocaziunea vizitării comunelor pentru efectuarea lucrărilor de vaccinare și
revaccinare, pentru combaterea epidemiilor și endemiilor, agentul sanitar de plasă va vizita
și pe locuitorii atinși de alte boli; el va recomanda locuitorilor atinși de boli grele și necunoscute lui să intre în căutarea medicului plășii sau a unui spital; iar bolnavilor atinși de
suferințe ușoare și cunoscute, le va libera medicamente din farmacia rurală, și va îndeplini
toate prescripțiunile și formalitățile prevăzute în instrucțiunile relative la organizarea și administrarea acestor farmacii, în care scop el este obligat de a cunoaște bine cuprinsul acestor
instrucțiuni și de a le ști aplica;
d) Va informa pe medicul plășii asupra cazurilor de sifilis, de pelagră, de conjuctivită granuloasă, de orice caz de boală epidemică sau suspectă, precum și de alte cazuri de
boală pe care le va fi observat în timpul excursiunii sale, și pe care medicul nu avuse ocazia
de a le constata mai înainte;
e) Va denunța medicului plășii neregularitățile și neajunsurile pe care le va fi observat pe timpul vizitării comunelor, precum: vânzarea de alimente și băuturi stricate în
hanuri, cârciumi și băcănii; vânzarea de medicamente și otrăvuri de către cei ce nu sunt în
drept de a face acest comerț; exercițiul medicinei de către persoane care nu aparțin corpului
medical; nepăzirea regulilor pentru înmormântări; locurile infecțioase existente în părțile
lăturalnice ale satelor și necurățeniile văzute în case, localuri publice, curți, străzi și locuri
virane; abuzurile observate în privința distribuirii medicamentelor din farmaciile rurale;
neîndeplinirea de către primari a măsurilor sanitare prescrise, precum și orice alte întâmplări ce interesează serviciul sanitar al plășii;
f) Va da ajutor medicului de plasă la redijarea tabelelor statistice;
g) La plecarea sa dintr‑o comună va dresa în registrul de prezență al primăriei
un proces-verbal, prin care se va constata timpul cât a stat agentul în comună, precum și
lucrările pe care le‑a săvârșit;
h) Va avea o mică cancelarie compusă dintr‑un dosar de ordinile și instrucțiile
primite, un dosar de rapoartele ieșite, regulamentul pentru vaccinare și revaccinare, regulamentul pentru prevenirea bolilor molipsitoare, formularele imprimate necesare pentru
serviciul vaccinațiunii și cutia menționată la art. 107;
i) Va coresponda numai cu medicul de plasă, exceptând cazurile de reclamațiuni
contra șefului său, când agentul se va adresa direct medicului primar de județ.
Art. 109. Agenții sanitari ai comunelor rurale sunt datori:
a) Să învețe și să cunoască bine regulamentul pentru vaccinare și revaccinare,
regulamentul pentru prevenirea bolilor molipsitoare, instrucțiunile pentru distribuirea
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medicamentelor din farmaciile rurale, precum și toate instrucțiunile primite de la medicul
primar și de la medicul de plasă;
b) Să îndeplinească, în comunele în care sunt numiți, îndatoririle agentului sanitar de plasă, arătate la art. 108, alin. a, b, c, d, e, și f;
c) Să execute, cu concursul primarilor, atribuțiunile acestora, enumerate în art.
28, alin. b, c, d, f, g, h, l, m și o, și în art. 29 și 30, dacă primarii îi vor însărcina cu îndeplinirea
lor.
Art. 110. Agenții sanitari ai comunelor urbane au următoarele îndatoriri:
a) Vor asista pe medicii de urbe la serviciul consultațiunilor gratuite, dându‑le
ajutor la facerea pansamentelor și operațiunilor chirurgicale;
b) Vor executa vaccinațiunea și revaccinațiunea, sub conducerea și controlul medicilor de urbe, și vor face toate lucrările și formalitățile cerute prin regulamentul pentru
vaccinare și revaccinare;
c) Vor îndeplini, sub priveghearea medicilor de urbe, dezinfectarea locuințelor și
obiectelor molipsite, și vor da ajutor medicilor în descoperirea și căutarea bolnavilor, precum și în executarea măsurilor de poliție sanitară, când se va fi ivit în oraș vreo epidemie.
d) Vor da ajutor medicilor la culegerea diferitelor științe statistice, la redactarea
tabelelor și la ținerea în regulă a cancelariei serviciului;
e) Vor denunța verbal medicilor de urbe toate neregularitățile relative la igiena
publică și la poliția sanitară, pe care le vor fi observat, și vor da ajutor medicilor în îndeplinirea atribuțiunilor acestora, enumerate în art. 89, aliniatele i, k, n și p.
f) Vor da ajutor medicilor la facerea disecațiunilor cadavrelor.
Capitolul XIII
Atribuțiunile moașelor
Art. 111. Fiecare comună urbană va avea una sau mai multe moașe comunale, numite dintre cele cu diplome și cu dreptul de a exercita arta lor.
Moașele de urbe vor fi retribuite cu 40 până la 120 lei leafă pe lună, ele sunt subordonate primarilor și sunt puse sub controlul și priveghearea medicilor de urbe.
Art. 112. Până când țara va dispune de un număr suficient de moașe pentru toate
comunele rurale, se va putea numi o moașe pentru mai multe comune cu excepțiunea comunelor mari care vor avea chiar de acum câte o moașă.
Moașele din comunele rurale vor fi retribuite cu leafă de 30 până la 60 lei pe lună
și vor fi plătite din casa județului care va primi pentru acest scop subvențiune din partea
comunelor. Ele sunt subordonate primarilor și sunt puse sub controlul și privegheare a medicilor de plasă.
Art. 113. Moașele se numesc și se revocă prin deciziunea ministerială după avizul
medicului primar de județ.
503

Art. 114. Moașele comunale, de urbe și de comune rurale, îndeplinesc următoarele
îndatoriri:
a) Asistă gratuit, la orice oră din zi sau din noapte, pe toate femeile care nasc sau
lăuze din comună, când sunt chemate din partea acestora;
b) Vor chema neîntârziat, moașele din comunele rurale pe medicii de plasă,
moașele de urbe pe medicii de urbe, sau pe oricare alt medic din comună, când ele constată
sau prevăd că facerea sau lăuzia nu se petrece normal și că din această cauză s‑ar putea ocaziona mamei sau pruncului vreun pericol;
c) Moașele nu vor părăsi pe lăuze decât după ce a trecut pericolul imediat al diferitelor accidente și le vor vizita regulat în curs de 10 zile după facerile normale, iar în cazurile
de faceri abnorme până când medicul va găsi de cuviință;
d) Ele pot săvârși numai după prescripțiunea medicului, unele manipulațiuni de
mică chirurgie, nu au însă voie de a face operațiuni, afară de cele prevăzute în cartea de
moșit și în instrucțiuni, nici de a căuta boli, fie ele de orice natură;
e) Moașele nu vor putea întrebuința în exercițiul funcțiunii lor alte medicamente
decât cele prevăzute în cartea de moșit și în instrucțiuni;
f) Numai la cazuri de faceri grele, când, prin întârzierea venirii medicului, s‑ar
periclita viața mamei sau a fătului, moașa este în drept și chiar datoare a face operațiunea
versiunei, extracțiunea placentei și repunerea cordonului ombilical; ea, însă, nu va putea
aplica, nici într‑un caz, vreun instrument obstetrical;
g) Moșa este obligată să cheme, neîntârziat, pe medicul respectiv, când o femeie
s‑ar îmbolnăvi greu în cursul lăuziei; iar când familia bolnavei ar refuza chemarea medicului, moașele sunt datoare să vestească pe primar; de asemenea moașele sunt ținute să
încunoștiințeze imediat pe medici despre orice caz de boală molipsitoare ce s‑ar afla în casele și în familiile vizitate de ele;
h) Moașele vor păstra și vor executa regulamentele, instrucțiunile și ordinele primite de la medici, vor ține în regulă câte un registru, format de pe modelul ce li se va da, în
care ele vor înscrie toate cazurile de faceri, la care au asistat, și vor înainta medicului respectiv, la finele fiecărei luni, tabela statistică no. 9;
i) Moașele vor asista la executarea operațiilor de vaccinare și revaccinare și
vor primi de la medici lecțiuni teoretice și practice relative la acestă operațiune, în scopul ca moașele să dobândească cunoștințele și aptitudinile necesare pentru executarea
operațiunilor de vaccinare și revaccinare.
Art. 115. În localitățile în care există moașe de plasă sau moașe locale, pentru
circumscripțiuni mici (art. 11), ele vor îndeplini îndatoririle moașelor comunale, prescrise
în art 114, cu deosebire că moașele de plasă sau de circumscripțiune, după terminarea facerii pot fi suplinite prin moașe practicante pentru căutarea lăuzei, când ele ar fi chemate să
dea concursul lor în alte cazuri de facere din alte comune.
Art. 116. Fiecare moașă, la îndeplinirea profesiunii sale, va avea asupra ei următoarele obiecte ce formează micul ei arsenal:
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a) Un irigator de sticlă sau de tinichea albă, cu capacitate de, un litru, cu un tub de
cauciuc, lung de 1 și jumătate metru și cu canulă de sticlă sau de cauciuc vulcanizat;
b) O siringă de cauciuc vulcanizat, cu capacitate de 200 grame pentru clisme.
c) Un termometru maximal;
d) O pereche de foarfece;
e) O perie curată pentru spălarea mâinilor și a unghiilor;
f) Un catetru de metal, femeiesc (sondă uretrală);
g) Un specul;
h) O sticlă cu 250 grame acid carbolic 50 la sută (125 grame acid carbolic topit
în 125 grame alcool);
i) Un număr de pastile de sublimat (fiecare pastilă de 50 centigrame, pentru a fi
dizolvată într‑un litru de apă);
k) 200 grame vată fenicată;
l) 2 șorțuri albe, 2 batiste albe, șiret dezinfectat și un borcănel cu săpun verde
(săpun de potasă), un borcănel cu vaselină fenicată, o sticluță cu eter.
Aceste obiecte, afară de cele enumerate sub alineatul l, se vor procura moașei din
casa comunală și i se vor preda cu inventar de către primar. La ieșirea din serviciu, primarul
va lua în primire, tot cu inventar, instrumentarul moașei.
Art. 117. Moașa este responsabilă de curățenia îmbrăcămintelor ei.
Înainte de a procede la examinarea unei femei însărcinate sau lăuze, moașa își va dezinfecta mâinile și instrumentele, conform regulilor din cartea moșitului și din regulamentul pentru prevențiunea bolilor infecțioase și conform instrucțiunilor speciale; asemenea
moașa își va curăța și dezinfecta instrumentele după fiecare întrebuințare.
Art. 118. Dacă moașa a vizitat locuința unei persoane care este atinsă de bolile
următoare: erisipel, febră puerperală, piemie, metrită acută, peritonită, variolă, scarlatină,
pojar, angină difterică, tifus, dizenterie, holeră și alte boli molipsitoare; când în locuința
moașei se găsește o persoană atinsă de vreuna din aceste boli; când moașa va îngriji o lăusă
care suferă de febră puerperală, de metrită, sau de peritonită, sau când moașa a venit în
contact cu vreun cadavru, sau cu vestmintele provenite de la un cadavru, atunci moașa nu
va putea examina vreo femeie însărcinată, nici să viziteze sau să asiste vreo femeie născândă
sau lăuză; va putea, însă, în lipsa unei alte moașe în localitate, să viziteze asemenea femei
numai după ce moșa și‑a spălat corpul cu săpun în baie, după ce s‑a primenit și și‑a schimbat
complet vestmintele și după ce și‑a dezinfectat antebrațele, mâinile, obiectele și instrumentele în modul prescris prin cartea de moșit și prin instrucțiuni speciale.
Capitolul XIV
Penalități
Art. 119. Medici primari de județe, medicii de plăși, medicii de urbe, agenții sanitari
și moașele, care vor călca dispozițiunile legii sanitare și se vor abate de la prescripțiile acestui
regulament, vor fi pasibili de amenzi de la 50 până la 1.000 lei, și dacă din neglijența lor a
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suferit sănătatea sau chiar viața cetățenilor, ei vor fi pedepsiți cu închisoare corecțională de
la 15 zile până la 1 an.
Amenzile vor intra în casele comunelor respective, spre a alimenta fondurile medicamentelor gratuite pentru săraci.
Art. 120. În caz de abateri de la dispozițiunile legii sanitare și a regulamentului de
față, personalul sanitar mai este supus penalităților disciplinare, care sunt de trei grade: admonestarea, suspendarea și revocarea. Aceste penalități se pot aplica gradat, ori de‑a dreptul, după gravitatea cazului.
Art. 121. Admonestarea se face medicilor primari de județe, medicilor de plasă
și medicilor de urbe, de către directorul general al serviciului sanitar; agenților sanitari și
moașelor de către medicul primar de județ.
Art. 122. Suspendarea se aplică de ministru, după ce a luat avizul consiliului sanitar
superior; medicilor primari de județe, medicilor de plasă și medicilor de urbe, pe baza unei
anchete făcute de un inspector sanitar; agenților sanitari și moașelor, pe baza unei anchete
făcute de medicul primar al județului sau de medicul orașului respectiv.
Suspendarea se va face, după gravitatea cazului, de la 1 lună până la 6 luni; ea atrage
după sine pierderea retribuțiunii pe timpul suspendării.
Art. 123. Revocarea medicilor se face prin decret regal, în urma unui raport al ministrului de interne, bazat pe o cercetare făcută după regulile stabilite pentru suspendare; iar
pentru agenții sanitari și moașe, pedeapsa revocării se pronunță direct de ministru în urma
unui raport motivat al medicului primar de județ, sau a1 unui inspector sanitar.
Art. 124. Orice dispozițiuni anterioare regulamentului de față sunt și rămân abrogate.
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BDGSS, nr. 18 și 19, 15 septembrie și 1 octombrie 1895, anul VII, p. 277–310; vezi și MO, 1895, nr. 140,
24 septembrie, p. 4656–4671.

43.
Regulament asupra privegherii sanitare a fabricațiunii
alimentelor și băuturilor și a comerțului cu alimente și
băuturi (art. 154, 155, 156 și 157 din legea sanitară )
Titlul I
Parte generală
Art. 1. Toate alimentele și băuturile destinate pentru comerț, aflate în fabrici, uzine,
ateliere, prăvălii, hale, piețe publice și în orice alt local, în care se produc și se vând alimente
și băuturi, alimentele și băuturile din comerțul ambulant, precum și materialele din care
se fabrică alimente și băuturi, sunt supuse controlului administrațiunilor sanitare locale și
generale.
La același control pot fi supuse alimentele și băuturile aflate în docuri, intrepozite,
depozite, magaziile serviciilor vamale, ale oficiilor de accize comunale, ale căilor ferate și ale
întreprinderilor de navigațiune.
Nu vor fi supuse la nici un control sanitar alimentele și băuturile importate în România din alte țări, cu destinațiune expresă și bine constatată a merge ca tranzit prin România
în alte țări, dacă aceste alimente și băuturi, n‑au ieșit din gările căilor ferate și din porturile
maritime ori fluviale.
Art. 2. În comunele urbane, primarii, medicii comunali și alți delegați ai primarilor
de orașe și capii poliției; în comunele rurale, sub-prefecții și primarii, împreună cu medicii
aflați în serviciul public, au dreptul a intra în toate localele unde se află și unde se vând alimente și băuturi, spre a le examina și a lua probe de alimente și băuturi aflate în acele locuri,
în piețe publice sau în comerțul ambulant, spre a le supune la examinarea sanitară.
Veterinarii comunali în orașe, veterinarii de județe în comunele rurale, au dreptul
a inspecta diferite fabrici, uzine, ateliere, prăvălii unde se fabrică și unde se vând alimente
animale, a le examina și a lua probe pentru cercetarea ulterioară.
În gările de la fruntarie, în porturi și la toate punctele vamale, capii birourilor vamale
pot lua probe din alimente și băuturi importate, conform cu ordinele speciale ce li se vor da
întru aceasta.
În orașele București și Iași, chimiști experți ai institutului de chimie, pendinte de
ministerul de interne, pot fi însărcinați ca, împreună cu agenții polițienești, să ia probe de
alimente și de băuturi din comerț.
La luarea probelor se va încheia un proces-verbal în 2 exemplare; un exemplar va fi
oprit de autoritatea care a luat proba, celălalt exemplar va fi înaintat, în orașele capitale de
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județe, primarului, în celelalte comune, prefectului județului. Procesul-verbal va fi subscris
și de fabricantul ori comerciantul interesat.
Probele vor fi însemnate cu numele fabricantului ori vânzătorului, cu adresa lui, cu
un număr care va corespunde cu numărul procesului-verbal, și sigilate cu sigiliul autorității
care a luat proba.
Fabricantul ori comerciantul, de la care s‑a luat proba, are dreptul de a pune pe probă
sigiliul său și semnătura sa.
Dacă el cere, i se va da o adeverință despre luarea probei. Asemenea se va lăsa comerciantului ori fabricantului, care va cere, o a doua probă, sigilată și însemnată de funcționarul
care a luat‑o.
Debitantul poate cere ca să i se plătească proba cu prețul pe care‑l costă, asemenea
poate să ceară fabricantul plata probei cu prețul cât îl costă pe el însuși. În acest caz se va
face mențiune în procesul-verbal de plata făcută sau de plata cerută și neefectuată. Luarea
probei nu poate să fie amânată sau întârziată din cauză că funcționarii însărcinați cu luarea
probei n‑au adus banii pentru a o plăti, ci plata se poate face mai târziu. Probele se vor plăti,
în comunele urbane, din bugetul primăriei, în comunele rurale, din budgetul județului, în
care bugete se vor aloca o sumă pentru acest scop.
Probele vor fi înaintate, fără întârziere, unuia din institutele de chimie ale ministerului de interne, ale primăriilor, autorizate de minister și puse sub privegherea sa, sau unui
alt expert competent, care dispune de un laborator pentru examinarea chimică și microscopică, pentru examinarea alimentelor și băuturilor, și care expert posedă autorizațiunea
ministerului de interne, dată pe baza avizulul consiliului sanitar superior.
Art. 3. Nu este permis de a opri probele mai mult timp decât cel strict necesar pentru scrierea raportului; se vor lua precauțiunile necesare pentru ca proba să nu se strice în
timpul transportului.
Probele diferitelor alimente și băuturi se vor lua în cantitățile următoare:
Alcool
1 litru
Bere
2 litri sau 2 sticle
Cafea și alte coloniale
30 grame
Cârnați, salam, o bucată întreagă sau
100 grame
Ceai
40 grame
Cofeturi
25 grame
Conserve alimentare
1 cutie
Condimente
25 grame
Făină, mălai
200 grame
Hârtie de împachetat, o coală, o cutie ori cornet sau 1 decimetru pătrat
Lapte
1 litru
Licoruri alcoolice
300 grame sau o sticlă
Miere
50 grame
Must
1 litru
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Olei, unt-de-lemn, ulei
Oțet
Pâine
Paste alimentare
Rachiu
Unt, untură
Vin

250 grame
250 grame
1 pâine întreagă
100 grame
500 grame
100 grame
1 litru sau o sticlă

Art. 4. Organele administrațiunilor sanitare locale și generale examinează atât calitatea alimentelor și băuturilor, materialul aflat în fabrica din care sunt produse, modul
fabricațiunii, uneltele și aparatele care servesc pentru fabricațiune, modul împachetării și
conservării alimentelor și băuturilor, precum și localurile în care se fabrică și în care se vând
acele alimente și băuturi, uneltele și vasele de care se servesc debitanții.
Art. 5. În toate cazurile, când se poate constata, fără analiză chimică și fără examen
microscopic, calitatea rea a unui aliment ori unei băuturi, administrația locală procede imediat la constatarea faptului prin proces-verbal, care se va înainta autorității judiciare competente, și la sechestrarea provizorie a acelui aliment sau băuturi, rămânând judecătorului
facultatea a cere o expertiză specială, dacă va crede că este necesară. Asemenea cazuri sunt:
laptele falsificat prin adăugire de apă ori prin luarea smântânei, vinul oțetit (devenit turbure
din cauza micodermelor oțetului), porumb (păpușoi) necopt ori mucegăit, mălai încins,
umed, acru, pâinea necoaptă ori făcută din făină mucezită ori încinsă, fructe necoapte, carne de râmători bolnavi de cisticerc (de măzărică, de linte), carne stricată, pește stricat, și
în general alimentele descompuse într‑un grad care se poate lezne constata fără cercetări
speciale.
Art. 6. Dacă există probabilitate ori bănuială gravă că o băutură sau un aliment este
stricat sau falsificat, funcționarul administrativ, care a luat probe pentru examenul chimic și
microscopic, poate opri în mod provizoriu, după cererea medicului, vânzarea acelei băuturi
sau acelui aliment și le poate sigila până la primirea rezultatului expertizei.
Art. 7. Dacă un comerciant ori producent s‑ar opune la luarea probelor, acesta opunere se va constata prin proces-verbal și contravenientul se va da în judecată.
Art. 8. Directorii institutelor de chimie și alți experți autorizați de ministerul de
interne vor comunica rezultatul analizei, în cel mai scurt termen, și îndată după terminarea
ei, autorității care le‑a trimis proba. Analizele calitative și analizele obiectelor supuse la fermentare (bere, vin etc.) se vor face îndată după primirea probelor.
Se va arăta în raportul asupra examenului, în mod precis, avizul lor dacă obiectul
examinat este curat, falsificat sau stricat prin reaua conservare sau din altă cauză, dacă el posedă calitățile cerute de regulamentul de față sau nu, și în cel din urmă caz, prin care anume
articol de față este oprită fabricarea ori vânzarea obiectului respectiv. În cazuri dubioase,
consiliul sanitar superior decide asupra concluziunilor raportului de expertiză și declară
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dacă un aliment sau o băutură este vătămătore ori nevătămătore sănătății, dacă el corespunde sau nu cu prescripțiunile regulamentului de față.
Art. 9. Cetățenii au dreptul de a denunța administrațiunii locale (prefectului, subprefectului, primarului, capului poliției, medicului primar al județului, medicului primar ori
medicului orașului, medicului plășii) verbal sau prin petiție, calitatea rea a alimentelor și băuturilor din comerț, iar administrația sau medicul vor procede, în asemenea cazuri, imediat
la luarea probelor pentru examinare cu observarea formalităților prescrise.
Art. 10. Institutele de analize chimice, pendinte de ministerul de interne (direcția
generală a serviciului sanitar), pot examina și alimente și băuturi ce li se aduc de particulari și pot libera buletine cu rezultatul analizei; aceste buletine nu au valoare de acte publice, nu pot fi invocate înaintea justiției deopotrivă cu rapoartele asupra analizei probelor
luate de autoritate cu observarea formalităților prescrise, ci ele se elibereză numai pentru
informațiune privată.
Pentru asemenea analize private, care nu sunt ordonate de autoritate se va plăti un
onorariu, după tariful aprobat de ministerul de interne.
Art. 11. Este oprită și se va pedepsi, cu penalitățile prevăzute la art.157 și 175
ale legii sanitare, aducerea în comerț și ținerea în localele comercianților, fabricanților și
debitanților în general:
a) De alimente și băuturi a căror compozițiune normală (naturală) a fost schimbată
prin sustragere de substanțe, prin soaterea de părți constitutive, prin înlocuirea unor părți
construtive, dacă acesta sustragere, scoatere sau înlocuire micșorează valoarea nutritivă a
alimentului ori băuturii, sau dacă cumpărătorul nu este informat despre schimbarea caracterului alimentului ori băuturii, despre înlocuirea alimentului natural ori a băuturii naturale
prin un aliment artificial, prefăcut, ori printr‑o băutură artificială, prefăcută; prin adăugire
de materii străine, care n‑au aceeași valoare nutritivă ca alimentul ori băutura naturală, sau
care pot fi vătămătoare sănătății, sau care schimbă caracterul alimentului ori băuturii;
b) De fructe și legume necoapte (crude) ori stricate, de cereale necoapte ori stricate,
de alimente și băuturi în general stricate prin reaua fabricare, atât din cauza materialului de
rea calitate, precum și din cauza procedurii greșite a fabricațiunii, prin reaua conservare,
prin vechime ori prin alte cauze;
c) De alimente și băuturi, care nu posedă calitățile cerute prin regulamentul de față,
ori care sunt alterate ori prefăcute, într‑un mod prohibit prin prescripțiuni speciale ale regulamentului de față;
d) De alimente și băuturi, cărora s‑a adăugat pentru mai bună conservare sau pentru
alt scop substanțe toxice (otrăvitoare), chiar dacă cantitatea acelor substanțe toxice este atât
de mică încât nu poate deveni vătămătoare sănătății în cazuri ordinare;
e) De alimente și băuturi, cărora s‑a adăugat un medicament în doză (cantitate) în
care poate produce acțiune medicamentoasă, cu excepțiunea farmaciilor care sunt competente a fabrica și a vinde asemenea medicamente incorporate unor alimente ori băuturi;
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f) De alimente și băuturi colorate cu materii colorante, poprite prin regulamentul
de față, sau împachetate în hârtie ori cutii colorate cu culori toxice, poprite prin acest regulament, sau învelite cu alte substanțe capabile a comunica alimentului materii otrăvitoare.
Art. 12. Este interzis a se întrebuința pentru prepararea ori conservarea alimentelor
și băuturilor, ori pentru măsurarea alimentelor și băuturilor, vase și măsuri fabricate din
aliage de metal toxice (otrăvitoare), precum din plumb, din staniu (cositor) amestecat cu
o cantitate de plumb mai mare decât 1 la 100, din cositor și cupru amestecat cu o cantitate
de antimoniu mai mare decât 1 la 100, din zinc și din alte metale ori aliaje care se solvă în
alimente ori băuturi acide. Cositorul întrebuințat pentru spoirea vaselor de aramă nu va
conține plumb în cantitate mai mare decât cel mult 1 la 100, arsen în cantitate mai mare
decât 1 la 10.000 (1 miligram la 10 grame).
Vasele de lut (de pămînt ars) vor fi smălțuite într‑un mod perfect, astfel că plumbul
smalțului să nu se poată dizolva în oțetul care se fierbe în acele vase.
Titlul II
Băuturi alcoolice
A
Băuturile alcoolice distilate
Art. 13. Alcoolul se fabrică prin distilațiunea lichidelor fermentate, care conțin deja
alcool, precum vinul, berea, mustul de mere, de pere; prin distilațiunea diferitelor substanțe
care conțin zaharuri fermentescibile, precum sfeclele, prunele, cireșile și alte fructe, drojdia de vin, tescovină, mierea; prin distilarea substanțelor care conțin principii capabile a
fi transformate în corpi zaharați, fermentescibili, precum diferitele cereale, leguminoase și
alte semințe, cartofi și alte rădăcini. În general nu se admite la fabricațiunea alcoolului, după
metodele ordinare, nici una din aceste substanțe, dacă vor fi alterate prin paraziți (tăciune,
mălură sau alți paraziți) sau dacă se va află în stare de putrefacțiune; se poate însă permite
întrebuințarea grânelor stricate, dacă fabricantul se servă pentru înlăturarea fermentațiunii
anormale de metoda doctorului I. Effront (de metoda fluoridrică) sau de un alt procedeu,
aprobat pentru oprirea fermentațiunii neregulate.
Art. 14. Numai alcoolul etilic, perfect rafinat, poate servi pentru prepararea băuturilor spirtoase (alcoolice); reacțiunea sa trebuie să fie neutră și să nu conțină aldeide, furfurol și alcoole superioare, în cantitate mai mare decât cea permisisă de art. 19 al regulamentului de față, nici săruri metalice toxice, nici acizi minerali liberi.
Spirtul (alcoolul), din care se prepară rachiu și alte băuturi alcoolice, trebuie să
conțină cel puțin 95% alcool la 15° C.
Apa întrebuințată la prepararea rachiurilor și altor băuturi alcoolice trebuie să fie
curată, limpede, liberă de substanțe vătămătoare sănătății. La prepararea rachiului și altor
băuturi alcoolice nu se vor întrebuința culori, esențe, materii aromatice și alte substanțe, din
cele poprite prin regulamentul de față.
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Art. 15. Determinarea tăriei alcoolice se face cu alcoolometrul legal, prescris de
ministerul finanțelor, controlat de autoritatea competentă, în care alcoolometru, la temperatura de 15° C, diviziunea 0°, corespunde unei densități de 1.000 (densitatea apei distilate),
10 corespunde densității de 0,9985, iar 100° corespunde densității de 0,7942 (densitatea
alcoolului absolut). Băuturile alcoolice, care conțin în soluțiune zahăr și alte substanțe extractive, se examinează asupra cantității alcoolului cu picnometrul, cu ebulioscopul sau cu
vaporimetrul.
Art. 16. Nu se vor întrebuința pentru prepararea băuturilor alcoolice, și nu se vor
aduce, în cârciumi și în alte locale de debit, distilate dobândite la începutul distilațiunii (cap,
Vorlauf), bogate în eter acetic și în aldehide și distilatele de la finele distilațiunii (coada,
flegma), bogate în acide, în alcooli superiori și furfuroli.
Art. 17. Alcoolul se consideră ca perfect rafinat și se admite la prepararea rachiului
și a altor băuturi, dacă însușește calitățile următoare:
a) Dacă conține cel puțin 95% alcool etilic și cel mult 5% apă;
b) Dacă o probă de 10 grame alcool, tratată într‑o sticlă cilindrică (eprubetă) cu
10 grame acid sulfuric concentrat, rămâne incoloră;
c) Dacă o probă de 10 grame alcool, tratată într‑o sticlă cilindrică cu 10 grame a
unei soluțiuni de potasă caustică de la 1 la 3 (1,3) rămâne incoloră;
d) Dacă o parte din proba de alcool amestecată cu 5 părți apă nu se tulbură, nu
devine opalescentă;
e) Dacă 20 până la 25 c. c. din probă, tratată într‑o capsulă de porțelan cu 10
picături a unei soluțiuni de anilină incoloră și cu 3 picături acid cloridric și agitate, rămân
incolore, nu se colorează galben-roșu.
Art. 18. Cantitatea de impurități, ce poate conține alcoolul destinat pentru prepararea băuturilor (rachiului și altor băuturi alcoolice), nu poate trece peste următoarele limite,
socotite pe alcool pur de 100:
Alcooli superiori (fermentoleuri amilidrite) 0,200% sau 2,000‰;
Aldehid acetal 0,020% sau 0,20‰;
Furfurol 0,010% sau 0,10‰.
În cazul când aceste impurități vor fi determinate în mod sumar, proporțiunea lor nu
poate trece peste 2 volume la 1.000.
Limita de impurități prescrisă prin articolul de față se stabilește numai pentru băuturile artificiale, fabricate din alcool etilic industrial, și pentru imitațiunile (surogatele)
băuturilor naturale, nu însă pentru băuturile naturale precum cognac, țuică, rom.
Art. 19. Alcoolurile de consumație vor avea tăria (concentrațiunea) alcoolică următoare:
Rachiurile ordinare (basamacul, anasonul, chimionul, rachiul de secară, de melisa,
de mentă, rostopșin), 12% până la cel mult 35% volume de alcool;
Țuică, 20% până la 35% volume de alcool;
Rachiu de tescovină, de drojdii, de vișine (kirsch) 15% până la 40% volume de alcool;
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Licoruri dulci, zaharate, creme, rosoglio, ratafia, benedictină etc., 15% până la 40%
volume de alcool;
Cognac, 45% până la 70% volume de alcool;
Rom, arac, 45% până la 70% »
» ».
Se vor opri din consumație și se vor înlătura, din comerț băuturile care conțin o cantitate (o proporțiune) de alcool mai mare decât cea prescrisă prin articolele de față. Tăria
(concentrațiunea) alcoolică se constată pentru băuturile simple, neîndulcite, libere de extracte, cu alcoolometru centesimal; băuturile zaharate, și amestecate cu materii extractive,
se examinează cu vaporimetrul sau cu ebulioscopul.
Art. 20. Alcoolurile și, în genere, toate distilatele produse în fabricile de alcool, care
nu însușesc calitățile prescrise la art. 13, 14, 16, 17, 18 și 19 ale regulamentului de față, nu se
pot vinde ca alcooluri de consumațiune, nu se pot întrebuința la prepararea de rachiu și de
alte băuturi alcoolice, ci numai pentru scopuri industriale.
Art. 21. La prepararea rachiurilor, prin amestecarea de alcool etilic pur cu apă,
simple, aromatizate ori îndulcite, se poate întrebuința, pentru aromatizare, uleiuri eterice
vegetale inofensive (uleiuri esențiale vegetale), semințe, rădăcini și plante întregi, nevătămătoare, care conțin uleiuri eterice, precum anason, chimion, fenicul, cardamom, cuișoară
(cariofile), scorțișoară, nucșoară, (nucă moscată), vanilie, cafea, cacao, nuci, amigdale, portocale, chitre, enupere, gențiana, centaură, pelin, angelica, melisă, izmă (menta), trandafiri
și alte vegetale și uleiuri eterice nevătămătoare, gumirezina de benzoe, de mirha, de mastică
(de sandarac), de oliban, gumiarabic, gumi-tragant, catechu, acid tartric, acid citric, acid
malic.
Pentru îndulcire se pot întrebuința zahăr, glicoză purificată (rafinată) și miere.
Nu se pot întrebuința la prepararea băuturilor alcoolice plante, drogue și alte preparate vătămătoare sănătății, precum opiu (afion), căpățână și semințe de mac, acid picric,
gogoși de pește (coculi indici), ș. a. Asemenea nu este permis a se pune ardei în rachiu.
Art. 22. Este cu totul oprit a se adăuga spirtului sau rachiului și a se întrebuința în
orice mod, la prepararea băuturilor alcoolice, esențe care conțin aldehide, furfurol, alcool
metilic, alcool amilic și alte alcoole superioare;
Derivatele catranului (gudronului), alcaloide și alte baze precum și acide extrase din
catran;
Nitrobenzole (mirban), piperină, capsicină, cocaină;
Eter nitros, nitric, etilic, metilic, amilidric;
Imitațiunile eterului enantic, și
Imitațiunile eterelor diferitelor fructe care cuprind eter capronic și caprilic;
Aloe, gumi-gută, ialapă, scamoniu, gumi-kino și derivatele lor;
Zaharină;
Acizi anorganici, metaloxizi și compușii lor, precum plumb, cupru, zinc, oxid de
aluminiu;
Materii colorante din cele poprite prin art. 24 al regulamentului de față.
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Art. 23. Pentru limpezirea băuturilor alcoolice pot servi filtre mecanice de porțelan
și de alt pământ ars, de hârtie, pâslă, amiant (azbest), apoi cărbuni vegetali, caolină, magnezie calcinată, carbonat de magnezie, albuș de ou; gelatină curată, lapte, piatră acră calcinată
(arsă).
Nu este permis a se întrebuința, pentru limpezirea băuturilor, piatră acră necalcinată
(nearsă), cărbuni animali deja întrebuințați și neregenerați (necurățați), cărbuni de sânge
neregenerați.
Art. 24. Pentru colorarea diferitelor rachiuri și a băuturilor în general, se pot
întrebuința numai culori vegetale, și anume:
Galben: Rădăcini de curcumă, curcumină sau extract alcoolic de curcumă; șofran,
polychroit sau extract alcoolic de șofran; cartamină sau extract alcoolic din flori de cartamus (de saflor); flori și extractul de calendulă (gălbinele, rusnici, roșioară, calinică).
Roșu: Coccionelă (cârmâz animal), carmin, orceina (extras din roccela tinctoria, roccela fuciformis și lecanorea tartarea); santalină (extract și tinctură alcoolică din lemnul de
pterocarpus santalinus); brazilină (extrasă din lemnul de cacsulpinia brasiliansis), boaba
(fructul) de nalbă (de malva arborea), de afine, coacăze, de zmeură, cireșe; rădăcină de anhusă (limba boului, miruta).
Violet: Indigo carmin, albastru amestecat cu carmin roșu, cu cârmâz animal (coccionela), sau cu alte colori roșii, menționate în acest articol.
Brun: Caramel (zahăr ars), coaje de pâine uscată macerată în spirt rafinat de 60%;
extract de catechu, tratat cu spirt rafinat de 90%.
Verde: Chlorofila extrasă din plante inofensive verzi ca: spanac, urzici, helix, soc negru și extractele acestor plante, preparate cu alcool 96% și conservate în vase netransparente, amestecătură de tinctura cu curcuma cu indigo carmin, de tinctura de șofran cu indigo
carmin, de cartamina (saflor) cu lacmus (turnesol).
Art. 25. Este oprit a se întrebuința, pentru colorarea băuturilor, culorile extrase din
catran (din gudron), culorile sintetice (compuse artificial în fabricile de produse chimice),
de orice proveniență și de orice compozițiune; culorile care conțin plumb, cupru, zinc, oxid
de aluminiu, stibiu, arsen și culorile metalice în general.
Ministrul de interne va putea permite, printr‑un ordin special, ca să se întrebuințeze,
pentru colorarea băuturilor și alimentelor, culorile de anilină sulfonate nediazoice (culori
sintetice sulfonate nu diazotate), controlate în privința purității lor.
Art. 26. Medicii, împreună cu primarii, sub-prefecții, cu capii poliției, însărcinați cu
culegerea probelor de băuturi spre a fi trimise la institutul de chimie, pe lângă proba de băuturi deja preparate pentru debit și pentru comerț, vor lua, pe cât va fi posibil, probe de materii prime de care se servește fabricantul sau debitantul la prepararea băuturilor, și anume:
Culorile;
Esențele aromatizatoare și alte materii care se adaugă pentru a da băuturilor gustul
specific, ori odoarea specifică;
Diferitele extracte, acide, gumi-resina, substanțe amare și alte asemenea materii;
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Sucurile (zemurile) de fructe, siropurile;
Materiile întrebuințate pentru limpezire, ori neutralizare;
Materiile prime vor fi însemnate cu numirea în care se prezintă în comerț, și, pe
cât va fi posibil, se vor lua probe de materii prime cu împachetarea originală și cu eticheta
originală.
Art. 27. Pentru a se opri la fabricarea alcoolului (la plămăduire), fermentațiunea
anormală a materiilor amido-zaharoase, dezvoltarea mai abundentă de acid butiric și, prin
urmare, de alcooluri superioare, este permisă întrebuințarea metodei d‑rului I. Effront (a
metodei fluoridrice), adică adăugarea de acid fluoridric diluat la materia primă aflată în vase
plămăditoare (în vase de lemn), și spălarea (sterilizarea), acestor vase cu acid fluoridric diluat.
Lucrătorii, care manipuleză acidul fluoridric, se vor povățui despre acțiunea caustică
a acestui acid și se vor servi de mănuși de cauciuc.
Art. 28. Întrebuințarea în fabricile de alcool a acidului sulfos (arderea de pucioasă),
pentru regularea fermentațiunei anormale a materiilor prime, este cu totul oprită.
B
Vinul
Art. 29. Nu se poate aduce în comerț ca vin, decât băutura obținută prin fermentarea alcoolică a mustului de struguri (de poamă), fără a i se adauga ceva.
Vinul trebuie să conțină: glicoză, alcool etilic, etere, glicerină, corpi extractivi azotați,
pigmenți naturali (materie colorantă), acizi liberi volatili (acid carbonic, acetic), acizi
ficși (acid tartric malic, tanic, succinic), și sărurile acestor acizi, săruri de fier, aluminiu,
calciu, magneziu, potasiu, sodiu în proporțiunea corespunzătoare cu originea vinului (cu
proveniența, cu zona vinicolă) și cu anul recoltei. Dacă proveniența vinului nu este declarată, dacă el nu este adus în comerț sub denumire specială, atunci compoziția lui trebuie să
corespundă cu normele generale prescrise în articolele următoare.
Art. 30. Vinul natural și cu totul fermentat trebuie să conțină:
Extract (corpi extractivi) cel puțin 14 grame la litru de vin alb, cel puțin 17 grame la
litru de vin roșu, cel puțin 30 grame la litru de vinuri dulci meridionale, vinuri tari de desert
(vinuri din Italia meridională, Spania, Portugalia, Grecia);
Corpuri minerale a 10‑a parte din cantitatea extractului, adică cel puțin 1,4 grame la
litru de vin alb, de 1,7 grame la litru de vin roșu, de 3 grame la litru de vin dulce străin din
țările meridionale (Spania, Portugalia, Grecia, Italia meridională);
Alcool etilic cel puțin 6,50 la sută (volume) și cel mult 15 la sută; pentru vinurile
dulci străine meridionale (din Spania, Portugalia, Italia meridională, Grecia) cel puțin 8 la
sută și cel mult 20 la sută; vinurile spumoase (de Champagne și alte vinuri spumoase) cel
puțin 8 și cel mult 15 la sută;
Glicerina cel mult 7 părți la câte 100 părți alcool;
Zahăr în vinuri dulci cel mult 30% la tăria alcoolică maximală de 15%;
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Acizi liberi nevolatili, cel puțin 4,5 la litru, din care a 5‑a până la a 6‑a parte va fi constituită din acid tartric liber;
Chlorur de natriu (de sodiu), cel mult 50 centigrame la litru;
Acid sulfuric (ca constituant al sulfaților), cel mult 92 centigrame la litru (ceea ce
corespunde cu 2 grame sulfat de potasiu la litru); la vinurile spumoase cel mult 26 centigrame la litru;
Acid sulfos liber, cel mult 8 miligrame la litru;
Acid fosforic (ca constitutiv al sărurilor fosfatice), cel puțin 35 miligrame la litru;
pentru vinuri dulci străine din Grecia, Italia meridională, Spania, Portugalia, cel puțin 40
centigrame la litru; pentru vinurile spumoase cel puțin 17 centigrame la litru;
Vinul nou, a cărui fermentațiune nu este încă terminată, trebuie să conțină cel puțin
15,5 grame extract la litru, fără glicoză.
Art. 31. Vinurile care nu posedă compoziția normală, precizată în art. 30, care nu
conțin diferitele elemente constitutive în proporțiunea minimală ori maximală, prescrisă
prin acel articol și conform cu compoziția vinului din localitatea din care vine și a anului în
care este cules, nu se vor admite în comerț.
Art. 32. Asemenea se vor exclude din comerț și se vor confisca vinurile care conțin
acid acetic într‑o cantitate mai mare decât 2 grame la litru.
Art. 33. Fabricarea vinului de stafide (de struguri uscați) este oprită. Vinuri de stafide nu se pot vinde în țară.
Art. 34. Se va exclude din comerț și se va confisca orice vin amestecat cu substanțe
străine, lichide ori solide de altă origine decât din struguri, cu singura excepțiune a vinurilor
medicinale admise în comerțul farmaceutic ca medicamente.
Art. 35. Este cu desăvârșire oprit a se adăuga vinului și a se pune în comerț vinul
căruia s‑a adăugat una sau mai multe din substanțele următoare:
Compuși de aluminiu, de magneziu, de bariu, de stronțiu;
Sulfiți și sulfații de calciu și de sodiu;
Acizi minerali liberi de orice natură;
Oxizi de plumb, zinc, staniu (cositor), cupru, arsen și compușii lor;
Culori anorganice de orice natură, culori organice sintetice fabricate din catran
(culori artificiale extrase din gudron);
Zahăr de amidon (de fecula), de melasă;
Zahăr cistalizat nerafinat;
Alcool etilic brut, nerafinat;
Glicerină;
Acid boric și compușii lui;
Acid salicilic și compușii lui;
Esențe sintetice, esențe de vin compuse artificial (esențe de bouquette artificiale);
Zaharină (Sulfinit benzoat);
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Boabe sau zeamă (sucul) de kermes vegetal (de phytolaca decandra).
Art. 36. Următoarele metode de îmbunătățire, dregere, limpezire și conservarea vinurilor sunt permise:
Amestecarea unui vin natural cu alt vin natural, de aceeași calitate și origine sau de
altă calitate și din altă regiune vinicolă;
Neutralizarea vinului devenit acru prin adăugare de carbonat de calce pur;
Filtrarea vinului prin cărbuni vegetali puri;
Limpezirea vinurilor cu albuș de ou, gelatină rafinată, gelatină de pește (ichtiocola),
caolina;
Afumarea butoaielor goale prin arderea de puciosă chimicește pură, liberă de arsen;
Conservarea vinurilor dulci prin alcolizare, adăogându‑li‑se spirt rafinat pur în astfel
de cantitate ca proporțiunea totală a alcoolului să nu trecă peste limita prescrisă la art. 30;
Adăogirile la vinuri dulci de zahăr rafinat cristalizat sau de glicoză rafinată, în limita
proporțiunei prescrisă la art. 30 al regulamentului de față;
Spălarea vaselor de lemn și a buteliilor înaintea umplerii lor cu spirt rafinat pur, dacă
cantitatea spirtului rafinat întrebuințat nu este mai mare de cât ½ % din volumul vinului;
Introducerea de acid carbonic pur chimicește în vinurile spumoase (Champagne și
alte vinuri gazoase);
Gipsarea vinurilor roșii, dacă cantitatea gipsului (sulfatului de potasă) întrebuințat
nu este mai mare decât 2 grame la litru de vin;
Adăugare la vin de iarbă de pelin (artemisia absintium) și de alte plante aromatice
inofensive, de must de zahăr cristalizat pur;
Pasteurizarea vinului, adică sterilizarea prin încălzirea vinului închis ermetic în sticle
sau în aparatul special al lui Pasteur.
Art. 37. Sunt oprite toate procedurile și manipulațiile menite a imita vinul natural,
a produce vin artificial și a pune în comerț asemenea imitațiuni ale vinului, sau a amesteca
vinul natural cu substanțe străine, care modifică compoziția lui normală.
Sunt anume oprite manipulațiile și procedurile următoare:
Fermentarea alcoolică de stafide cu drojdii pentru a produce un lichid care seamănă
cu vin;
Fermentarea alcoolică de soluțiuni zaharoase de orice origină, de orice natură, în
prezența drojdiei de vin natural (fabricarea de vin de drojdii);
Adăugarea la vin de acide organice sau anorganice, de compușii lor, de esențe sintetice (artificiale) aromatizatoare;
Adăugarea la vin de glicerină;
Adăugarea la vin de acid salicilic și de compuși acestui acid, de acid boric și de
compușii acidului boric, de sulfați de bariu, de stronțiu și de compușii lor, de oxizi de aluminiu și de magneziu, și de compușii lor;
Mărirea cantității extractului prin adăugare de gumi, de dextrină, de resină de diferite origine.
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Art. 38. Este oprit a se aduce în comerț vin stricat din cauza relei conservări, vin
intrat în decompozițiune, vin devenit filamentos, grăsos ori amar.
Art. 39. Persoanele care vor falsifica vinurile, și cari vor aduce în comerț vinuri falsificate și stricate; persoanele care vor contraveni art. 33, 35, 37 și 38 din regulamentul de față,
sunt pasibile de penalitățile prescrise în art. 175 din legea sanitară, afară de cazurile pentru
care codul penal prescrie o penalitate mai mare.
C
Berea
Art. 40. Numirea de bere se dă numai băuturii fabricate din malț de orz (orz încolțit
și prăjit), hamei, drojdii și apă, și supusă fermentațiunii alcoolice. Dacă în locul orzului se
întrebuințează alte cereale, se va da berii o numire corespunzătoare. Berea trebuie să aibă o
culoare particulară, de la galben închis până la brun închis, să fie perfect limpede, să posede
miros și gust caracteristic, și să conțină acid carbonic care produce spuma berii.
Art. 41. Berea conține apă, alcool etilic, dextrină, glicoză, glicerină, materii azotoase
organice, acide organice, săruri minerale în proporțiunile următoare:
Alcool, cel puțin 2,5%, cel mult 6% (volum);
Extract, cel puțin 3,5%, cel mult 8% (din care dextrină cel puțin 2,5%, cel mult
4%, maltoză cel puțin 0,5%, cel mult 3%); berea nefermentată (fiertura proaspătă încă neamestecată cu drojdii) va conține cel puțin 9% extract;
Gradul minimal de fermentațiune 48%, cantitatea maximală de maltoză 3%;
Aciditate totală (fără acidul carbonic) cel mult 0,35%;
Acid acetic cel mult 0,06% (60 centigrame la litru);
Acid sulfos cel mult 0,20%;
Glicerină cel mult 0,4%;
Corpi minerali (cenușă) cel mult 0,3%.
Art. 42. Berea trebue să fie limpede, fără drojdie. Este interzis a se vinde bere tulbure, bere devenită acidă, viscoasă sau stricată în alt mod.
Art. 43. Este interzisă întrebuințarea de sodă și de potasă pentru neutralizarea
(pentru dregerea) berii devenită acidă, întrebuințarea de sulfiții de calce, de sulfiți de sodiu,
de acid salicilic și de compușii lui, de salicilat de sodiu, de acid boric și de compușii lui,
pentru conservarea berii.
Art. 44. Este interzis a se întrebuința la fabricarea berii și a se adăuga berii culori de
orice natură, cu singura excepțiune a culorii extrase din malț și a celei preparate din caramel
(din zahăr ars, fără nici un adaus străin).
Este interzis a se adăuga berii:
Zaharină (benzoyl sulfinid), extracte și esențe aromatizatoare.
Asemenea este interzis a se adăuga berii în locul hameiului, alte substanțe amare,
vătămătoare sănătății, ca acid picric și compușii lui, gogoși de pește (coculus indicus), aloes
(sabur) și alte asemenea.
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Art 45. Este permis ca berea devenită tulbure să se limpezească prin adăugare de
gelatină albă curată, ori de clei de pește curat, și să se filtreze prin răsături de lemn, prin
surcele și prin filtre mecanice obișnuite.
Art. 46. Este permis a se introduce în bere acid carbonic comprimat pur.
Art 47. Nu este permis a se întrebuința în berării și în locale de debit aparate de aer
comprimat pentru producerea de spumă.
D
Braga
Art. 48. Braga este o băutură produsă prin fermentațiunea alcoolică acidă a meiului.
Ea trebuie să se prezinte ca un lichid lăptos gălbui, puțin spumos, cu gust acrișor, cu miros
particular aromatic, să nu fie prea groasă, ci purificată prin sedimentare (decantare) sau prin
filtrare. Este permis a se înlocui, la fabricarea bragii, meiul prin porumb sau orz.
Art. 49. Braga conține apă, corpi extractivi, acid acetic, lactic, butiric, corpi albuminoizi, glicerină, dextrină, uleiuri grase, acid carbonic, alcool, în proporțiunile următoare:
Corpi extractivi cel puțin 4%, cel mult 6,5%;
Acid acetic cel mult 0,25%;
Acid lactic și acid butiric cel mult 1,7%;
Corpi albuminoizi cel mult 1,5%;
Glicerină cel mult 0,35%;
Dextrină cel mult 1,5%;
Materii minerale (cenușă) cel mult 1%;
Alcool cel mult 1%.
Art. 50. Este oprit a se întrebuința, pentru fabricarea brăgii, mei ori mălai rânced,
sau stricat în alt mod.
Este oprit se aduce în comerț bragă, stricată prin fermentațiunea înaintată, descompusă. Asemenea bragă se va confisca și fabricantul ori debitantul se va supune la penalitățile
prescrise de art. 175 al legi sanitare.
La aceeași penalitate se vor supune bragagii (fabricanții și debitanții) care amestecă
braga, pentru mai buna ei conservare, cu substanțe conservatrice străine brăgii, mai cu osebire cu acid salicilic și compușii lui, cu acid boric și compușii lui.
Art. 51. Este oprită răcirea brăgii prin punerea directă de gheață în bragă. Este permisă conservarea și transportarea brăgii în vase cu pereții dubli și punerea gheții între acești
pereți, pentru ca să nu vină în contact direct cu braga.
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Titlul III
Apa gazoasă
Art. 52. La fabricațiunea apei gazoase (apă gazoasă artificială) și în comerțul cu apă
gazoasă se vor observa prescripțiunile regulamentului pentru industriile insalubre de la art.
25, 30, 34, 42, 101 și 102.
Art. 53. Pentru fabricațiunea de apă gazoasă se va întrebuința apă curată, limpede,
liberă de materii organice, de preferință apă de izvor (de cișmea) sau apă de puț (de fântână) curată, sau apă de râu bine filtrată. Este oprită întrebuințarea, la fabricațiunea de apă
gazoasă, de apă din eleșteie, bălți și lacuri, de apă de puț, necurată, de apă de râu nefiltrată
sau rău filtrată.
Art. 54. Acidul carbonic, cu care se satură apa, va fi curat, liber de orice alt gaz.
Apa gazoasă se va prezenta ca un lichid limpede, incolor, inodor, cu gust înțepător
plăcut, propriu apei saturate cu acid carbonic pur, liberă de hidrogen sulfurat (de sulfur
de hidrogen), de hidrogen arseniat (de arseniat de hidrogen), de oxid de carbon și de alte
asemenea impurități.
Art. 55. Acidul sulfuric și acidul clorhidric, întrebuințat pentru degajarea acidului
carbonic, va fi curat, purificat. Bicarbonatele naturale sau artificiale, din care se desface acidul carbonic, vor fi asemenea curate, libere de arsen și de alte materii care comunică apei
gazoase calități vătămătoare.
Este oprit a se întrebuința în fabricile de apă gazoasă acid sulfuric crud (brut), nepurificat, acid clorhidric crud, nepurificat.
Art. 56. Dacă se întrebuințează acid carbonic lichid (comprimat) el va fi liber de
alte gaze, cu excepțiune de cantități minime de aer atmosferic.
Art. 57. Este oprită vânzarea de apă gazoasă fabricată în aparate și păstrată în vase
confecționate din metale solubile în apă gazoasă, nespoite cu cositor și nesmălțuite, care
aparate și vase nu întrunesc condițiunile prescrise de art. 42 al regumentului industriilor
insalubre, și care comunică apei gazose impurități tehnice, precum plumb, cupru, zinc și
altele.
Armăturile metalice exterioare ale sifoanelor, în care se transportă și se vinde apa
gazoasă, pot fi confecționate din aliaje care conțin plumb în cantitate maximală de 5%. Supapa și canula interioară pentru fixarea tubului de sticlă prin care iese apa nu va cuprinde
nici urme de plumb.
Art. 58. Se pot fabrica și vinde limonăzi gazoase, ape gazoase amestecate cu siropuri
naturale sau artificiale, dacă acele siropuri sunt preparate din zahăr cristalizat și rafinat, de
sfeclă sau de trestie sau de glicoză purificată și aromatizată cu materii nedăunătoare sănătății.
Art. 59. Este oprită fabricarea și vânzarea de apă gazoasă amestecată cu siropuri de
zahăr nerafinat, de feculă (de amidon) nepurificat, de melasă, cu siropuri stricate, intrate în
fermentațiune înaintată, devenită tulbure, cu siropuri colorate cu culori sintetice organice
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(artificiale), de orice natură, cu culori anorganice (minerale), cu kermes vegetal (phytolaca
decandra).
Art. 60. La fabricarea de limonadă gazoasă (de apă gazoasă amestecată cu sirop)
este oprită întrebuințarea de esențe aromatizatoare care conțin alcool amilic, nitrate și nitrite de amil, aldehide, acetate de amil, chloroformiate de amil, nitrate și nitrite de etil, nitrobenzole. Asemenea este interzisă întrebuințarea zaharinei la fabricațiunea limonadelor
gazoase, a siropurilor cu care se amestecă apa gazoasă.
Art. 61. Este cu desăvârșire oprită vânzarea de limonadă gazoasă (de siropuri amestecate cu apă gazoasă), care conțin alcool, chiar dacă acel alcool provine din fermentarea
siropului.
Titlul IV
Oțetul
Art. 62. Oțetul se produce prin oxidațiunea acetică a alcoolului etilic rafinat sau
prin fermentațiunea acetică a vinului, a berii și a mustului diferitelor fructe, sau prin amestecarea cu apă curată a acidului acetic pur concentrat, a esențelor de oțet curate, libere de
materii pirolignoase (empireumatice).
Oțetul trebuie să se prezinte ca un lichid limpede, fără corpuscule vizibile în suspensiune; el poate să fie colorat de la materia primă din care este fabricat, de la galben deschis
până la roșu, cu culori inofensive, proprii acelei materii prime nefalsificate.
Art. 63. Oțetul din comerț trebuie să conțină cel puțin 4%, cel mult 8% acid acetic
anidru.
Art. 64. Este oprită fabricarea și vânzarea de oțet preparat din alcool brut, nerafinat.
Oțeturile care conțin impurități ale alcoolului nerafinat (aldehide, alcool amilic și alte alcooluri superioare) se vor confisca.
Art. 65. Este oprit a se adăuga oțetului și a se vinde oțet căruia i s‑a adăugat:
Chlorur de sodiu (sare de bucate), acide minerale, mai ales acid sulfuric, acid clorhidric, săruri acide (bisulfate și altele), oxide metalice toxice și compușii lor, precum plumb,
cupru, zinc, arsen, stibiu.
Este asemenea oprit a se aduce în consumațiune și în comerț oțet care conține metale toxice și compușii lor, proveniți de la aparate, unelte și vase în care oțetul a fost fabricat
ori păstrat, sau cu care s‑a măsurat.
Art. 66. Este oprit a se adăuga oțetului din comerț ardei, piper și alte plante iritante,
extractele și alcaloidele plantelor iritante ori toxice.
Art. 67. Este oprit a se vinde și a se aduce în consumațiune oțet care conține materii
pirolignoase (produse ale distilațiunii lemnului), precum alcool metilic, aceton, acid formic
și alte substanțe empireumatice.
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Este oprit a se vinde, a se aduce în consumațiune și a se întrebuința, pentru fabricarea
oțetului, esențe de oțet, care conțin materii pirolignoase, provenite din distilațiune de lemn,
precum alcool metilic, aceton, acid formic și alte substanțe empireumatice.
Este oprit a se întrebuința la fabricațiunea oțetului săruri de acid acetic (acetate) necurate, provenite de la distilațiunea lemnului, și nu îndestul purificate, încât ele mai conțin
materii pirolignoase (materii empireumatice).
Art. 68. Este oprită colorarea și aromatizarea oțetului cu culori minerale, cu esențe
și cu culori sintetice (artificiale), care conțin materii din cele menționate la art. 22 și 25 ale
regulamentului de față.
Art. 69. Este oprită întrebuințarea pentru alimentațiune și vânzare ca oțet comestibil, de oțet parfumat, de oțet de toaletă, de oțet aromatizat pentru afumare, precum și
amestecarea oțetului comestibil cu asemenea oțeturi parfumate.
Art. 70. Este oprită vânzarea oțetului stricat din cauza relei conservări, a
fermentațiunii alcaline sau din alte cauze.
Titlul V
Laptele
Art. 71. Atât laptele din comerțul ambulant, precum și laptele din prăvălii, din lăptarii și din alte asemenea locale, destinat a fi vândut direct sau întrebuințat în cafenele, cofetării, restaurante, birturi, hoteluri, va fi supus la examinarea periodică a organelor serviciilor
sanitare locale (medici, medici veterinari, chimiști).
Asemenea vor fi supuse la inspecțiuni periodice, a medicilor veterinari, animalele (vaci, bivolițe, oi, capre, măgărițe), al căror lapte se aduce în comerț, grajdurile în care
sunt ținute acele animale, localele în care se păstrează laptele, precum și uneltele, aparatele
și vasele care servă pentru mulgerea, păstrarea, măsurarea și transportarea laptelui. Se va
opri mulgerea animalelor bolnave. Se vor depărta și izola animalele care suferă de o boală
infecțioasă acută sau cronică. Se vor păzi strict prescripțiunile regulamentului de poliție
veterinară.
Art. 72. Grajdurile în care se țin animalele care dau lapte vor fi curate, bine aerate,
destul de spațioase în raport cu numărul animalelor. Băligarul se va scoate din grajd în toate
zilele și nu se va grămădi în apropierea grajdului. Scurgerea din grajd a urinei animalelor se
va înlezni prin măsuri potrivite cu localitatea în care se află grajdul.
Art. 73. Dacă se îmbolnăvește un animal dintr‑o lăptărie, proprietarul sau îngrijitorul său va înștiința îndată pe primar. În comunele în care se află un veterinar oficial, acesta va
fi îndată însărcinat cu examinarea animalului și cu luarea măsurilor preventive; în comunele
în care nu se găsește un veterinar, primarul va chibzui dacă cazul este grav și dacă este necesară intervențiunea sa pentru ca veterinarul județului să vină la fața locului. În caz de boală
infecțiosă se va opri vânzarea laptelui din toată lăptăria până la 6 zile după încetarea bolii
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și după dezinfectarea grajdului. Contravențiunea acestui articol se va pedepsi cu pedepsele
prescrise la art. 175 al legii sanitare.
Art. 74. Animalele de la care se ia lapte se vor hrăni cu nutreț de bună calitate, se
vor adăpa cu apă curată și se vor ține curat. Ugerul se va spăla imediat înaintea mulgerii. Persoanele însărcinate cu mulgerea acestor animale își vor spăla mâinile înaintea acestei lucrări.
Este oprit a se întrebuința la mulgere persoane bolnave de răni la mâini, persoane bolnave
de boli infecțioase sau persoane care au zăcut de o boală infecțioasă, dacă n‑au trecut cel
puțin 2 săptămâni de la vindecarea lor.
Art. 75. Localele lăptăriei în care se păstreză laptele, precum și localele comercianților
de lapte vor fi curate, răcoroase, bine aerate, cu totul separate de grajd; ele nu pot servi totodată ca locuință sau ca dormitoare, nici ca depozite pentru obiecte murdare (rufe purtate,
vestminte, obiecte de așternut), sau pentru obiecte care ar putea să comunice laptelui gust
ori miros, precum petrol și alte asemenea.
Art. 76. Dacă într‑o casă în care se află lăptărie sau depozit de lapte se va ivi un caz
de holeră, de febră tifoidă, de tifos exantematic, de difterie, de scarlatină sau de pojar, de
tuberculoză înaintată, bolnavul se va izola imediat și medicul oficial al circumscripțiunei
(medic comunal sau medic de plasă) va decide dacă și sub ce condițiuni se mai poate vinde
laptele din acea casă, sau dacă se impune oprirea timpurarie a comerțului cu laptele, din
acea casă. Fiecare asemenea caz se va raporta în comunele urbane, capitale de județ, primarului, în celelalte comune prefectului.
Art. 77. Vasele care servă pentru păstrarea, transportarea și vânzarea laptelui vor fi
făcute din lemn, din cositor (staniu), din alte metale spoite cu cositor curat sau smălțuite
cu un smalț insolubil în oțet fierbinte de tăria de 4%, sau din sticlă, faianță, porțelan și, în
general, de pământ ars, smălțuit cu un smalț insolubil în oțet fierbinte de 4%.
Este oprită păstrarea și transportarea laptelui în vase care nu însușesc calitățile prescrise de art. 12 al regulamentului de față.
Vasele în care se păstrează și se transportă laptele vor fi totdeauna închise sau acoperite. Ele se vor spăla adeseori cu leșie fierbinte sau cu lapte de calce subțire și apoi cu apă;
ele se vor ține curate.
În orașele mai mari, primarii pot ordona ca pe toate vasele cu lapte de vacă și de
bivoliță din comerț, să fie însemnat numele și locuința vânzătorului.
Este oprit a se transporta în aceiași căruță în care se transportă lapte, borhot și alt
nutreț descompus, fermentat. Căruța și orice vehicul, destinat pentru transportarea laptelui, se va ține curat.
Art. 78. Laptele se va pune în comerț în stare naturală. Este oprită vânzarea de lapte
din care s‑a scos smântâna.
Laptele trebuie să se prezinte ca un lichid netransparent, de culoare albă sau slab
gălbuie, de un miros și gust particular plăcut, de densitate (greutate) mai mare decât a apei,
de reacțiune slab alcalină sau amfoteră (colorând hârtia de Tournesol albastră, slab roșu;
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hârtia de Tournesol roșie, slab albastru), compus din caseină, albumină, unt, lactoză (zahăr
de lapte), corpuri minerale (fosfate și chlorure de sodă și de potasă) și apă în proporțiunile
arătate în articolele următoare:
Art. 79. Laptele de vacă conține în 100 părți (după greutate):
Substanțe fixe		
cel puțin
11,50 părți
Unt			 »
3,50
Caseină și albumină			 »
3
Lactoză (zahăr de lapte)		 »
3
Materii minerale			 »
0,50
Apă		
cel mult
88,50
Densitatea laptelui de vacă variază între 1,0290 și 1,0370. Laptele care va arăta o
densitate mai mică decât de 1,029 (examinat cu termolacto-densimetru) se va confisca ca
falsificat prin adăugare de apă sau prin scoaterea smântânei, și vânzătorul se va da în judecată. Asemenea se va confisca ca falsificat și se va da în judecată vânzătorul, când laptele va
conține diferitele constituante într‑o proporțiune mai slabă decât cea precizată ca minimală
în acest articol, mai ales, însă, când cantitatea untului va fi în laptele de vacă mai mic decât
de 3,50%.
Art. 80. Laptele de bivoliță se deosebește de laptele de vacă printr‑o cantitate mai
mare de unt, care este de cel puțin 5%; suma substanțelor fixe de cel puțin 12%.
Laptele de bivoliță, care conține o cantitate mai mică de unt decât de 5%, se va confisca ca falsificat și vânzătorul se va da în judecată.
Art. 81. Laptele de oaie se caracterizeză, ca și laptele de capră, printr‑un miros particular, și conține:
Substanțe fixe		
cel puțin
15%
Unt			 »
6%
Caseină și albumină			 »
5,25%
Lactoză			 »
4%
Materii minerale			 »
0,7%
Apă		
cel mult
85%
Art. 82. Laptele de capră conține:
Substanțe fixe		
cel puțin
Unt			 »
Lactoză			 »
Caseină și albumină			 »
Materii minerale			 »
Apă		
cel mult

13%
4%
4%
4%
0,60%
87%

Art. 83. Este oprit a se aduce în comerț lapte de vacă sau lapte de bivoliță amestecat
cu lapte de oaie sau cu lapte de capră.
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Art. 84. Este oprit a se pune în comerț colastru, adică laptele muls în timpul de 8
zile înainte și după fătat. Asemenea este oprit a se amesteca lapte bun cu colastru. Colastrul
are o consistență mai siropoasă decât laptele de vacă și de bivoliță, este puțin mucilaginos,
de culoare mai galbenă, de un gust sărat, conține mai puțin unt, mai puțină caseină și albumină, mai puțină lactină și mai multe materii minerale decât laptele normal de vacă și de
bivoliță.
Art. 85. Smântâna trebuie să conțină cel puțin 12% unt, să nu fie acră sau râncedă,
să fie liberă de materii străine, de amidon, de făină, de grăsime de altă origine, de carbonate
alcaline și de alte materii conservatrice.
Laptele bătut să nu se afle în stare de fermentațiune înaintată, să nu conțină alte acide
afară de acid lactic.
Art. 86. Este oprită vânzarea laptelui care provine de la animalele afectate de o boală a ugerului, de orice natură va fi acea boală, de afte epizootice (de durere de gură și de
picioare), de tuberculoză, de variolă, de dalac, de pneumonie contagioasă, de turbare, de
septicemie, de gălbinare, de dizenterie, hemoglobinurie și de orice altă boală care modifică
calitatea laptelui.
Art. 87. Este oprită vânzarea de lapte stricat, colorat albastru ori roșu, prin parasite, devenit amar, mucilaginos, acru, de lapte care, din descompozițiune a dobândit gust
anormal, ori culoare anormală, ori alte necurățenii, de lapte care, din cauza compozițiunii
anormale, coaguleză la fierbere sau are odoare anormală.
Art. 88. Este oprită vânzarea de lapte căruia s‑a adăugat materii străine pentru mai
buna lui conservare sau pentru neutralizarea acizilor dezvoltați în lapte, precum acid salicilic și compușii lui, acid boric și compușii lui, zaharină, sodă, potasă, carbonate alcaline și
alte asemenea.
Art. 89. Este oprită vânzarea de lapte caruia s‑a adăugat apă sau din care s‑a scos
smântâna. Este oprită vânzarea de lapte căruia s‑a adăugat amidon (scrobeală), făină și alte
asemenea materii străine.
Art. 90. Funcționarii însărcinați cu examinarea laptelui din comerț (medici, veterinari, chimiști, farmaciști experți), însoțiți de agenți ai poliției judecătorești, vor proceda în
modul următor:
Vor amesteca bine cuprinsul vasului cu lapte, vor lua probă, într‑o sticlă cilindrică,
spre a examina culoarea, mirosul și gustul laptelui, vor face reacțiune cu Tournesol roșu și
albastru;
Vor determina temperatura și densitatea laptelui cu termo-lacto-densimetrul regulamentar, conform instrucțiunilor speciale.
Dacă la aceasta examinare laptele se găsește normal, funcționarul va libera laptele
vânzătorului; dacă laptele se găsește suspect sau falsificat, se va încheia proces-verbal în trei
exemplare; se va lua probe de 600 până la 1.000 grame într‑o sticlă sterilizată, care va fi astupată cu dop curat de plută, care se va sigila și însemna cu numele și adresa proprietarului
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lăptăriei, cu numele și adresa vânzătorului, cu arătarea dacă este lapte de vacă, de bivoliță,
de oaie, de capră, cu data luării probei, și apoi proba, cu un exemplar al procesului-verbal, se
va trimite institutului de chimie spre examinare.
Dacă raportul directorului institutului constată că laptele este falsificat, acel raport,
însoțit de procesul-verbal încheiat la luarea probei, se va trimite autorității judecătorești
competente a judeca faptul.
Despre toate aceste examinări, oricare ar fi rezultatul lor, se vor face însemnări precise, care se vor păstra în cancelaria serviciului sanitar local. La finele lunii, fiecare primărie
urbană va trimite ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar) un raport statistic despre rezultatele examinării laptelui.
Titlul VI
Brânzeturile
Art. 91. Brânzeturile (cașul, brânza, urda, cașcavalul, brânzeturile fermentate,
cașcavalurile afumate), se fabrică numai din lapte și conțin constituantele laptelui: caseină,
albumină, unt, lactoză, apă, corpuri minerali, precum și produsele fermentațiunii caseinei,
albuminei și ale untului, în proporțiuni care variază după natura și gradul fermentațiunii.
Brânzeturile au o reacțiune neutră sau acidă.
Art. 92. Este oprită fabricarea și vânzarea de brânzeturi din laptele animalelor bolnave, din colastru, din lapte stricat, descompus, din lapte falsificat, prin adăugare de materii
străine, cu scopul de a‑l conserva, de a opri fermentațiunea lui sau de a‑l neutraliza după ce
a devenit acid.
Art. 93. Este oprit a se adăuga, brânzeturilor sau laptelui din care se fabrică brânzeturi, materii străine laptelui, precum corpuri grase animale sau vegetale, amidon, făină,
cartofi.
Art. 94. Este oprită amestecarea brânzeturilor și întrebuințarea în orice mod la fabricarea brânzeturilor, de esențe sintetice (artificiale), care au mai ales scopul de a da brânzeturilor necoapte, nu îndestul fermentate, gustul și mirosul brânzeturilor coapte.
Este interzisă colorarea brânzeturilor cu culori sintetice și, în general, cu culori vătămătoare sănătății.
Este oprit de a se adăuga brânzeturilor materii conservative străine, din cele
menționate la art. 88 al regulamentului de față.
Art. 95. Este oprită vânzarea brânzeturilor care, din cauza descompozițiunii înaintate, au reacția alcalină, care au început a putrezi și care conțin viermi și acari, precum și de
brânzeturi care, din altă cauză, sunt vătămătoare sănătății.
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Titlul VII.
Untul
Art. 96. Untul se extrage din lapte pe cale mecanică. Nu se poate fabrica untul din
alte materii și pe altă cale (pe cale chimică), și nu se pot vinde ca unt corpuri grase de altă
origină, străină laptelui.
Art. 97. Untul se aduce în comerț ca unt proaspăt și ca unt topit.
Untul proaspăt și cel topit, de vacă sau de bivoliță, este de culoare albă sau gălbuie,
de consistență omogenă, și conține numai cantități minime ale celorlalte constituante ale
laptelui (caseină, lactoză, acid lactic, corpi anorganici); el este insolubil în alcool absolut la
temperatura ordinară, solubil în eter; untul proaspăt se topește la temperatura de 31° până la
37°.5; untul topit la temperatura de 28° până la 35° C, de vreme ce untura de porc se topește
la 42° până la 45°C. Untul trebuie să conțină cel puțin 82% materii grase, cel mult 14% apă.
Examinat cu deorefractometrul, el arată la 45° o deviațiune de 14° pană la 15° la
stânga.
Densitatea picnometrică a untului este la temperatura de 15° C. de 0,926 până la
0,930, la temperatura de 100° C. de 0,866 până la 0,868.
Art. 98. Este oprită fabricarea de unt din laptele animalelor bolnave și din lapte
falsificat în modul arătat la art. 86 și 88 ale regulamentului de față.
Art. 99. Este oprită vânzarea de unt care a dobândit un gust ori miros anormal, de
unt rânced, amar, muced, acoperit cu vegetațiuni mucezinoase sau cu alți paraziți.
Art. 100. Este oprită colorarea untului cu culori vătămătoare sănătății, sintetice, minerale sau vegetale.
Art. 101. Este oprit a se adăuga untului cantități de sare (de chlorur de sodiu) mai
mari decât 8%.
Art. 102. Este oprit a se adăuga untului corpi străini ca: cartofii măcinați, făină,
scrobeală, uleiuri vegetale, seu, untură de pește, unt artificial (oleomargarină).
Art. 103. Vânzarea de unt artificial, de oleomargarină și de alte asemenea imitațiuni
ale untului este oprită.
Art. 104. Untul falsificat sau stricat, untul rânced, untul care conține o cantitate de
alte constituante ale laptelui mai mare, încât cantitatea untului propriu-zis a devenit mai
mică decât 82%; untul care conține apă în proporțiune mai mare de 14%, sare (chlorur de
sodiu) în proporțiune mai mare de 8%; untul care arată o altă densitate picnometrică decât
cea prescrisă de art. 97; untul colorat cu culori minerale, cu culori sintetice, cu culori vegetale vătămătoare sănătății, în general, untul care este amestecat cu materii de orice origină
străină untului curat, se va confisca și fasificatorul, precum și vânzătorul, vor fi supuși la
penalitățile prescrise la art. 175 din legea sanitară.
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Titlul VIII
Untura de porc și seul de vacă
Art. 105. Untura de porc și seul de vacă (untura de vacă) au consistența moale,
culorea albă sau slab gălbuie, gustul dulceag și nu au nici un miros.
Untura de porc se topește la temperatura de 41.5° C. până la 42°; untura de vacă (seul
de vacă) la temperatura de 42.5° până la 43° C. Untura de porc și de vacă nu conține mai
multă apă decât cel mult 1,5%.
Art. 106. Este oprită aducerea în comerț și admiterea la consumațiune a unturii de
porc și de vacă amestecate cu corpuri grase străine, animale ori vegetale și cu untura animalelor bolnave.
Art. 107. Este oprită vânzarea și aducerea în consumațiune a unturii de porc ori
de vacă, care conține piatră acră, carbonat de calce, gips (ipsos), carbonat de sodiu, făină,
scrobeală și alte materii străine.
Art. 108. Este oprită vânzarea și admiterea la consumațiune a unturii de porc și de
vacă râncede sau stricate în alt mod.
Titlul IX
Uleiurile vegetale
Art. 109. Ca uleiuri alimentare (comestibile) se vor aduce în comerț și se vor admite la consumațiune numai uleuri stoarse pe cale rece, fără întrebuințare de căldură, uleiuri
stoarse pe cale mecanică (prin simplă presiune) și nu pe cale chimică cu ajutorul unor corpuri în care se dizolvă acele uleiuri.
Art. 110. Este oprită aducerea în comerț ca uleiuri alimentare și admiterea la
consumațiune de uleiuri extrase din semințe și din fructe cu ajutorul căldurii, prin apă caldă, prin vapori, prin încălzirea teascului.
Este asemenea oprită aducerea în comerț ca uleiuri alimentare (comestibile) și admiterea la consumațiune a uleiurilor extrase pe cale chimică, cu ajutorul substanțelor dizolvente, ca: sulfur de carbon, benzină, benzole, și alte asemenea.
Art. 111. Este oprită amestecarea uleiurilor alimentare de specie determinată cu
alte uleiuri de specie inferioară, alimentare sau industriale. Este oprită amestecarea untului
de lemn (uleiului de măsline) cu alte uleiuri, precum cu uleiul de sesam (de susam), de
arahis, de rapiță, de semințe de floarea soarelui, de bumbac, cu uleiuri minerale, cu uleiuri
animale etc.
Este asemenea oprită amestecarea uleiului (uleiului de in) cu alte uleiuri.
Art. 112. Este oprită vânzarea ca unt de lemn alimentar a untului de lemn extras din
măsline deja fermentate.
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Art. 113. Este oprită vânzarea de uleiuri alimentare acide, râncede, care conțin acide libere în proporțiune mai mare decât 1,66%, de uleiuri stricate în alt mod, de uleiuri
necurate, de uleiuri care conțin materii străine uleiului, organice sau neorganice.
Art. 114. La 15° C, greutatea specifică (densitatea) a diferitelor uleiuri este următoarea:
Ulei de rapiță				
Unt de lemn				
Ulei de seu				
Ulei de bumbac				
Ulei de susam				
Ulei de mac				
Ulei de nucă				
Ulei (ulei de in)				

0,914–0,917
0,915–0,918
0,915–0,922
0,922–0,931
0,923–0,924
0,924–0,937
0,925–0,927
0,932–0,937

Art. 115. La tratarea cu acid sulfuric se ridică temperatura uleiurilor vegetale în
proporțiunea următoare:
La unt de lemn
la 41°–43°
« ulei « rapiță
51°–60°
« « « susam
68°
« « « bumbac
74°–77°
« « « mac
74°
« « « semințe de cânepă
98°
« « « in
104°–111°
Art. 116. La tratarea cu câteva picături de acid azotic fumant se colorează uleiul în
modul următor:
Uleiul de mac: roșu cu margine (zonă) verde;
Ulei de in: roșu cu margine verde;
Unt de lemn: margine largă albastră verde-deschis;
Ulei de rapiță: margine brună.
Untură de pește: brună roșie.
Art. 117. La tratarea de câte 10 picături de ulei cu 2 picături de acid sulfuric se naște
la locul de contact între ulei și acid colorațiunea următoare:
La ulei de mac: galben, după scuturare brun-verde-măsliniu;
La ulei: verde;
« ulei de sămânță de cânepă: verde;
« « « rapiță: verde închis;
« untură de pește: roșu.
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Titlul X
Cerealele și făina
Art. 118. Cerealele necoapte, mucezite, fermentate, descompuse, putrede, stricate
prin paraziți vegetali ori animali, sau alterate în alt mod, nu se vor întrebuința pentru hrana
oamenilor, nu se vor măcina la moară. Administrațiunile locale pot sechestra în mod provizoriu cerealele necoapte, descompuse, stricate, mai ales porumbul necopt, stricat.
Art. 119. Făina de cereale se compune din gluten și albumină, din amidon, dextrină, gumi și glicoză, din ulei, din celuloză, din săruri minerale și din apă, în proporțiune care
variază după specia și calitatea grânelor în proporțiunile următoare.
Făină de grâu:
Gluten, albumină
8% până la 13%
Amidon, dextrină, glicoză
68% pâna la 74%
Ulei vegetal
0,4% « « 2%
Săruri minerale
0,3% « « 2%
Apă
10% « « 16%
Făină de secară:
Gluten, albumină
8%
« « 13%
Amidon, dextrină, glicoză
68% « « 86%
Ulei vegetal
1,5% « « 2,5%
Săruri minerale
0,9% « « 2,5%
Apă
11% « « 16%
Făină de orz:
Gluten, albumină
8%
« « 13%
Amidon, dextrină, glicoză
80% « « 87%
Ulei vegetal
0,7% « « 2,5%
Săruri minerale
0,4% « « 1%
Apă
14% « « 16%
Făină de porumb:
Gluten, albumină
3%
« « 8%
Amidon, dextrină, glicoză
68% « « 70%
Ulei vegetal
3%
« « 5%
Săruri minerale
0,8% « « 1%
Apă
14% « « 17%
Art. 120. Este oprită amestecarea făinei de grâu, de secară, de orz, de porumb (mălai) cu făină de leguminoase (bob, fasole, linte, mazăre).
Făina de leguminoase conține:
Legumină și albumină vegetală
22% până la 27%
Amidon, dextrină, glicoză
55% « « 60%
Săruri minerale
2%
« « 3,5%
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Ulei
0,8% « « 2%
Apă
14% « « 17%
Cenușa făinei de leguminoase are reacția acidă, cenușa făinei de cereale reacția
alcalină.
Art. 121. Este oprită vânzarea, întrebuințarea pentru fabricarea de pâine ori în alt
mod, și punerea în consumațiune, sub orice formă, de făină amestecată cu semințe ori cu
părticele de semințe (făină de semințe) de neghină, de grâne bolnave, de tăciune, de mălură
(de secară cornută, de uredinee, de ustilaginee), ori de alte boli parazitare, din grâne fermentate ori stricate în alt mod, de făină devenită râncedă, acidă ori alcalină, de făină umedă,
care conține apă în proporțiunea mai mare de 18%.
Art. 122. Este oprită vânzarea ca făină de grâu, de făină care este fabricată din cereale de specie inferioară (de secară, de orz), afară de amestecări accidentale de cantități minime de făină de secară în făină de grâu. Asemenea este oprită amestecarea fainei cu tărâțe.
Art. 123. Făina falsificată prin adăugarea de substanțe minerale, ca piatră acră, carbonat de calce, gips (ipsos), pământuri albe silico-argiloase și altele asemenea corpuri, precum și făină amestecată cu tărâțe, se va confisca și vânzătorul se va da în judecată spre a fi
pedepsit, conform cu prescripțiunile codului penal și art. 175 al legii sanitare. Asemenea se
va confisca făina care dintr‑o cauză acidentală conține substanțe toxice.
Art. 124. Este oprită vânzarea de făină, care, fiind conservată într‑un local în care se
află materii mirositoare, a tras mirosul acelor materii.
Titlul XI
Pâinea
Art. 125. Brutăriile (pâinăriile, localul în care se fabrică pâinea) vor fi luminoase,
aerate, întreținute curat. Nu este permis ca acele locale să servească de dormitoare, și lucrătorii ocupați cu fabricarea pâinii vor locui și dormi în alte locale.
Nu este permis ca în localurile destinate pentru fabricarea de pâine și pentru păstrarea materialului (a făinei și a altor obiecte necesare la fabricarea pâinii) să se țină lucruri
necurate, precum rufe murdare, veștminte necurate, încălțăminte, obiecte de așternut, nici
obiecte mirositoare, ale căror miros s‑ar putea comunica făinei și pâinii.
Se vor menține în perfectă curățănie toate uneltele, aparatele, instrumentele, vasele,
care servesc pentru fabricarea pâinii, pentru cântărirea și pentru transportarea ei.
Lucrătorii ocupați la fabricarea pâinii vor fi curați.
Art. 126. Materialul din care se fabrică pâinea va fi de bună calitate; apa va fi limpede, curată, conservată în vase curate și acoperite; făină va însuși calitățile prescrise ca normale în titlul X al regulamentului de față; fermentul (aluatul sau drojdia) va fi bine conservat, apărat în contra fermentațiunii neregulate, acide sau alcaline.
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Art. 127. Panificațiunea se va face în mod regulat, natural, fără adăugare de piatră
acră, de sultat de cupru, de sulfat de zinc, de bicarbonat de sodă ori de potasă și de alte asemenea materii străine; cuptorul va fi bine încălzit pentru ca pâinea să se coacă bine.
Art. 128. Pâinea coaptă bine are coaja lucioasa, omogenă, miezul de structură fin,
poroasă, uniformă, fără excavațiuni prea mari.
Art. 129. Pâinea, jimbla, franzela, bine fabricată, conține următoarele constituante,
după diferita ei calitate:
Amidon, dextrină
41% până la 54%
Zahare
2% « « 4,5%
Ulei
0,40% « « 2,4%
Gluten și albumină
6% « « 7,5%
Celuloză
0,1% « « 1,7%
Corpi minerali
1% « « 2,0%
Apă
35% « « 42%
Cantitatea sării (a clorurului de sodiu) nu va fi mai mare de 1%.
Art. 130. Pâinea fabricată din făină de rea calitate, din făină care nu posedă
compoziția normală prescrisă prin regulamentul de față, din făină stricată, nesănătoasă,
pâinea rău fabricată, necoaptă, acidă din cauza fermentațiunii neregulate sau a fermentului
prea acid, pâinea care conține apă în cantitate mai mare decât cea corespunzătoare cu calitatea pâinii (pâine de secară, pâine de făină de grâu, jimblă), pâinea mucedă, stricată prin
paraziți animali ori vegetali, se va confisca și vânzătorul se va pedepsi cu pedepsele prescrise
de art. 175 al legii sanitare.
Titlul XII
Pastele alimentare
Art. 131. Paste alimentare, paste de supă, tăiței, stelișoare, fidea, vermicelli, macaroane și alte asemenea alimente, se vor fabrica din făină curată, nestricată, nefalsificată, care
posedă calitățile prescrise prin regulamentul de față.
Art. 132. Este oprit a se întrebuința la fabricarea pastelor alimentare corpuri dextrino-gumoase artificiale, de altă origine decât din făină, a se pune în comerț și a se întrebuința
paste alimentare fermentate, acide, râncede, alcaline, mucede, acoperite cu vegetațiuni parazitare sau cu ouă de insecte și cu acari.
Art. 133. Colorarea pastelor alimentare cu curcuma, cu șafran și cu alte culori vegetale inofensive este permisă. Este oprită colorarea pastelor alimentare cu culori minerale și
cu culori artificiale sintetice, de orice compozițiune, de orice proveniență.
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Titlul XIII
Cafeaua, ceaiul, cacao și ciocolata
Art. 134. Sub denumirea de cafea nu se poate vinde, expune spre vânzare, ori păstra
sau transporta pentru vânzare nici un alt produs decât boabele decorticate (semințele fructului curățate) ale arborelui cafea arabică. Ele se aduc în comerț ca boabe uscate (cafea verde)
sau prăjite sau pulverizate după prăjire. Cafeaua conține cel puțin l% cafeină.
Art. 135. Este oprită vânzarea, expunerea spre vânzare și păstrarea în localele și depozitele comercianților:
a) De cafea avariată, de cafea care conține apă în cantitate mai mare decât 12%,
care prăjindu‑se pierde la temperatura de 100°C. mai mult decât 5% din greutatea ei; de cafea
a cărei cenușe conține clor în cantitate mai mare decât 0,60%, de cafea bună amestecată cu
cafea stricată;
b) De cafea care a pierdut o parte din principiile constituante, de cafea prăjită și
pisată ori măcinată, ori râșnită, din care s‑a extras parte din constituantele solubile, de cafea
măcinată ori pisată de calitate bună, dar amestecată cu cafea din care s‑a extras parte din
constituantele ei;
c) De cafea prăjită și pisată sau măcinată, amestecată cu materii străine de orice
origine și de orice compozițiune; de cafea care dă o cantitate mai mare de cenușe decât 4,5%;
d) De imitațiuni de boabe de cafea, de boabe fabricate artificial, care au forma și
culoarea boabelor de cafea, de amestecarea cafelei bune, adevărate, cu asemenea falsificate
(imitațiuni artificiale);
e) De cafea colorată artificial;
f) De cafea unsă cu un ulei oarecare;
g) De cafea prăjită, impregnată artificial cu zahăr;
h) De cafea aflată în fermentațiune, acoperită cu parazite sau stricată în alt mod.
Cafeaua care a fost stricată sau falsificată în modul expus în articolul de față se va confisca
și falsificatorul se va da în judecată, spre a fi pedepsit conform prescripțiunii codului penal
și a legii sanitare.
Art. 136. Se pot vinde și expune spre vânzare ca surogate de cafea sub denumire de
cicoare, frank-cafea; cafea de ghindă, de orz, de smochine, de sfecle, dacă sunt astfel împachetate ca să se poată cunoaște adevărata lor natură. Este cu totul oprită vânzarea acestor
produse drept cafea pisată sau amestecarea de cafea pisată cu surogate de cafea.
Aceste surogate de cafea vor fi libere de materii toxice, nu vor conține corpuri anorganice (minerale) în cantitate mai mare decât 5%, nu vor conține apă în cantitate mai mare
decât 14%.
Surogatele de cafea, mucede sau stricate în alt mod se vor confisca.
Art. 137. Sub denumire de cacao nu se pot vinde, expune spre vânzare ori păstra
spre vânzare nici un alt produs decât semințele (boabele) fructelor arborelui Theobroma
Cacao. Ele se pot aduce în comerț în stare crudă, sau prăjită, sau pulverizată după prăjire.
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Sub denumire de pulbere de cacao fără unt, se poate vinde pulbere de cacao din care
s‑a extras o parte din unt și care mai conține cel puțin 22% unt de cacao. Sub denumire de
pulbere de cacao solubil, se poate vinde pulberea de cacao prăjit, care conține cel mult 2%
carbonat de potasă sau carbonat de sodă.
Art. 138. Este oprită vânzarea și expunerea spre vânzare de cacao colorat artificial,
de cacao pulverizat, amestecat cu amidon (scrobeală), cu făină, cu corpuri grase străine și
cu orice altă materie străină. Este interzisă amestecarea pulberii de cacao cu pulberea coajei
boabelor de cacao; ea nu va cuprinde din coaja pisată a bobelor o cantitate mai mare decât
15%.
Art. 139. Sub denumire de ciocolată se poate vinde și expune spre vânzare numai
alimentul fabricat din boabe de cacao prăjite și pisate, și din zahăr, fără adaos sau cu adaos de substanțe aromatice, ca vanilie, scorțișoară și alte asemenea substanțe nevătămătoare
sănătății.
Art. 140. Este oprită fabricarea de ciocolată din cacao, care nu însușește calitățile
normale, prescrise de art. 137 și 138 din regulamentul de față, precum și vânzarea și expunerea spre vânzare de asemenea ciocolată, amestecată cu făină, amidon, materii minerale,
materii colorante sintetice și cu alte substanțe străine.
Art. 141. Sub denumire de ceai se pot aduce în comerț și vinde numai frunzele
plantei Thea chinensis. Varietățile ordinare de ceai, conțin cel puțin 0,9%, varietățile alese,
cel puțin 2% theină.
Art. 142. Este oprită vânzarea și expunerea spre vânzare ca ceai de alte frunze sau de
ceai adevărat, amestecat cu alte frunze, provenite din alte plante de ceai din care s‑a extras
theina și alte constituante; de ceai de bună calitate, amestecat cu ceai din care s‑au extras
constituantele solubile; de ceai colorat artificial cu culori minerale, cu culori artificiale sintetice, sau cu culori vegetale; de ceai avariat, fermentat, muced sau stricat în alt mod.
Titlul XIV
Zahărul, mierea, dulceața, cofeturile, bomboanele, înghețata, rahatul.
Art. 143. Toate localele cofetăriilor, fabricilor de bomboane, de rahat și de alte alimente zaharoase, atât localele în care se fabrică diferite obiecte de consumațiune, precum și
cele unde se vând ori se consumă acele obiecte, vor fi curat întreținute. Toate uneltele, tiparele și alte aparate, vasele, paharele, lingurile și orice alte obiecte necesare la fabricațiune, la
debit, la consumațiune, se vor întreține în perfectă curățenie.
Este oprit a se întrebuința în cofetării, în rahagerii, în fabricile de bomboane și în
alte locale unde se fabrică și vinde obiecte de zahăr, cazane, căldări, aparate de fabricat
înghețată, unelte și vase confecționate din metale toxice, nespoite sau nenichelate, ori spoite cu cositor, care conține plumb în cantitate mai mare decât 1% și în general vase și unelte
care nu însușesc condițiunile prescrise la art. 12 al regulamentului de față. Este oprită con534

servarea dulcețurilor, siropurilor și altor fabricate dulci în vase de pământ rău smălțuite, al
căror smalț se dizolvă în acidele dulcețurilor și ale siropurilor.
Art. 144. Ca miere se poate vinde numai mierea naturală, produsă de albine, neamestecată cu alte substanțe de orice natură, de orice origine.
Mierea naturală se compune din:
Glicoză (zahăr invert)
78% până la
92%.
Zahăr
1%
» »
3%.
Corpi azotați
1%
» »
2%.
Materii anorganice
0,12% » » 0,44%.
Apă
10%
» » 16,50%.
Art. 145. Ca glicoză (zahăr de struguri) se poate aduce în comerț și se poate
întrebuința pentru fabricarea de dulcețuri, de alte alimente zaharoase și de băuturi, numai
glicoză purificată (rafinată) care se compune din glicoză 88% până la 95%, apă 5% până la
12%, materii anorganice cel mult 0,50% și care nu conține nici materii incapabile a fermenta, nici substanțe conservatoare ori alte corpuri străine.
Caramel lichid (zahăr ars) se poate aduce în comerț și se poate întrebuința pentru
colorarea de băuturi și de alimente, soluțiuni apoase ori alcoolice de zahăr prăjit sau de
glicoză rafinată, prăjită, alcalinizate sau neutralizate cu carbonat de sodiu sau cu carbonat
de amoniu.
Art. 146. Ca zahăr se poate aduce în comerț și se poate întrebuința pentru fabricarea de dulcețuri, cofeturi, bomboane, înghețate, rahaturi și de alte asemenea alimente,
precum și pentru îndulcirea de băuturi, numai materii extrase din sfecle (zahăr de sfecle) și
din trestie de zahăr (zahăr colonial, zahăr de trestie).
Zahărul comerțului va conține:
Zahăr cristalisat (dextrogir) cel puţin 92%;
Zahăr invert (Levulosa, zahăr reductor) cel mult 5%;
Apă cel mult 3%;
Corpi anorganici cel mult 3%.
Este oprită vânzarea de zahăr amestecat cu glicoză (cu zahăr de struguri), cu ultramarină sau cu indigo în cantitate mai mare decât 0,20%, cu gips, barit, cretă, făină, cu zaharină (Benzyl sulfinid), cu dulcină (Phenetol carbonid) și cu alte materii similare de natură
sintetică, ori cu alte materii străine minerale sau organice. Zahărul astfel falsificat, se va sechestra, și autorul falsificației se va da în judecată.
Art. 147. Dulcețurile se pot fabrica numai din zahăr curat. Este oprită fabricarea
de dulceață din sirop de melasă nerafinată, de sirop de amidon (de scrobeală), din zahăr
nerafinat.
Este oprită aromatizarea dulcețurilor cu eter, cu esențe sintetice (artificiale), colorarea lor cu culori sintetice (artificiale); amestecarea lor cu zaharină, cu dulcină, cu acid salicilic și cu compușii lui, cu acid boric și cu compușii lui, cu acid oxalic ori cu alte substanțe
conservatrice; asemenea dulcețuri se vor sechestra și fabricantul se va da în judecată.
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Este permisă aromatizarea dulcețurilor cu uleiuri eterice naturale, nevătămătoare și
colorarea lor cu culori nevătămătoare din cele enumerate ca nevătămătoare la art. 152 al
regulamentului de față.
Art. 148. Este permisă vânzarea și fabricarea de siropuri artificiale, făcute din zahăr
curat sau din glicoză rafinată, aromatizate cu uleiuri eterice naturale, nevătămătoare, din
cele menționate ca nevătămătoare la art. 152 al regulamentului de față.
Art. 149. Este oprită amestecarea și colorarea cofeturilor, bomboanelor, rahaturilor, colivelor, înghețatelor și a altor alimente și confecte dulci:
Cu zaharină ori dulcină;
Cu substanțe minerale;
Cu materii colorante, care nu sunt admise ca nevătămătoare la art. 152 al regulamentului de față.
Este oprită împodobirea fabricatelor de cofetării cu flori, cu frunze și cu alte ornamente colorate cu culori nepermise.
Este oprită împachetarea bomboanelor și cofeturilor în general în hârtie colorată cu
culori otrăvitoare. Bomboanele, cofeturile, rahaturile și alte zaharicale, care vor conține materii vătămătoare, arătate în acest articol, se vor sechestra și fabricantul va fi dat în judecată.
Art. 150. Este oprită vânzarea de bomboane, cofeturi, dulcețuri, rahaturi, înghețată
și de alte zaharicale care, fiind gătite în vase, tipare, aparate, unelte fabricate din metale toxice sau colorate, ori spoite cu materii toxice, conțin oarecare cantități din aceste materii
toxice, chiar atunci când doza (cantitatea) acestor materii vătămătoare este minimă. Toate
asemenea obiecte, atât fabricatul cât și uneltele, aparatele, tiparele, vasele, se vor sechestra și
fabricantul se va da în judecată.
Art. 151. Este oprită vânzarea de dulcețuri, rahaturi, bomboane, cofeturi și alte
confecte, alte zaharicale, care au intrat în fermentațiune, care au devenit mucede sau care
sunt stricate în alt mod. Asemenea fabricate descompuse, ori stricate, se vor sechestra.
Art. 152. Sunt permise ca nevătămătoare, următoarele materii colorante:
Pentru colorarea în alb:
Făină de grâu porfirizată, amidon de grâne și de cartofi;
Pentru colorarea în galben:
Curcuma, crocu (șafran) saflor, calendula (calimică), campechiu (băcan, lemnuș);
Pentru colorarea în roșu:
Orloan, măcriș (oseille), garans (roibă, pațachină), coccionela, carmin, lemn de santal roșu;
Pentru colorarea în verde:
Clorofil, spanac, La-kao, amestecăturile culorilor galbene și albastre permise;
Pentru colorarea în albastru:
Lacmus, indigo-carmin;
Pentru colorarea în violet:
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Amestecătura culorilor permise albastră și roșie;
Pentru coloarea în brun:
Caramel, extract de boabe de cacao, extract de cicoare, de licuiriția (miambal);
Pentru colorarea în negru:
Funingene depurată.
Art. 153. Sunt oprite toate materiile colorante care conțin:
Antimon, arsen, bariu, cadmiu, chrom, cositor, cupru, gumi-gutta, mercur, plumb,
uran, zinc, acid picric, safranină și alte culori extrase din catran.
Este oprit a se întrebuința pentru aurirea și argintarea bomboanelor foițe de bronzuri
și de staniol, care conțin cupru, zinc, cositor, plumb, nikel, stibiu (antimon), aluminiu.
Titlul XV
Conserve alimentare
Art. 154. Cutiile metalice, în care se pun în comerț diferite conserve, vor fi spoite
cu cositor curat, nu vor fi lipite cu plumb.
Art. 155. Cârnații și alte conserve de carne vor fi fabricate din musculatură, fără
ficat, rinichi, plămâni și alte măruntaie. Nu se pot fabrica conserve decât din carne de animale domestice comestibile, de păsări de vânat de bună calitate. Fabricarea de conserve din
carnea animalelor bolnave, din carne stricată, descompusă, din carnea altor animale decât a
celor care se mănâncă obișnuit, se va pedepsi conform art. 175 din legea sanitară.
Art. 156. Este oprită fabricarea de conserve de pește, punerea în comerț de pește
proaspăt sau sărat, dacă acei pești au fost omorâți prin substanțe toxice. Este oprită facerea de conserve de pește din pești întregi, nedeschiși, necurățați. Este oprită conservarea
peștilor în ulei necomestibil, ori în ulei rânced.
Art. 157. Este oprită vânzarea de conserve descompuse, intrate în fermentațiune,
stricate prin paraziți, de conserve animale ori vegetale amestecate cu acid salicilic, acid boric, acid tanic, piatră acră, acid sulfos, clorat de potasiu, clorat de sodiu, sulfiți, glicerină,
acid pirolignos, acid acetic impur, alcooluri superioare, ori cu alte substanțe conservatrice
vătămătoare sănătății.
Art. 158. Este oprită colorarea cârnaților și altor conserve de carne cu culori vegetale, animale, minerale, cu culori naturale sau sintetice.
Este oprită colorarea conservelor vegetale cu culori minerale sau cu culori sintetice.
Cărnurile, astfel colorate, se vor sechestra și fabricantul va fi dat în judecată.
Art. 159. Este oprită vânzarea de conserve de ciuperci fabricate din ciuperci otrăvitoare sau suspecte. Este oprită colorarea conservelor de ciuperci cu culori sintetice, cu culori minerale. Asemenea conserve se vor sechestra și fabricantul va fi pedepsit, conform art.
175 din legea sanitară, în afară de cazul în care codul penal stabilește penalitate mai mare.
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Titlul XVI
Penalități
Art. 160. Toate contravențiunile la acest regulament și toate falsificările de alimente, care nu sunt anume menționate în acest regulament, sunt pasibile de penalitățile prevăzute la art. 175 din legea sanitară, în afară de cazurile pentru care codul penal prevede o
penalitate mai mare.

BDGSS, nr. 23, 1 decembrie 1896, anul VIII, p. 372–375; nr. 24, 15 decembrie 1896, anul VIII,
p. 379–388. Vezi și MO, 1896, nr. 179, 13 noiembrie, p. 6041–6045.

44.
Regulament al legii asupra alienaților
Secțiunea I
Despre ospiciile de alienați și despre supravegherea lor
Art. 1. Stabilimentele destinate la căutarea alienaților sunt de două feluri: ospiciile
de alienați și casele de sănătate private.
Locașurile de monahi și monahe nu mai pot fi autorizate a primi alienați.
Art. 2. Stabilimentele prevăzute la art. 1 pot primi și epileptici și idioți, până când se
vor crea azile și colonii destinate la adăpostirea acestor categorii de bolnavi.
Art. 3. Oricine voește a deschide o casă de sănătate, un spital, ospiciu ori azil pentru
alienați, va cere autorizația ministrului de interne.
Art. 4. Autorizația pentru deschiderea de case de sănătate, de ospicii ori spitale în
general, în care se caută alienații, de spitale speciale de alienați, se dă de ministrul de interne,
conform avizului consiliului sanitar superior.
Autorizația pentru dirigearea unei case de sănătate, ospiciu ori spital în general în
care se caută alienați, se va da la medicii români sau naturalizați români, cu dreptul de libera
practică în țară care prezintă garanțiile necesare de moralitate, de cunoștințe speciale dobândite prin servicii ori practică făcută în spitale ori ospicii publice sau private de alienați,
și care dispun de localitățile salubre, corespunzătoare cu acest scop. Autorizația este valabilă
numai pentru persoana și pentru localul pentru care s‑a dat: la schimbarea directorului sau
a localului se va cere din nou autorizația ministerului.
Spitalul sau ospiciul trebuie să dispună de camere destul de spațioase în raport cu
numărul bolnavilor, de curte și grădină, să permită separarea perfectă a sexelor și a diferitelor categorii de bolnavi, să posede băi și să aibă o organizațiune potrivită cu căutarea
rațională a bolilor mintale.
Art. 5. Fiecare casă de sănătate în care se caută alienați, fiecare ospiciu de alienați
va avea un regulament interior aprobat de ministerul de interne. Directorul institutului este
responsabil pentru stricta păzire a acelui regulament.
Art. 6. Casele de sănătate, spitalele și azilele publice și private, care, pe lângă alți
bolnavi sau infirmi, primesc și alienați, sunt supuse la prescripțiunile acestui regulament.
Aceste institute vor primi autorizațiunea pentru primirea de alienați numai dacă
acești bolnavi vor fi cu totul separați de alți bolnavi.
539

Art. 7. Institutele existente astăzi și care posedă autorizațiune a primi și a căuta
bolnavi, vor supune ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar), cel
mult în timp de o lună după publicarea acestui regulament, declarațiune că vor continua a
funcționa pe baza autorizațiunii primite de mai înainte, care autorizațiune se vă alătura în
copie pe lângă petiție.
Casele de sănătate și alte asemenea institute, care primesc alienați, fără a poseda pentru aceasta autorizațiune, vor cere această autorizațiune ministrului de interne în timp de
cel mult o lună, după publicarea acestui regulament.
Art. 8. Ministrul de interne, conform avizului consiliului sanitar superior poate retrage unei case de sănătate, sau unei alte instituțiuni analoage, autorizațiunea dată de a primi
alienați, dacă acea instituțiune nu va mai da garanțiile morale, ștințifice și materiale de bună
îngrijire a bolnavilor, dacă localul nu va fi potrivit pentru acest scop, dacă el nu va însuși
condițiunile necesare de igienă.
Art 9. Nici un individ nu poate fi izolat și căutat în domiciliul său propriu sau în
acela al vreuneia din rudele sale, dacă starea sa de alienațiune mintală n‑a fost prealabil constatată prin doi doctori în medicină.
Certificatul acestora, împreună cu o declarațiune scrisă, se va adresa de persoana în
domiciliul căreia se află bolnavul, către procurorul tribunalului din județul respectiv.
În caz când s‑ar dovedi că bolnavul nu este de ajuns îngrijit, sau este maltratat, sau
părăsit, procurorul are dreptul să ordone transferarea sa într‑un ospiciu de alienați, sau într‑o casă de sănătate și deciziunea aceasta se va lua în fața tutorelui sau a persoanei chemată
a îngriji pe alienat.
Art. 10. Orice ospiciu public de alienați, administrat fie de efori sau epitropi, fie
de județe sau comune, este pus sub direcțiunea unui medic, care va fi responsabil în fața
autorităților de buna ținută a ospiciului și de păstrarea regulamentelor sale.
Medicul primar al ospiciului va fi secundat de unul sau mai mulți medici ajutori,
după importanța serviciului și numărul alienaților.
Medicul primar și medicii ajutori sunt recomandați ministerului de interne, după un
concurs ținut după regulile prezăvute în legea sanitară, și numiți prin decret regal.
Medicul primar va locui în apropiere de ospiciu, iar medicii ajutori în interiorul
ospiciului.
Secțiunea II
Despre admisiunea în stabilimentele de alienați
Art. 11. Admisiunea în ospiciile de alienați se face după cereri particulare sau după
ordinul autorităților publice.
Autoritățile publice vor îngriji mai cu deosebire de internarea alienaților periculoși
și de căutarea celor curabili.
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Art. 12. Nici o persoană atinsă de alienațiune mintală nu va putea fi primită în vreun
ospiciu public sau în vreo casă de sănătate, decât în puterea următoarelor acte:
a) O cerere în care să se arate profesiunea, etatea și domiciliul, atât al persoanei
care subscrie cererea cât și al aceleia care cată să fie așezată, precum și gradul de rudenie între aceste două persoane. Această cerere va fi mai înainte vizată de primarul comunei sau de
poliția urbei unde ea domiciliază. Dacă petiționarul este tutore al persoanei alienate, el cată
să prezinte o copie a actului de interdicțiune și a deciziunii consiliului de familie;
b) Un certificat medical vizat de procurorul tribunalului unde domiciliază alienatul, sau al aceluia unde se află ospiciul, și subscris de doi doctori. În acest act se vor
descrie, pe cât se poate, simptomele mintale și corporale ale bolii, cauzele ei, timpul de când
durează, mersul ce l‑a avut și motivele din care rezultă necesitatea ca persoana să fie izolată
într‑un ospiciu de alienați.
Acest certificat nu poate avea o dată mai veche de 30 de zile.
Certificatul va arăta, pe cât va fi posibil, pe lângă numele, etatea probabilă, locul
nașterii bolnavului și ultimul domiciliu, ocupația, la femei măritate numele și domiciliul
bărbatului, la persoane minore numele și domiciliul părinților.
Medicii semnatari ai certificatului medical să nu fie nici rude cu persoana izolată,
nici cu aceea care cere așezarea ei, nici medici ai ospiciului unde se va așeza bolnavul.
În caz de urgență un simplu certificat este de ajuns, însă el se va completa în primele
trei zile după așezare printr‑un act în regulă.
De acestă excepțiune nu va putea uza decât numai autoritatea publică.
c) Orice act prin care se constată identitatea persoanei așezată.
Dacă în momentul așezării petiționarul nu posedă aceste acte, el cată să le completeze în prima săptămână după ce persoana a fost așezată.
Art. 13. Medicul este obligat a trimite, în primele trei zile după așezarea persoanei,
o copie a petițiunii și actului medical procurorului tribunalului județului unde se află ospiciul și procurorului și prefectului județului unde domiciliază persoana așezată.
Art. 14. În fiecare ospiciu sau casă de sănătate există un registru special cu semnătura directorului general al serviciului sanitar și a procurorului tribunalului respectiv.
În acest registru medical se vor înscrie:
a) Toate actele arătate în art.12;
b) Observațiunile ce el și ajutorii săi au făcut asupra persoanei așezată;
Aceste observațiuni se fac în fiecare săptămână în cursul primei luni și la o lună o dată
în cursul șederii ulterioare a alienatului în ospiciu.
c) Data ieșirii persoanei din ospiciu sau data morții și cauzele ei.
Acest registru se poate examina numai de persoanele care au dreptul de a supraveghea ospiciul.
Art. 15. Nici o persoană așezată în ospiciu, după formalitățile prescrise, nu poate fi
reținută dacă medicul ospiciului declară că este vindecată.
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Medicul va înștiința despre aceasta pe familia individului sau pe tutorele lui, pe primarul comunei, pe procurorul tribunalului din județul de unde a venit bolnavul și pe procurorul tribunalului unde se află ospiciul.
Art. 16. Persoana așezată în ospiciu, chiar dacă nu este vindecată nu poate fi reținută,
dacă ea este reclamată de tutorele sau curatorele ei, de persoana care a cerut așezarea ei, de
consiliul de familie prin un delegat din partea lui.
Dacă, însă, medicul declară că punerea în libertate a acelei persoane este periculoasă ei însăși și familiei sale, sau vătămătoare securității și ordinii publice, sau recunoaște că
petiționarul nu poate procura alimente și un tratament cuviincios, va amâna permisiunea de
ieșire până va aviza pe procurorul localității sau pe șeful de poliție al urbei, sau pe prefectul
județului, unde domiciliază alienatul.
Dacă procurorul sau prefectul nu va răspunde în termen de 15 zile că acea persoană
trebuie să fie menținută în ospiciu, buletinul de ieșire se va semna imediat.
Art. 17. În primele două zile după ieșirea bolnavului din ospiciu medicul înștiințează
despre aceasta pe autoritățile căror li se notificase așezarea, conform art. 13, arătând și motivele pentru care persoana a fost concediată.
Art. 18. În orașele capitale de județe, șeful de poliție poate ordona așezarea provizorie într‑un local destinat pentru aceasta a oricărei persoane care, prin starea ei de alienațiune
mintală, constată printr‑un proces-verbal, compromite ordinea publică sau este periculoasă
ei însăși.
În asemenea cazuri el va raporta procurorului tribunalului județului.
Art. 19. În fiecare capitală de județ va exista o secțiune separată fie într‑o casă de
sănătate privată, fie într‑un spital general, destinată a primi provizoriu asemenea alienați.
Art. 20. În orașele mici și în comunele rurale, primarii pot lua măsurile cuvenite
în contra unui alienat periculos, cu condițiune ca în 24 ore să facă cunoscut prefectului de
județ, care va ordona imediat să fie transferat în reședința județului.
În asemenea cazuri el va raporta procurorului tribunalului județului.
Art. 21. Șeful de poliție care a ordonat internarea provizorie a cuiva, sau prefectul
de județ care a ordonat transferarea unui alienat într‑unul din localurile separate, va înainta
imediat procurorului procesele-verbale și certificatele medicale asupra stării mintale a persoanei izolate.
Art. 22. O comisiune medicală, de cel puțin doi medici, se va ordona de procuror
spre a examina pe persoana izolată provizoriu și raporta, conform art. 13.
Raportul vizat de procuror, se va înainta prefectului, care va aviza la așezarea bolnavului într‑un ospiciu de alienați.
El va înainta direcțiunii sau administrațiunii ospiciului procesele-verbale, certificatele și actele medicale și autorizațiunea procurorului de așezare a bolnavului.
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Art. 23. Prefectul care a ordonat așezarea unul alienat într‑un ospiciu va notifica
imediat aceasta familiei sau tutorului său, sau, dacă alienatul este din altă localitate, primarului comunei, ca acesta, la rândul său, să înștiințeze familia.
Art. 24. Dispozițiunile prescrise în art. 15, 16 și 17, privitoare la ieșirea alienaților
vindecați sau reclamați, se aplică și persoanelor a căror așezare a fost ordonată de autoritățile
publice.
Secțiunea III
Veniturile si cheltuielile serviciului de alienați
Art. 25. Ospiciile de alienați sunt întreținute din mai multe fonduri:
a) Din veniturile fondurilor lor proprii, constituite prin donațiuni și legate;
b) Din subvențiunea anuală acordată de Stat;
c) Din subvențiunile datorate de autoritățile județene sau comunale, pe baza
unor învoielie încheiate între acestea și eforia sau epitropia de care depinde ospiciul;
d) Din plățile de întreținere ale bolnavilor particulari internați pe socoteala lor.
Art. 26. Sumele de subvențiune acordate de Stat sunt mărite sau micșorate în
proporțiune cu numărul bolnavilor tratați în ospiciu și fixate de ministrul de interne.
Sumele subvențiunilor acordate de județ sau comune, prin anumite încheieri între
acestea și administrațiunea ospiciului, vor fi asemenea supuse aprobării ministrului.
Plata făcută de particulari, tutore sau familie, se va determina de eforia de care depinde ospiciul, conform unui regulament aprobat de ministru.
Art. 27. Șeful poliției, sau prefectul județului care trimite un alienat la ospiciu, va
indica, pe lângă actele arătate la art. 12, că întreținerea persoanei trimisă este în sarcina
județului sau a comunei.
Art. 28. Prefectul va percepe de la familia bolnavului sau, în caz de indigență, de la
comuna de unde aparține alienatul, plata da întreținere, dispensând pe administrațiunea
ospiciului de a coresponda direct cu familia bolnavului sau cu primarul comunei.
Art. 29. În caz de așezări din inițiativă privată, conform art. 12, tutorele sau familia
varsă în casa administrațiunii ospiciului, în ziua așezării alienatului, plata trimestrului sau
anuală și se obligă în cererea sa scrisă că va continua cu plata cât timp va sta persoana în
ospiciu.
Art. 30. Cheltuielile ocazionate cu întreținerea alienaților în ospiciu, ca nutriment,
locuință, spălat, tratament medical, rufărie, îmbrăcăminte, încălțăminte, precum și onorariile și apuntamentele personalului medical și administrativ, sunt fixate de administrațiunea
ospiciulul și supuse aprobării ministrului de interne.
Art. 31. Veniturile și cheltuielile ospiciilor de alienați formeză un buget cu totul
separat de bugetul general al eforiei sau epitropiei care‑l administrează.
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Acestea n‑au dreptul în nici un caz de a afecta excedentele veniturilor ospiciului la
alte trebuințe decât acelea ale alienaților.
Art. 32. Spezele de întreținere a persoanelor presupuse alienate și izolate provizoriu
în locale speciale până la facerea formalităților necesare la admisiunea lor regulată în ospiciu, și acelea ale alienaților, inculpaților alienați de delicte și de crime și așezați în ospiciu
după cererea procurorului general, onorariile medicilor experți și ale medicului inspector,
sunt în sarcina Statului.
Art. 33. Preveniții și condamnații la închisoare de orice natură care, după o expertiză medicală, s‑ar constata că sunt atinși de alienațiune mintală sau de epilepsie, vor fi așezați,
pe baza ordinului procurorului, într‑un ospiciu de alienați până la vindecarea lor, sau până
la expirarea pedepsei.
O secțiune specială și separată de celelalte secțiuni se va crea în două din cele mai
mari ospicii din țară, destinată la izolarea alienaților criminali.
Art. 34. Expertiza medico-legală asupra inculpatului presupus alienat se poate face
în depoul provizoriu dependinte de prefectura poliției în București și Iași; iar în celelalte
orașe, într‑un local separat din spitalul public, fie chiar în ospiciul de alienați, după ce se vor
lua toate măsurile severe de supraveghere pentru izolarea lui.
Art 35. Când se cere ieșirea din azil a alienatului criminal, așezat conform art. 33,
medicul cată să declare dacă el este vindecat și dacă recidiva este posibilă.
După avizul medicului, procurorul poate ordona ieșirea bolnavului. Ieșirea însă este
condițională și revocabilă.
După primele semne de recidivă, reinternarea alienatului în opsiciu se va face
imediat.
Secțiunea IV
Dispozițiuni aplicabile persoanelor așezate în ospiciu
Art. 36. Orice persoană așezată într‑un ospiciu de alienați, conform dispozițiunilor
de mai sus, cată să fie prevăzută de un administrator provizoriu, care va gira afacerile până
la însănătoșirea sa.
Art. 37. Pentru persoanele care au fost așezate fără ca mai înainte să fie interzise,
conform art. 435 din codul civil, se va procede de către tribunalul județului, unde domiciliază acele persoane, la numirea unui administrator, după recomandațiunea consiliului de
familie, a persoanei alienate.
El poate fi soțul persoanei alienate, sau părintele, sau fiul, sau o rudă, sau chiar o
persoană străină, care va fi responsabilă de buna gestiune a averei mobiliare sau imobiliare
a persoanei izolate.
Art. 38. Numirea administratorului provizoriu va fi provocată de ministerul public
când persoana izolată nu are rude, sau când rudele nu fac nici o cerere.
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Art. 39. Administratorul provizoriu face orice act pentru conservarea averii alienatului, percepe sumele datorate, achită datoriile, primește sau respinge succesiunile sau
donațiunile, după ce va lua avizul consiliului de familie sau al tribunalului, face plățile necesare în casa administrațiunii ospiciului, unde se află așezat alienatul, și în nici un caz nu
poate vinde imobilele alienatului fără autorizațiunea tribunalului, care va statua, în camera
de consiliu, dacă această măsură este în interesul însănătoșirii persoanei bolnave.
Art. 40. Administratorul provizoriu va prezenta tribunalului, la expirarea fiecărui
semestru, după așezarea alienatului în stabiliment, o dare de seamă despre gestiunea sa și
situațiunea financiară a persoanei alienate.
Art. 41. Dacă persoana alienată este un comerciant, sau asociată cu o altă personă
într‑o afacere comercială și industrială, tribunalul poate, după cererea soției sale sau a persoanei asociate să autorizeze pe aceasta cu afacerile sociale.
El va fi dator însă să prezinte, la expirarea semestrului, o dare de seamă despre situația
financiară a asociațiunii.
Art. 42. Rudele internatului, după distincțiunile stabilite în art. 436 și următorii
din codul civil pot, după internare, procede la formalitățile necesare pentru punerea sub
interdicțiune a rudei lor și pentru numirea unui tutore.
Art. 43. Funcțiunile administratorului provizoriu înceteză de fapt îndată ce persoana căutată a părăsit ospiciul, vindecată, și când după un concediu provizoriu, acordat de
medicul ospiciului, persoana nu a fost reintegrată.
Art. 44. Medicul primar al ospiciului poate acorda, când va crede de cuviință, sub
titlu de încercare, alienatului un concediu de 15 zile.
Dacă concediul întrece acest timp, el va fi dator a înștiința administrațiunea superioară de unde depinde ospiciul și pe șeful de poliție sau pe prefectul de județ.
Art. 45. Alienatul care s‑a evadat dintr‑un ospiciu public, poate fi readus în primele
20 zile după evaziune.
Dacă a trecut mai mult, formalitățile prescrise în secțiunea II, despre admisiunea
alienaților în ospiciu, trebuie să fie îndeplinite din nou.
Secțiunea V
Inspecțiunile azilelor de alienați și a caselor de sănătate privată
Capitolul I
Partea generală
Art. 46. Ospiciile de alienați, casele de sănătate și toate spitalele și ospicile publice și private în care se caută alienați, sunt supuse supravegherii directe a guvernului și a
autorităților locale.
Ele vor fi inspectate în modul prescris prin regulamentul de față de către autoritățile
judiciare și administrative.
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Art 47. Autoritățile judiciare competente a face aceste inspecțiuni sunt: procurorul
general al curții de apel din circumscripțiunea unde se află aceste localuri și procurorul tribunalului respectiv.
Art. 48. Autoritățile administrative competente a face inspecțiuni institutelor de
alienați sunt: prefectul județului, unde se află azilul, primarul orașului, capitală de județ, directorul general al serviciului sanitar și inspectorii sanitari, delegați de ministrul de interne.
Capitolul II
Inspecțiunile judiciare
Art 49. Scopul inspecțiunilor judiciare consistă în apărarea libertății individuale, în
constatarea dacă autoritățile însărcinate cu supravegherea ordinii publice și‑au făcut datoria
în privința indivizilor atinși de alienațiune mintală, și dacă în spitalele, azilele și casele de
sănătate nu s‑a comis asupra lor acte violente prevăzute în capitolul din legea penală despre
crime și delicte și atentate contra bunelor moravuri.
Art. 50. Procurorul general și procurorul tribunalului, însoțiți sau nu de un medic
competent, cel dintâi la trei luni, cel de‑al doilea la o lună, cercetează dacă în spitale, ospicii,
case de sănătate, se află persoane sănătose de minte și fără drept internate, și dacă bolnavii
însănătoșiți mai sunt reținuți în azilul sau casa de sănătate.
Art. 51. Ei cercetează registrele unde sunt înscrise cererile de internare făcute fie
din partea familiei, sau tutore, sau curatore ale bolnavului în caz de așezare voluntară, fie de
către vreo autoritate în caz de așezare ordonată.
Art. 52. Ei cercetează certificatele sau actele medico-legale pe baza cărora s‑au făcut
aceste cereri, dacă certificatele medicale punt semnate de doi doctori, care nu sunt medici
ai azilulul sau ai casei de sănătate, nici rude cu directorul acestor stabilimente și dacă în
certificatele înaintate sunt descrise pe cât se poate simptomele principale ale bolii corporale
și mintale, cauzele ei presupuse după instrucțiunile aci anexate, începutul bolii și mersul ei,
precum și motivele care au necesitat internare persoanei într‑un azil sau casă de alienați.
Se va observa timpul cât a trecut de la facerea certificatului sau actului medico-legal
și internarea bolnavului, care nu poate fi mai mare de 30 zile.
Art. 53. Ei iau cunoștință de autorizațiunea de internarea dată de procurorul tribunalului județului unde domiciliază bolnavul, sau de procurorul tribunalului județului unde
se află azilul.
Acestă autorizațiune poate consta dintr‑o simplă viză pusă pe certificatul sau actul
medical.
Art. 54. Ei examinează dacă, la fiecare caz de internare, procurorul și prefectul
județului unde locuiește persoana izolată, precum și dacă procurorul tribunalului județului
unde se află azilul, au fost înștiințați de directorul azilului despre internarea sau concedierea
acelei persoane din azil, sau despre moartea ei.
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Art. 55. Ei vor cerceta dacă în cazurile subite de alienațiune mintală, periculoasă
societății, prefectul poliției și prefectul județului, care au ordonat izolarea bolnavului în depozitul provizoriu sau într‑un local separat din un spital public, au înaintat parchetului procesele-verbale și certificatele medicale asupra stării mintale a acelei persoane.
Art. 56. Ei se informează despre calitatea persoanei care a cerut internarea bolnavului, dacă bolnavul a fost prevăzut de un administrator provizoriu al averii sale, luat fie din
familia sa, fie dintre străini, în caz când bolnavul nu este interzis.
Dacă se constată că el este lipsit de un tutor sau de un administrator provizoriu, procurorul sesizează imediat tribunalul județului la care aparține bolnavul, spre a se îndeplini
de urgență această formalitate.
Art. 57. Ei inspecteză registrul, vizat de directorul general al serviciului sanitar, în
care se înscrie numele, prenumele, etatea, sexul, naționalitatea, religiunea, profesiunea, domiciliul bolnavului, ziua intrări lui în azil, a ieșirii sau a morții.
Art. 58. Inspectorul sanitar cercetează dacă bolnavul este în realitate alienat, dacă se
aplică bolnavilor regimul terapeutic și igienic ce convine naturii bolii, și dacă fiecare bolnav
este regulat vizitat în fiecare zi.
Art. 59. Procurorul general și procurorul tribunalului cercetează dacă bolnavii sunt
bine îngrijiți și din punctul de vedere al purtării umane a infirmierilor către ei, și din punctul
de vedere al bunelor moravuri.
Art. 60. Ei primesc toate reclamațiunile ce li s‑ar putea adresa fie din partea vreunui
bolnav, fie din partea vreunui impiegat sau chiar din partea vreunui străin.
Art. 61. Ei iau informațiuni asupra istoricului bolnavului internat, asupra împrejurărilor care au necesitat isolarea lui și asupra situațiunii lui morale și materiale.
Art. 62. Luând note de toate acestea, procurorul general face direct ministrului de
justiție, iar procurorul tribunalului prin procurorul general, un raport detaliat.
Ei pot face și direct observațiuni către directorul azilului și pot lua imediat orice măsuri ce ar crede de cuviință în privința bolnavilor sau în privința infirmierilor care au comis
abateri.
Art. 63. Mănăstirile de monahi și de monahe, în care se internează alienații, pot fi
asemenea inspectate o dată pe an de procurorul general al curții de apel, unde se află mănăstirea, de prefectul județului și, în cazuri urgente, de procurorul tribunalului respectiv.
Art. 64. Dacă există în mănăstire vreo persoană atinsă de alienațiune mintală, de
epilepsie sau de idioție, procurorul general ordonă imediat transferarea sa într‑un azil de
alienați sau într‑o casă privată, înștiințând, prin autoritatea administrativă, pe familia lui și
sesizează, pe de altă parte, parchetul, care va îndeplini formalitățile cerute în aceste cazuri.
Art. 65. Acești magistrați vor vizita asemenea și casele de sănătate private care n‑au
autorizațiunea de a căuta alienați, și în caz de s‑ar afla asemenea bolnavi, vor ordona transferarea lor în azilele și casele autorizate, înștiințând totodată și pe familia bolnavului.
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Art. 66. Dacă parchetul local va primi o denunțare, că într‑o familie există un alienat izolat, procurorul tribunalului va merge la fața locului și va cerceta dacă starea mintală
a acelei persoane a fost prealabil constatată de doi medici și dacă certificatul medical a fost
comunicat oficial sau confidențial procurorului local.
Dacă constată că bolnavul nu este îngrijit de vreun medic, că este maltratat sau părăsit, procurorul va ordona, în fața tutorului sau familiei bolnavului, transferarea sa într‑un azil
de alienați sau într‑o casă de sănătate, în contul averei lui.
Capitolul III
Inspecțiunile administrative și sanitare
Art. 67. Prefectul județului și primarul urbei inspectează de 2 ori pe an azilele afiliate în circumscripțiunea lor, iar directorul general al serviciului sanitar și inspectorii sanitari
fac această inspecțiune de câte ori ministrul de interne va găsi cu cale.
Art. 68. Azilele, care se află sub administrațiunea eforiei spitalelor civile și epitropiei generale a casei spitalelor și ospicilor Sfântului Spiridon, sunt inspectate de ministrul de
interne sau de directorul general al serviciului sanitar.
Art. 69. Inspecțiunile acestea au de scop constatarea modulul cum sunt administrate aceste azile și cum sunt întrebuințate veniturile aferente căutării alienaților.
Directorul general al serviciului sanitar și inspectorii sanitari mai constată dacă se
aplică bolnavilor regimul igienic ce convine naturii bolii și dacă fiecare bolnav este regulat
vizitat pe fiecare zi.
Art. 70. Persoanele sus numite cercetează dacă azilul sau casa de sănătate sunt bine
ținute și conduse, dacă posedă un regulament interior și dacă el este observat.
Care este numărul bolnavilor pentru care localul este încăpător și dacă, prin abuz,
acest număr nu este întrecut, dacă separațiunea după sex și după categorii de bolnavi este
observată, dacă sunt camere rezervate pentru cei atinși de boli infecțioase și de boli incidentale, și dacă există un local pentru demenții și bolnavii necurați.
Art. 71. Se va cerceta dacă azilul sau casa este prevăzută cu apă bună și suficientă,
dacă aglomerațiunea bolnavilor nu poate provoca un pericol pentru izbucnirea unor boli
infecțioase, dacă latrinele sunt bine construite și bine întreținute.
Art. 72. Persoanele sus menționate se vor informa și vor vizita dacă există local special afectat hidroterapiei și principalelor ei metode, dacă există o farmacie în azil, sau dacă
medicamentele se procură dintr‑o farmacie din oraș, dacă sunt la dispozițiunea bolnavilor
locale de distracțiuni alte decât acele în care dorm, și dacă există ateliere și o fermă pentru
lucrul manual și agricol.
Art. 73. Vor cerceta dacă numărul infirmierilor este suficient, dacă infirmierii la
recrutarea lor primesc povețe și instrucțiuni despre datoriile lor, și mai ales despre purtarea
blândă ce trebuie să aibă către bolnavi.
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Art. 74. Vor cerceta dacă alimentele sunt de bună calitate și suficiente, și dacă bolnavii sunt împărțiți în mai multe categorii după regimul alimentar; vor vizita bucătăria,
unde se vor gusta bucatele, și chelarul sau pivnița unde se țin proviziunile.
Art. 75. Vor cerceta depozitul de rufărie, cantitatea ei, localul unde se păstrează hainele bolnavilor și, în fine, spălătoria.
Art. 76. Vor cerceta, pe lângă registrele și actele menționate în art. 51–54 din acest
regulament, dacă directorul casei de sănătate împlinește unele condițiuni, dacă este doctor
în medicină, dacă este familiarizat cu bolile mintale, dacă posedă autorizațiunea ministrului
de interne de a dirige o casă de sănătate specială, și dacă șede în apropiere sau în interiorul
stabilimentului.
Art. 77. Vor cerceta statistica în privința mișcării bolnavilor din azil, dacă există un
registru de autopsie, și, în caz de moarte, cum se procede.
Art. 78. Delegații ministrului de interne au drept a examina bugetul azilulul public,
(nu și al caselor de sănătate private), gestiunea sumelor intrate din subvențiuni ale Statului,
ale județelor și comunelor, de la particulari și din donațiuni; dacă veniturile și cheltuielile
sunt echilibrate, și, în caz de excedent, modul cum se întrebuințează.
Art. 79. Ei vor examina dacă regulamentele de încheiări între județe și comune pe
de‑o parte, și administrația azilului, pe de alta, privitoare la taxele de plătit, reglemente aprobate de ministrul de interne, sunt respectate.
Art. 80. Prefectul județului, primarul, inspectorul sanitar, delegatul ministerului,
însărcinați cu aceste inspecțiuni, vor prezenta, în termen de 10 zile după inspecțiune, un
raport în scris către ministrul de interne cu observațiunile lor, atât în privința lipsurilor azilului sau a casei de sănătate, cât și în privința constatărilor făcute în mănăstiri, propunând
ameliorările ce ar trebui de introdus.
Art. 81. În caz de abatere din prescripțiunile legii, atât ministrul de interne, după
luarea avizului consiliului sanitar superior, precum și ministrul justiției, vor lua măsuri de
îndreptare, vor pune la cale pedepsirea celor vinovați și‑și vor comunica reciproc măsurile
luate.
Secțiunea VI
Despre penalități și dispozițiuni generale
Art. 82. Medicul director al unui stabiliment de alienați, public sau privat, va fi admonestat sau suspendat provizoriu din funcțiunea sa dacă va reține în stabiliment o persoană vindecată, sau dacă va elibera o persoană așezată, când prefectul sau procurorul ordonă,
sau când vreuna din persoanele arătate în art. 11 o va cere.
Art. 83. Contravențiunile la articolele din secțiunea I și II, comise de medicul director al unul ospiciu public, sau al vreunei case de sănătate private, sunt pedepsite cu o
amendă de la 50 până la 1.000 lei.
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Art. 84. Orice persoană impiegată într‑un stabiliment public sau privat, și orice supraveghetor sau infirmier, sau atașat pe lângă un alienat, care a devenit culpabil, cu știință,
de loviri și răniri comise asupra unui alienat, va fi pedepsit conform art. 238 și următorii din
codul penal.
Art. 85. Orice persoană culpabilă de un atentat la pudoare, comis cu sau fară
violență asupra unui alienat de sex bărbătesc sau femeiesc se va pedepsi cu recluziunea.
Art. 86. Orice altă abatere de la legea asupra alienaților și de la acest regulament
care nu este anume menționată în articolele precedente, se va pedepsi în conformitate cu
prescripțiunile codului penal.
Informațiuni de luat despre bolnavi, de la părinți,
rude, cunoscuți sau medicul curant.
Întrebări
Răspunsuri
Numele și prenumele bolnavului.
Numele și prenumele părinților.
Gradul de rudenie între mumă și tată.
Părinții sunt sănătoși sau bolnăvicioși?
Etatea bolnavului.
Locul nașterii sale.
Locul domiciliului actual.
Starea lui civilă.
Numărul și etatea copiilor bolnavului.
Profesiunea lui.
Modul său de a trăi.
Religiunea.
Protecțiunea.
In ce comună plătește impozit.
Gradul de educațiune.
Caracterul lui (pasiuni, viciuri, tendințe, activitate, lenevie).
Abuzat‑a de băuturi alcoolice?
Avut-a boli sifilitice?
În ce epocă au apărut cele dintâi semne de turburarea mintală?
Prin ce semne s‑a manifestat turburarea mintală?
Pentru ce s‑au luat măsura de a‑l izola de familie?
Pentru prima oară se observă acestă stare de alienațiune?
A mai fost căutat în alte spitale sau mănăstiri?
Ce simptome prezintă acum?
Are idei fixe și care?
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Acestă boală este continuă, remitentă sau intermitentă?
Bolnavul este violent și impulsiv?
Îi place să stea cu lumea sau singuratic?
Mănâncă de bună voie, sau dacă refuză, de când ?
Care ar fi cauza bolii?
Există o ereditate sau un viciu în familie?
Fost‑au cazuri de histerie?
»
»
» epilepsie?
»
»
» apoplexie?
»
»
» alienațiune mintală?
»
»
» sinucidere?
»
»
» alcoolism?
»
»
» pelagră?
»
»
» sifilis ?
Fost‑a el atins în copilărie de vreo boală convulsivă, sau
de traumatisme a capului, sau de o boală de piele, sau de altă
maladie diatezică sau acută?
Ce tratament urmat‑a de la boala actuală?
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BDGSS, nr. 3, 1 februarie 1897, anul IX, p. 38–46; nr. 4, 15 februarie, anul IX, p. 56–58; vezi și MO,
1897, nr. 231, 19 ianuarie 1897, p. 7721–7724.

45.
Regulament pentru facultățile de medicină
Capitolul I
Art. 1. Înscrierea pentru învățământul medical se face la secretariatul facultății de
medicină, la începutul fiecărui an școlar, de la 1–15 octombrie.
Nu se poate acorda nici o dispensă de înscriere peste 15 noiembrie.
Art. 2. Pentru a fi înscris student la facultatea de medicină și a putea obține prima
înscripțiune pentru gradul universitar de doctor în medicină, studentul este obligat a depune la secretariatul facultății următoarele acte:
1)Diploma de bacalaureat clasic de la una din universitățile române, sau diploma
de bacalaureat real;
2) Actul de naștere;
3) Certificatul de revaccinațiune;
4) Adresa părinților;
5) Domiciliul studentului.
Art. 3. Persoanele care posedă diploma de bacalaureat din străinătate sau testimoniul de maturitate, pot obține înscrierea ca studenți la facultățile de medicină, dacă acele
diplome și testimonii au fost prealabil declarate echivalente cu diplomele române de bacalaureat.
Art. 4. Pentru fiecare student se formeză un dosar în parte în care se depun și se
înscriu actele de mai sus (art. 2).
Acest dosar mai conține:
1) Un formular tipărit, în care se înscrie numele și prenumele studentului, in
scripțiuni, examene și toate actele de școlaritate ale studentului;
2) Foaie de inscripțiuni;
3) Foile de frecventarea cursurilor celor 5 ani de studii;
4) Foile de disecțiuni;
5) Foile de stagiu în spital;
6) Procesele-verbale ale examenelor de fine de an, de doctorat și teză;
7) Foile de lucrări practice;
8) O foaie disciplinară;
9) Petițiuni și tot ce se raportă la școlaritate.
Aceste acte vor fi vizate de facultate.
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Capitolul II
Inscripțiuni
Art. 5. Studentul la intrarea sa în facultate primește o foaie de frecventarea cursurilor pe anul școlar și o foaie de frecventare a cursului de anatomie. Pe verso al foii de
frecventare se vor tipări dispozițiunile din regulament, privitoare la școlaritate și examene.
Art. 6. O inscripțiune reprezintă frecventarea cursurilor pe un trimestru și sunt patru inscripțiuni pe fiecare an școlar.
Art. 7. Inscripțiunile se obțin prin prezentarea foilor de frecventare semnate de profesorul respectiv, la secretariatul facultății, la finele fiecărui trimestru.
Pentru luarea inscripțiunilor se află în cancelaria facultății un registru deschis de la
1–5 octombrie, 1–15 ianuarie, 1–15 aprilie și 1–15 iunie.
Afipte speciale la secretariatul facultății vor determina epocile precise pentru luarea
inscripțiunilor.
Art. 8. Inscripțiunile obținute la facultățile străine validate prin examene anuale,
însoțite de justificarea diplomei de bacalaureat sau testimoniul de maturitate, declarate
echivalente cu diploma română de bacalaureat (art. 3), sunt corespunzătoare cu acelea ale
facultăților de medicină române.
Când însă candidatul se prezintă cu inscripții fără examene, va fi supus la toate examenele prevăzute de acest regulament, pe care nu le va fi trecut la universitatea de unde a
obținut inscripțiunile.
Certificatele și inscripțiile de la facultățile străine trebuie să fie traduse în limba română și legalizate de ministerul afacerilor străine.
Art. 9. Inscripțiunea întâia se obține la intrarea în facultate. A cincea după trecerea
examenului din anul întâi, a noua după trecerea examenului de finele anului al doilea, a
treisprezecea după trecerea examenului de finele anului al treilea, a șaptesprezecea după
trecerea examenului de finele anului al patrulea.
Capitolul III
Studiile
Art. 10. Durata studiilor medicale este de cinci ani. Programa cursurilor cuprinde toate științele învățământului medical și lucrările practice ce comportă, anume: fizica
medicală, chimia medicală, botanica medicală, zoologia medicală, anatomia descriptivă,
anatomia topografică, anatomia patologică, fiziologia umană, istologia, patologia generală,
patologia internă, patologia externă, medicina operatorie, farmacologia, terapeutica, igiena, bacteriologia, medicina legală, psihiatria, teoria și clinica obstetricală, clinica medicală,
clinica chirurgicală, teoria și clinica oftalmologică, clinica infantilă, clinica dermatologică și
sifilitică;
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Art. 11. Materiile cursurilor și lucrărilor practice sunt repartizate în cei cinci ani de
studiu și constituie programa generală a învățământului medical în modul următor:
Anul 1
Fizica medicală;
Chimia medicală;
Botanica medicală;
Zoologia medicală;
Anatomia descriptivă (osteologia, artrololia și miologia).
Partea practică:
Lucrări practice de fizică, chimie, botanică și zoologie în laboratoarele respective.
Disecție.
Anul II
Fiziologia umană;
Anatomia descriptivă;
Anatomia topografică;
Istologia normală.
Partea practică:
Disecții: anatomie descriptivă și topografică;
Lucrări practice în laboratoarele de fiziologie și istologie normală.
Anul III
Patologia internă;
Anatomia patologică;
Farmacologia;
Medicina operatoare.
Partea practică:
Lucrări practice de anatomie patologică și de medicină operatorie;
Clinică medicală;
Clinică sifilitică și dermatologică.
Anul IV
Patologia generală;
Bacteriologia;
Patologia externă;
Obstetrica;
Oftalmologie
Partea clinică:
Clinica medicală;
Clinica chirurgicală;
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Clinica obstetricală;
Clinica oftalmologică;
Lcrări practice de bacteriologie;
Manipulațiuni obstreticale.
Anul V
Igiena;
Medicina legală;
Terapeutica;
Clinica obstetricală;
Partea clinică:
Clinica medicală;
Clinica chirurgicală;
Psihiatria și clinica mentală;
Clinica infantilă.
Lucrări practice de medicină legală
Programa generală a cursurilor și orarul se formează de consiliul profesoral al
facultății la finele fiecărui semestru pentru semestrul următor, și cuprinde distribuirea cursurilor și a lucrărilor practice pe ani și semestre, precum și orarul.
Programa fixată de consiliul profesoral se aprobă de ministerul instrucțiunii publice.
Art. 12. Anul școlar începe la 1 octombrie și sfârșește la 1 iulie, semestrul de vară
începe la 1 martie.
Art. 13. Cincisprezece zile de la începutul anului și cincisprezece zile de la sfârșitul
lui, sunt consacrate examenelor de fine de an sau altor examene rămase în întârziere.
Cursurile încep la 15 octombrie și se termină la 15 iunie.
Cursurile nu sunt întrerupte decât în zilele de sărbători recunoscute prin decretul
no. 1.807 din 8 iunie 1888. Vacanțele de Crăciun încep la 23 decembrie inclusiv până la 8
ianuarie inclusiv.
Vacanțele de Paști încep în Duminica Floriilor și se termină după Duminica Tomii.
Art. 14. Fiecare profesor va primi de la decanat cataloagele studenților regulat
înscriși, pentru fiecare an școlar, cel mai târziu până la 1 noiembrie.
Art. 15. Toate cursurile și lucrările practice prevăzute în programa facultății sunt
obligatorii pentru studenți.
Studenții sunt datori a urma regulat prelegerile profesorilor, precum și lucrările practice, după program, fără întrerupere și de ordinea cuprinsă într‑însa.
Art. 16. Studentul care a avut mai mult de șase absențe, într‑un trimestru, la cursuri
sau lucrări practice sau la serviciul de spital, fără scuză valabilă, judecată de consiliul profesoral, nu va putea obține inscripțiunea.
Art. 17. Lucrările practice din anul întâi la chimie, fizică, botanică și zoologie, durează tot anul școlar.
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Admisiunea la lucrările practice de disecții pentru studenții din anul II se hotărăște
de capul lucrărilor anatomice, după un examen satisfăcător asupra osteologiei și artrologiei.
Lucrările practice de anatomie patologică și bacteriologie sunt anuale.
Lucrările practice de istologie și fiziologie durează un semestru.
Exercițiile de medicină operatorie și cele de medicină legală, la morgă, sunt
semestriale.
Stagiul de spitale este obligatoriu și fără întrerupere în curs de trei ani de studiu, cu
începere de la a noua inscripțiune.
Art. 18. Fiecare an de stagiu de spital, scăzându‑se trei luni de vacanțe, este de nouă
luni.
Numărul zilelor de stagiu pe trimestru este astfel calculat:
– întâiul trimestru, octombrie, noiembrie și decembrie, 85 zile;
– al doilea trimestru ianuarie, februarie și martie, 75 zile;
–al treilea trimestru, aprilie, mai și iunie, 83 zile.
Decanul facultății va reglementa stagiul de spital, hotărând modul de rotațiune a
studenților la fiecare trimestru în diferite servicii.
Art. 19. În fiecare laborator și clinică dependente de facultate și în care se urmează
lucrări practice de către studenți, se va înființa un registru pe anul școlar, cu formular imprimat, unde se va înscrie numele studentului, prezența la acele lucrări, durata lucrărilor după
program, lucrările practice sau observațiunile clinice, care s‑au făcut și executat de student
în cursul anului, examenele la care a fost supus și notele obținute. Aceste note vor fi transmise facultății, pe buletine speciale imprimate subscrise de directorul laboratorului sau al
clinicii, și se vor anexa la dosarul studentului.
Studenții stagiari sunt datori a trece pe fiecare trimestru cel puțin două observațiuni
clinice complete, bine redactate și aprobate de profesorul de clinică sau de capul serviciului.
Se va menționa în foaia de stagiu despre aceste observațiuni și aprecierea valorii lor.
Art. 20. Capii de lucrări practice din laboratoarele facultății sunt obligați a da
studenților toate explicațiunile necesare la acele lucrări, a face distribuirea lucrărilor practice, a ține conferințe, a urmări de aproape lucrările studenților și, în fine, a examina pe
studenți asupra lucrărilor ce au efectuat.
Capii lucrărilor practice din laboratoare au ordinea și disciplina în sală. Studenții le
datoresc ascultare și supunere.
Art. 21. Un registru de prezența studenților stagiari la serviciile de spitale unde sunt
atașați se va înființa în fiecare serviciu.
Acest registru va fi pus sub controlul profesorului de clinică sau a medicului primar
și sub îngrijirea directă a asistenților din clinici și a medicilor secundari
Art. 22. La finele fiecărui trimestru, profesorul de clinică prin asistenții săi și medicii primari, prin medicii secundari ai serviciilor vor înainta decanatului buletine nominale
imprimate, în care se va specifica pentru fiecare student stagiar, precum și pentru internii și
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externii acelui serviciu, zilele de serviciu în spitalele, efectuate de studenți în cursul trimestrului, absențele și modul cum și‑au îndeplinit îndatorirea.
Art. 23. Studentul e dator în cursul studiilor sale în anul IV ori V să facă stagiu de cel
puțin trei luni în clinica obstetricală și trei luni în una din clinicile speciale (oftalmologică,
infantilă, și dermatologică).
Stagiul de obstretică va comporta și gardă în sala de faceri după anume dispoziții
luate de profesorul de clinică obstetricală.
Capitolul IV
Examenele
Art. 24. Sunt două feluri de examene: de finele anului școlar și de doctorat.
Art. 25. Toate examenele sunt publice.
Art. 26. Examenele de finele anului se țin de la 15–30 iunie și de la 1–15 octombrie.
Sesiunea examenelor din iunie este obligatorie pentru toți studenții. În sesiunea din
octombrie nu se pot prezenta decât studenți respinși la examenele din iunie, sau acei cărora
consiliul facultății le admite motivarea absenței din sesiunea din iunie.
Art. 27. Notele de apreciere se însemnează prin cifre exprimate pe o scară de la
1–10, cu semnificațiunea următoare:
1–5 rău, respins;
6 binișor, admis;
7 bine;
8 prea bine;
9 foarte bine;
10 primit cu laudă.
Art. 28. Studentul sau candidatul care nu se prezintă la timpul și locul fixat pentru
examinare e de drept amânat pe trei luni, afară de cazul când prezintă o justificare a absenței
admisă de consiliu, și atunci trebuie să adreseze o nouă cerere decanului.
Art. 29. Deciziunile juriului pentru examenele de doctorat și fine de an sunt definitive și fără apel.
Art. 30. Rezultatul, după terminarea examenului, se afișează la facultate de secretar.
Examene de fine de an
Art. 31. Examenele de fine de an sunt teoretice și practice.
Examenele practice se fac în laboratoare de profesorul respectiv înaintea examenului
oral.
Examenele orale se fac asupra fiecărei materii înaintea profesorilor respectivi,
adunați în comisiune.
Studenții vor fi grupați în serii de câte 10 cel mult.
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Decanul desemnează seriile, zilele, orele și locul unde are a se ține examenele.
Art. 32. Studenții sunt datori a trece la finele fiecărui an școlar un examen asupra
materiei cursurilor, după cum se cuprinde în programul pe acel an.
Art. 33. Sunt cinci examene de fine de an pentru cei cinci ani de studiu și se fac
numai la epocile determinate la art. 26.
În ceea ce privește anul întâi după luarea celei de a patra inscripțiuni, studenții vor
trece în sesiunea din iunie un examen general asupra fizicii, chimiei, botanicii și zoologiei
medicale.
Acest examen este considerat ca un examen de doctorat și se face asupra întregii
materii.
Seriile pentru acest examen vor fi maximum de 4 candidați.
Art. 34. Studenții care nu au luat inscripțiunile pe trimestrul al patrulea din anii
respectivi până la 15 iunie nu pot fi trecuți în cataloagele de examen și trebuie să justifice
întârzierea.
Art. 35. După terminarea examenelor fiecărei serii, comisiunea se întrunește, deliberează și încheie proces-verbal de admiterea sau respingerea candidaților.
Studenții respinși în sesiunea din octombrie rămân repetenți și vor primi o altă foaie
de frecventare pentru anul ce repetă, anulându‑li‑se inscripțiunile anului precedent.
Examene de doctorat
Art. 36. Pentru obținerea gradului de doctor în medicină, candidații sunt datori
a trece șase examene de doctorat și a susține o teză, după care aspirantul este proclamat
doctor în medicină.
Art. 37. Studenții au dreptul a se prezenta la examenele de doctorat după ce au luat
a 20‑a inscripțiune și au depus cu succes examenul de finele anului al cincilea.
Art. 38. Examenele de doctorat sunt teoretice și practice.
Art. 39. Materiile examenului de doctorat sunt următoarele:
I‑iul examen
Anatomia descriptivă și topografică;
Istologia normală;
Fiziologia umană;
Formează partea teoretică a acestui examen.
Partea practică consistă în o preparație anatomică făcut sub control în sala de
disecțiuni, pentru care se acordă candidatului trei ore și în recunoașterea a două preparate
de istologie normală, pentru care se acordă candidatului o jumătate de oră în fața juriului.
Candidatul răspunde la fiecare din membri la toate chestiunile care se raportă la
preparațiuni.
Examenul de partea practică este elimintoriu, se face separat și precede examenul
teoretic.
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Al II‑lea examen
Patologia generală;
Patologia internă;
Anatomia patologică;
Bacteriologia.
Proba practică: candidatul recunoaște și descrie două piese de anatomie patologică,
macroscopică ori microscopică și pe cât se va putea face o autopsie, pentru care i se dă timp
de două ore.
Al III‑lea examen
Patologia externă;
Obstetrica;
Oftalmologia;
Medicina operatorie.
Proba practică: două operațiuni pe cadavru în fața juriului.
Al IV‑lea examen
Igiena;
Medicina legală;
Terapeutica;
Farmacologia.
Proba practică: redactarea unui raport medico-legal și o autopsie sau o analiză chimică sau spectroscopică, dacă e posibil.
Redactarea a două formule în fața juriului.
Recunoașterea de substanțe farmacologice.
Al V‑lea examen
Clinica medicală;
Clinica dermatologică și sifilitică;
Clinica infantilă;
Clinica mentală.
Al Vl‑lea examen
Clinica chirurgicală;
Clinica obstetricală;
Clinica oftalmologică.
Pentru aceste două din urmă examene se dă candidatului de examinat câte un bolnav
de fiecare membru din juriu. Se acordă 15 minute pentru examinarea unui bolnav. Studentul scrie diagnoza și tratamentul acestui bolnav.
Art. 40. Comisiunea examinatoare a fiecărui examen de doctorat se compune din
trei profesori definitivi ori provizorii, care vor fi pe cât se poate profesori de stiințele respective, asupra cărora se examinează. În caz de absență a unuia din profesori se va înlocui
printr‑un profesor de materie similară.
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Art. 41. Fiecare serie de examene se va compune din doi candidați, înscrierile
candidaților pentru examenele de doctorat se fac la secretariatul facultății în orele fixate
pentru aceasta de decanat. Ele se fac separat pentru fiecare din cele șase examene.
Când candidatul înscris pentru examenul de doctorat este singur și nu se prezintă un
altul în timp de cinci zile de la înscriere, seria examenului de doctorat se poate compune și
de un singur candidat.
Art. 42. Pentru examenul de doctorat juriul, compus conform art. 40, va lucra în
complet, prezidat de unul din membrii care compun juriul, cel mai vechi în profesorat, examinând fiecare membru pe rând câte 15 minute.
După terminarea examenului, juriul ține imediat ședință, deliberează asupra
capacității examinatului, decide de admitere sau respingere, punând note conform articolului următor, în fine, încheie proces-verbal asupra lucrărilor, pe care îl înaintează decanului
împreună cu lucrările scrise ale candidatului, de vor exista.
Art. 43. Notele se dau de la 1–10. Semnificația lor este cea următoarea:
1–4: foarte rău, respins pe șase luni;
5: rău, respins pe trei luni;
6–10 candidatul e admis, semnificația notelor fiind aceiași ca la examenul de fine
de an.
Pentru admiterea candidatului trebuie ca media generală să fie cel puțin șase.
Art. 44. Pentru probele scrise se redactează de juriu chiar în ziua examenului un
număr îndoit de chestiuni decât acela al candidaților.
Aceștia trag la sorți câte o chestiune și o lucrează în orele prescrise, fără a consulta
cărți sau note.
La asemenea probe unul din membrii juriului tras la sorți, sau un delegat al acestuia,
controlează pe candidați în timpul lucrării.
După terminarea probei scrise, manuscriptul se pune într‑un plic sigilat și se înaintează președintelui juriului.
Pentru examinarea unui bolnav se acordă candidatului 15 minute și alte 15 pentru
expunerea rezultatului.
Art. 45. Susținerea tezei. Candidatul susține acestă probă asupra unui subiect după
alegerea sa din ramurile medicinei.
Această lucrare este tipărită în un format după modelul adoptat de facultate.
Art. 46. Manuscriptul tezei, înainte de a se imprima, trebuie aprobat de președintele
comisiunii și se va înregistra la decanatul facultății de medicină.
Art. 47. Candidatul este dator a depune la secretariatul facultății 60 de exemplare
din teza imprimată cu 15 zile înainte de susținerea ei.
Aceste exemplare se vor distribui tuturor profesorilor ambelor facultăți de medicină.
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Art. 48. Juriul pentru susținerea tezei se compune din patru profesori numiți de
decan și luați, pe cât se poate, din ramurile care fac obiectul tezei și un președinte ales de
candidat.
Membrii juriului interoagă succesiv pe candidat asupra oricărei chestiuni din subiectul tezei.
Art. 49. După susținerea tezei de doctor în medicină, cu succes, decanul facultății
de medicină comunică, rectorului și ministerului cultelor și instrucțiunii publice, admiterea
candidaților la gradul de doctor în medicină pentru formarea diplomei; comunică de asemenea ministerului de interne, pentru admiterea titularului la libera practică a medicinei în
țară.
Capitolul V
Laboratoarele
Art. 50. Fiecare profesor este de drept directorul laboratorului său.
Art. 51. Fiecare director de laborator este obligat să regulamenteze lucrările din
laboratorul său.
Acest regulament se va supune spre aprobare decanului.
Personalul atașat atât la laboratoare, cât și la clinici, este dator să aducă la îndeplinire
cele regulamentate de directorul laboratorului.
Art. 52. Asistenții de la laboratoare vor fi doctori în medicină, cu liberă practică în
țară, români sau naturalizați.
Asistenții de clinică nu pot fi decât doctori în medicină cu liberă practică, români sau
naturalizați. Ei vor fi numiți prin concurs, conform regulamentului publicat în Monitorul
oficial din 21 octombrie 1894, cu no. 3 356 al decretului regal.
Capitolul VI
Trecerea studenților dintr‑o facultate într‑alta din țară
Art. 53. Studentul poate trece dintr‑o facultate de medicină într‑alta, păstrând beneficiul inscripțiunii ce a luat, precum și acela al examenelor ce le‑a trecut.
Art. 54. Pentru trecerea unui student de la o facultate de medicină într‑alta, din țară,
decanul transmite facultății unde se face mutarea următoarele acte:
1) Actul de naștere;
2) Diploma de bacalaureat;
3) Un certificat de școlaritate, în care se menționează situația școlară a studentului, adică inscripțiuni, examene, note, respingeri la examene, stagiul de spital, lucrări practice etc.
Art. 55. Acest regulament se aplică odată cu promulgarea lui, în ceea ce privește
modul de a se ține examenele de fine de an.
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Elevii înscriși în anul școlar 1896–97 vor urma studiile conform acestui regulament,
cei înscriși mai înainte vor urma după vechiul regulament
Art 56. Orice dispozițiuni contrare regulamentului de fața sunt și râmân desființate.

BDGSS, no. 13 și 14, 1 și 15 iulie 1897, anul IX, p. 194–224.

46.
Regulament pentru prevențiunea bolilor infecțioase
(molipsitoare)
Titlul I
Declarațiunea obligatorie a bolii
Art. 1. Toți medicii, fară deosebire, vor aduce la cunoștința primarului comunei,
îndată după constatare (după vizita făcută bolnavului) fiecare caz de ciumă (pestă), holeră,
vărsat (variolă, bubat), anghină difterică, crup, tifos, febră tifoidă, scarlatină (cochinadă),
pojar (morbili, corii), tuse convulsivă (tuse măgărească), febră puerperală (febra lăuzelor),
lepră (elephantiatis graecorum), conjuctivită granuloasă (trachomul ochilor), răpciugă
(maliasm, morvă, farcin), dalac (antrax, cărbune), turbare și de mușcături de animale turbate observate de ei. În cazuri dubioase de ciumă, holeră, variolă, tifos, scarlatină și anghină
difterică, medicul nu va aștepta confirmarea diagnozei, și va face declarațiune urgent cu
arătare că diagnoza nu este bine constatată, urmând ca, după constatarea ei, să confirme sau
să infirme prima arătare.
Art. 2. Pentru bolnavii care nu se află în căutarea unui medic, declarațiunea bolii se face de capul familiei, de proprietarul sau inspectorul casei, de locțiitorul acestora,
sau de persoana care este însărcinată cu îngrijirea bolnavului. Un locuitor al casei respective sau chiar un vecin poate fi însărcinat să aducă la cunoștința primarului existența bolii
infecțioase.
Pentru bolnavii aflați în hoteluri sau hanuri, stăpânul hotelului sau al hanului va declara boala.
Asupra bolilor infecțioase, apărute în internate de educațiune, în case de sănătate,
azile, spitale, directorii, intendenții sau îngrijitorii acestor institute vor raporta primarului.
Art. 3. Directorii institutelor publice (internate de educațiune și de instrucțiune, închisori preventive, penitenciare, spitale, ospicii) nu sunt scutiți de declarațiunea obligatorie
a bolilor infecțioase, ci ei o vor face deopotrivă cu capii institutelor private.
Declarațiunea bolilor infecțioase apărute în stabilimente militare se face în mod reciproc, între autoritățile militare și civile, după modul indicat la art. 12.
Art. 4. Declarațiunea bolii se face în scris sau oral, cu arătarea numelui și prenumelui bolnavului, etății, locuinței și a diagnozei definitive sau probabile și a numelui declarantului; funcționarul care primește declarația verbală, însemnează îndată pe o foaie hârtie
toate datele ce i s‑au comunicat.
În comunele urbane, declarațiunea bolii se poate preda primarului, secretarului primăriei ori locțiitorului acestuia sau medicului orașului; în orașele mari medicului primar
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al orașului sau secretarului serviciului sanitar. Medicul sau medicul primar al orașului este
dator a primi declarațiunea în scris sau orală, atât în cancelarie, în orele de lucru, precum și
în locuința sa privată la orice oră de zi și de noapte. Capii poliției și comisarii polițienești
sunt asemenea datori a primi declarațiunile orale sau în scris și a le transmite de urgență
primarului sau medicului orașului.
Art. 5. Verificatorii de decese, medicii de oraș și medicii de secții (de despărțiri) din
orașele care au mai mulți medici, vor comunica de urgență medicului primar al urbei și primarului orice caz de boală infecțioasă sau de deces dintr‑o boală infecțioasă, observat de ei.
Titlul II
Măsuri generale de poliție sanitară
Art. 6. După aparițiunea chiar a unui singur caz de boală infecțioasă într‑o comună
urbană, medicul orașului sau medicul primar al orașului este în drept să verifice diagnoza, procedând întru aceasta cu cea mai mare prudență și urbanitate. După aceasta, primarii comunelor urbane, în înțelegere cu medicii de orașe sau cu medicii primari de orașe,
și cu capul poliției, vor lua măsuri de izolarea bolnavilor, de dezinfectarea locuințelor și a
conținutului lor, de căutarea bolnavilor săraci, după modul indicat în acest regulament.
Dacă confirmarea diagnozei, prin examen microscopic ori bacteriologic, nu se poate
face în localitate de personalul serviciului sanitar local, se vor trimite direct materiile patogene la institutul de patologie și bacteriologie de la București, care le va cerceta de urgență
și va comunica rezultatul direcțiunei generale a serviciului sanitar. Această direcțiune poate
dispune ca un funcționar tehnic al institutului de patologie și bacteriologie să fie trimis la
fața locului spre a confirma diagnoza.
În cazuri speciale, în urma ordinului ministerului de interne (direcțiunea generală
a serviciului sanitar) sau a avizului consiliului local de igienă publică, primarii vor publica
povețe populare asupra amenințării sau asupra existenței unei epidemii și asupra prevenirii
ei, vor lua și alte măsuri ce li se vor prescrie de minister sau recomanda de consiliul local de
igienă publică și vor cere, la caz de trebuință, închiderea școlilor.
Art. 7. Despre fiecare caz, chiar izolat, de ciumă și de holeră constatată sau probabilă ori dubioasă, prefecții, sub-prefecții, primarii orașelor, medicii de oraș, medicii de
plasă, medicii primari de județ, medicii de spitale publice și private și medicii porturilor,
vor raporta direcțiunii generale a serviciului sanitar telegrafic extra-urgent. Despre cazurile
izolate a celorlalte boli infecțioase, primarul cu medicul orașului vor raporta ministerului o
dată pe săptămână, iar în caz de epidemie la câte trei zile.
Art. 8. Primarii comunelor rurale, în caz de ivirea uneia dintre bolile enumerate la
art. 1 al acestui regulament, vor înștiința, de urgență pe sub-prefect și pe medicul plășii și cel
din urmă va porni îndată la fața locului.
Asemenea va raporta primarul sub-prefectului și va cere venirea medicului de plasă când se vor bolnăvi deodată mai mulți locuitori de o boală orecare, fie ea molipsitoare,
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ori nu. Până la sosirea medicului de plasă, primarul, dacă crede că boala este molipsitoare,
oprește pe locuitorii casei molipsite de a se amesteca cu ceilalți locuitori, de a merge la primărie, la cârciumă, la școală, la biserică, precum și pe locuitorii sănătoși de a intra în casa
molipsită, așezând un păzitor la poarta casei bănuite.
Art. 9. Despre fiecare caz de ciumă sau de holeră constatată sau probabilă, medicul
de plasă va înștiința pe calea cea mai urgentă pe medicul primar al județului și pe prefect,
care vor raporta telegrafic ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar). Despre celelalte boli infecțioase izolate, medicul de plasă va raporta medicului primar
al județului, o dată pe săptămână și în caz de epidemie, la câte trei zile.
Medicul de plasă va porni la fața locului în toate cazurile când prin zvon va afla despre existența unor boli infecțioase într‑o comună din plasa sa, va lua măsuri pentru a opri
lățirea bolii, va povățui, pe locuitori și pe autoritate despre regulile preventive și va da bolnavilor medicamentele necesare.
Medicul primar va porni asemenea la fața locului, de urgență, în caz când prin zvon
va afla despre aparițiunea chiar a unui singur caz de ciumă, de holeră sau de boală care are
asemănare cu ciuma sau holera, sau despre o altă boală infecțioasă, despre care nu i s‑a raportat; va lua măsurile prescrise și va îngriji de căutarea bolnavilor.
Pentru confirmarea microscopică și bacteriologică a diagnozei se va proceda și în
comunele rurale după modul indicat la art. 6 pentru comunele urbane.
Se va declara existența unei epidemii (unui focar de boală infecțioasă) dacă mai multe persoane dintr‑o localitate se vor îmbolnăvi deodată sau în scurte intervale de aceiași
boală.
În cazul de aparițiune chiar a unui singur caz de ciumă ori de holeră, localitatea va fi
tratată ca bântuită de epidemie și se vor pune în lucrare măsurile prescrise de alin. II al art.
10, de art. 11 și 12.
Art. 10. În toate cazurile când o comună este amenințată de o epidemie, primarul veghează cu deosebită activitate asupra salubrității publice, îngrijind ca străzile, piețele,
maidanele, să fie curate, ca rigolele și canalurile publice să se spele în repetate rânduri, ca
locuitorii să țină casele și curțile curate, ca să se curețe latrinele, ca să se golească și să se
spele haznalele, ca să se depărteze băligarele din curți, scoțându‑le afară la câmp, ca localele
școlilor curțile și latrinele lor să fie curate, ca proprietarii diferitelor așezăminte industriale
să observe regulile de igienă, prescrise prin regulamentul industriilor insalubre.
Art. 11. Când una sau mai multe comune sunt amenințate de o epidemie mai gravă
și când mijloacele ordinare pentru căutarea bolnavilor și pentru izolarea lor nu sunt suficiente, administrațiunile județene și comunale vor organiza servicii medicale speciale temporare și spitale temporare pentru combaterea epidemiei, pentru facerea de vizite medicale
preventive, pentru căutarea bolnavilor săraci și pentru împărțirea gratuită de medicamente.
Art. 12. În comunele în care se află garnizoane militare, primarul va înștiința pe
comandantul garnizoanei asupra ivirii bolilor infecțioase și, în caz de epidemie, asupra
mersului epidemiei în comună; iar comandantul garnizoanei va comunica primarului de
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urgență toate cazurile de boli infecțioase apărute în trupă și decesele cauzate prin aceste
boli. Asemenea medicul orașului și medicii trupei își vor comunica unul altuia, în mod urgent, constatările făcute despre bolile infecțioase și despre decesele cauzate prin acele boli.
Titlul III
Izolarea bolnavilor
Art. 13. Oricine se îmbolnăvește de o boală molipsitoare se va deosebi, după
putință, de cei sănătoși și se va opri amestecul bolnavului cu familia lui și cu ceilalți locuitori.
Separarea bolnavului se poate face atât în casa în care bolnavul locuiește obișnuit,
precum și într‑un spital sau într‑o altă casă ori baracă, vara într‑un șopron, cort sau orice alt
local destinat numai pentru bolnav. Izolarea bolnavului se mai poate efectua prin strămutarea celor sănătoși din casa molipsită într‑o altă casă, în care ei nu vin în contact imediat cu
alți locuitori, într‑un cort, umbrar sau în orice alt adăpost potrivit.
Izolarea bolnavului se prescrie de medicul de oraș sau de plasă și se execută în
comunele urbane de organele poliției, în comunele rurale de primar sau de sub-prefect;
acești funcționari vor proceda cu prudență și cu umanitate, vor povățui populația asupra
necesității izolării și vor izola casa întreagă, în toate cazurile când familia bolnavului nu va
voi să se separe de bolnav și când medicul va declara că această măsură este necesară.
Art. 14. Pentru a asigura eficacitatea izolării, prefecții, sub-prefecții și primarii pot
ordona, ca să se însemneze casa molipsită printr‑o tabelă fixată deasupra porții casei, pe
care să fie scris numele bolii, și să se așeze în dreptul casei un păzitor, care va opri intrarea
în casă a persoanelor străine, cu excepțiunea celor chemați a căuta pe bolnav și a celor care
îi aduc hrană.
Art. 15. Medicul va cere ca, pe cât se va putea, povățui pe cetățeni ca în camera
unde zace bolnavul să nu stea, și mai cu seamă să nu doarmă alte persoane, decât acele care
îngrijesc pe bolnavi, ca aceste persoane să nu mănânce și să nu bea în camera bolnavului,
să‑și spele mâinile când părăsește camera lui, ca în acea cameră să nu se lase decât lucruri
neapărat trebuincioase bolnavului, scoțându‑se celelalte afară, iar camera să se țină necontenit curată, deschizându‑se vara și iarna ferestrele și ușile de mai multe ori pe zi pentru
premenirea aerului din cameră.
Bolnavul nu va merge la aceiași latrină de care se servesc locuitorii sănătoși ai casei.
Art. 16. În comunele unde există mai multe spitale, se va destina cel puțin unul
pentru bolile infecțioase. Afară de acesta se va destina în fiecare spital și în fiecare casă de
sănătate un pavilion sau cel puțin 2 camere separate, cu totul izolate, cu latrina osebită și cu
infirmiere speciale, pentru boli infecțioase. În orașele mari, administrațiunile spitalelor vor
înființa, după putință, câte un mic serviciu special de izolare mai confortabil, pentru bolnavii cu plată, care nu se pot izola în locuințele lor private.
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Infirmeriile internatelor de educațiune vor fi cu totul izolate de dormitoare, de clasă, de sălile de studii, de recreație și de mâncare și nu vor putea adăposti bolnavi cu boli
infecțioase decât la începutul bolii, când diagnoza nu este încă posibilă.
Închisorile preventive și penitenciarele vor avea asemenea pe lângă infirmerie una
sau două camere cu totul izolate.
Art. 17. În comunele în care, sau în apropierea cărora, se află spitale, bolnavii care
sufer de boli molipsitoare se vor izola după putință în acele spitale, așezându‑se în camera
osebită a spitalului, destinată special pentru boli infecțioase.
Primarul, capul poliției sau sub-prefectul, după avizul medicului, ordonă transportarea bolnavului în spital, în toate cazurile când el nu se poate izola în mod corect în locuința
lui, sau într‑un alt local, mai cu deosebire dacă el se află într‑un han, hotel, hotel-garni, într‑o
casă locuită de un număr mai mare de familii, într‑o cârciumă, tutungerie, băcănie sau altă
prăvălie fiecventată de public. În caz de ciumă și de holeră, hanul, hotelul, hotelul-garni, cârciuma, prăvălia în care a apărut un caz de această boală, se va închide până la dezinfectarea
completă a camerei ocupate de bolnav, a camerelor ocupate de aceia care i‑au dat îngrijire,
a latrinelor, haznalelor, canalelor și rigolelor din curte, a coridoarelor și scărilor, a bucătăriei
și a sălii de mâncare.
Art. 18. În orașele mari, primăria, în înțelegere cu administrația spitalicească, va
destina trăsuri speciale pentru transportarea în spital a bolnavilor care suferă de boli molipsitoare.
Trăsurile, căruțele, tărgile care au servit pentru aducerea acestor bolnavi în spital, se
vor dezinfecta în spital după terminarea transportului.
Persoanele însărcinate cu transportarea bolnavilor nu se vor putea opri pe la cârciumi sau pe la alte locuri unde se adună lume; ele vor îngriji ca bolnavul să nu se amestece
cu locuitorii sănătoși și dacă la transporturi mai mari vitele de transport au nevoie de repaus, atunci vor sta afară din comună.
Art. 19. Dacă se îmbolnăvește cineva de o boală molipsitoare în timpul transportului cu calea ferată, el se va izola în compartimentul vagonului sau în vagonul în care s‑a așezat,
până la o stațiune în care se află un spital; ceilalți călători vor fi, după putință, strămutați în
alte vagoane și vagonul infectat se va dezinfecta după golirea lui.
Art. 20. Nici un copil sănătos sau bolnav, dintr‑o casă în care a apărut o boală
infecțioasă, nu va merge la școală în timpul acelei boli, ci numai după trecerea de două săptămâni la anghina difterică, la scarlatină după patru săptămâni, de la vindecarea bolnavului.
Copiii care au zăcut de o boală molipsitoare nu vor fi primiți la școală, decât după ce au
trecut două săptămâni la anghina difterică, la scarlatină după trecere de patru săptămâni de
la însănătoșirea completă și după ce au fost dezinfectați în modul prescris la titlul V al acestui regulament. Dacă, cu toate acestea, se vor îmbolnăvi mai mulți școlari în același timp de
una și aceiași boală molipsitoare, primarul, sub-prefectul sau medicul vor solicita închiderea
școlii.
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Într‑o comună în care a apărut ciuma, holera, angina difterică, scarlatina, variola, se
vor putea închide școlile, chiar dacă nu s‑a îmbolnăvit nici un școlar.
Dacă se îmbolnăvește de o boală molipsitoare copilul unui institutor sau învățător,
al unei institutoare sau învățătoare, institutorul, institutoarea, învățătorul sau învățătoarea
respectivă nu va merge la școală, ci va lua un concediu până la trecerea de o săptămână după
vindecarea copilului.
Dacă institutorul, institutoarea, învățătorul sau învățătoarea locuiește în casele școlii
și dacă locuința lor nu este cu totul separată de școală, având comunicație cu coridoarele sau
chiar cu clasele, atunci școala se va închide până la trecerea de o săptămână după vindecare.
În caz de necesitate se va procede într‑un mod analog atunci când se va îmbolnăvi de o
boală molipsitoare copilul servitorului sau servitoarei școlii. În toate asemenea cazuri atât
locuința unde se află bolnavul precum și toată casa, mai ales sălile de clasă, se vor dezinfecta
și se vor aera bine, în timp de mai multe zile înaintea reînceperii școlii.
Primarii și medicii de orașe și de plasă vor înștiința, după putință, pe directorii și
directoarele școlilor despre familiile în care se află bolnavi de boli molipsitoare și din care
familii copiii sunt opriți a frecventa școala.
Art. 21. Dacă o boală molipsitoare apare în casa unui lăptar, el va fi oprit a vinde
lapte până la trecerea de două săptămâni după vindecarea bolnavului sau după moartea lui
și 3 zile după dezinfectarea casei.
Primarul va lua măsuri pentru ca un asemenea lăptar să nu vândă laptele într‑un mod
indirect prin alți vânzători.
Dacă apare o boală molipsitoare în casa unei spălătorese, ea va fi oprită de a lua rufe
de spălat sau de a preda rufe spălate la clienții ei până la trecerea de două săptămâni după
vindecarea bolnavului sau după moartea lui și trei zile după dezinfectarea casei. Primarul
va lua măsuri pentru ca o asemenea spălătoreasă să fie privegheată ca să nu transmită boala
la clienții ei, indirect prin alte persoane care le‑ar aduce rufele spălate sau care ar lua de la
clienții ei rufele pentru spălat.
Art. 22. Dacă se îmbolnăvește de o boală molipsitoare copilul unui lucrător, care
lucrează într‑un local închis (nu în aer liber), în comun cu alți lucrători care au asemenea
copii, părintele copilului bolnav nu va putea să se amestece cu ceilalți lucrători decât după
trecerea de o săptămână după vindecarea copilului sau după încetarea lui din viață. Măsuri
analoge se vor putea lua pentru funcționarii care nu lucrează singuri într‑un birou, ci în comun cu alți funcționari, care asemenea au copii.
Art. 23. Se vor izola cadavrele persoanelor încetate din viață din boli transmisibile.
Locuitorii caselor vecine vor fi povățuiți ca să nu intre în casa în care se află mortul, iar aceia
care îl însoțesc la cimitir să se adune în curte, în aer liber. Asemenea cadavre nu se vor primi
în biserică, ci se vor duce de‑a dreptul la cimitir, după ce vor fi dezinfectate în modul prescris în acest regulament la titlurile IV și V.
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Art. 24. Primarii și capii poliției vor îngriji, după putință, ca să nu se importe în
comună boli infecțioase și epidemice din alte comune prin cerșetori, vagabonzi, colportori,
țigani ambulanți și alte asemenea persoane.
Pentru acest scop se vor priveghea mai de aproape hanurile, cârciumile și alte localuri care servesc de adăpost acelor persoane, mai cu osebire când comunele din vecinătate
sunt bântuite de boli epidemice. Bolile epidemice putându‑se lesne lăți prin bâlciuri (târguri, iarmaroace), prefecții, sub-prefecții și primarii vor veghea dar ca, în timpul bâlciurilor,
hanurile, cârciumile și alte asemenea localuri să se țină curate, ca bolnavii veniți la bâlci sau
persoanele îmbolnăvite acolo să se izoleze îndată și vor propune ministerului oprirea bâlciurilor, în cazul când este bântuită de o epidemie o comună din vecinătatea locului unde are să
se țină bâlciul sau mai multe comune dintr‑o plasă vecină sau dintr‑un județ vecin.
Titlul IV
Dezinfectarea
Art. 25. Medicii de oraș și de plasă și medicii verificatori de decese vor povățui
pe public că, scopul dezinfecțiunii este de a opri lățirea bolilor infecțioase prin nimicirea
germenilor acelor boli și că, este necesar ca să se dezinfecteze toți purtătorii acelor germeni,
adică:
Bolnavii, excrementele și sputele (flegmele) lor;
Cadavrele;
Obiectele de pansament întrebuințate și mânjite;
Mâncările din care bolnavul a mâncat, băuturile din care a băut, mobilele, așternutul,
veșmintele, pânzeturile și alte obiecte de care bolnavul s‑a servit;
Persoanele sănătoase aflate în contact cu bolnavii, camerele ocupate de bolnavi,
pereții, pardoseala, tavanul, ușile, ferestrele, latrinele.
Art. 26. Dezinfecțiunea este obligatorie la toate bolile menționate la art. 1 și la tuberculoza pulmonară. Ea se mai poate prescrie de primar după cerea medicului de oraș sau
de plasă la lepră, dizenterie, râie (scabie), brâncă (erisipel), pneumonie și la orice altă boală
recunoscută ca transmisibilă.
În orașele în care există un serviciu permanent de dezinfecțiune, administrația va
pune acest serviciu la dispoziția publicului și afară de cazurile prescrise la orice boală transmisibilă, când dezinfectarea va fi cerută de familia unui bolnav.
Dezinfecțiunea se face sub conducerea medicului de oraș, medicilor primari de
județ, medicilor de plasă, care, împreună cu agenții sanitari (sub-chirurgi, comisari sanitari), sunt responsabili pentru executarea ei corectă.
Art. 27. Dezinfecțiunea sistematică, precum o prescrie știința modernă, nu se poate, deocamdată, executa în toate localitățile și în toate cazurile. Regulile prescrise în acest
regulament se vor observa cu strictețe totdeauna, când executarea lor este posibilă. În cazurile când ele nu se pot observa toate, din cauza sărăciei prea mare a persoanei bolnave și
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a comunei, se vor aplica, după putință, parte din ele. În orice caz principiile exprimate în
articolele următoare ale regulamentului de față vor servi de normă persoanelor însărcinate
cu luarea măsurilor preventive.
Art. 28. Medicii însărcinați cu poliția sanitară și cu căutarea bolnavilor vor explica
persoanelor care îngrijesc pe bolnavi, că prima condițiune pentru oprirea transmiterii bolilor molipsitoare, pentru limitarea infecțiunii, este curățenia scrupuloasă; că este de necesitate imperioasă ca însuși bolnavul să fie curat, să se spele, să se primenească regulat, ca să se
observe cea mai mare curățenie la îngrijirea bolnavului, în camera ocupată de el; ca să se țină
curat toate persoanele și toate obiectele aflate în acea cameră; ca să se reînnoiască regulat de
mai multe ori pe zi atmosfera acelei camere prin deschiderea de ferestre; ca să se depărteze
din cameră, de urgență și într‑un mod nevătămător pentru ceilalți, toate necurățeniile, după
ce au fost mai întâi dezinfectate; că afumarea cu enupere, cu zahăr ars, cu oțet evaporat, că
pulverizarea de apă de colonia și de alte substanțe odorante sunt operațiuni inutile, care
n‑au nici o acțiune dezinfectantă.
Persoanele care îngrijesc pe bolnavi nu vor mânca și nu vor bea în camera ocupată de
bolnav. Tacâmurile, talerele, paharele de care s‑a servit bolnavul se vor spăla osebit; nimeni
nu va mânca și nu va bea din bucatele și din băuturile care s‑au aflat în camera bolnavului,
ci ele se vor nimici.
Art. 29. Pentru dezinfecțiune ne servim de:
Foc, pentru arderea obiectelor infectate fără valoare;
Curenți de vapori fierbinți de apă;
Apă fierbinte și leșie fierbinte;
Soluțiune de sublimate (biclorură de mercur) 1 la 1000, căruia se vor adăuga 10
grame de clorură de sodium la litru și care se va colora cu anilină albastră sau cu indigo; ea
nu se va pune în vase metalice;
Soluțiune de acid carbolic pur cristalizat 5%;
Acid carbolic crud 5%, dizolvat într‑o soluțiune fierbinte de 5% săpun verde în apă;
Lapte de calce (var stins în 3 părți apă), preparat proaspăt;
Curățirea mecanică prin frecare a pereților cu miez de pâine, nimicindu‑se imediat
miezul de pâine întrebuințat.
Art. 30. Se ard obiecte infectate, fără valoare: pânzeturi, vată, scamă, plasturi, tifon
care au servit pentru legarea rănilor și pentru curățirea lor; cârpele care au servit pentru
curățirea bolnavului, pentru ștergerea patului și pardoselei și care sunt mânjite de flegmă, de
excremente și cu materii vărsate; rogojinele aflate în camera bolnavului, necurățeniile adunate la măturarea camerei; paiele de saltele; resturile de mâncare din camera bolnavului și
miezul de pâine întrebuințat pentru curățirea pereților. Se mai pot arde, cu consimțământul
proprietarului, și obiectele de oarecare valoare, foarte infectate, precum: vestminte, pânzeturi, plapume etc.
Locuitorii săraci vor fi despăgubiți din casa comunală sau județeană pentru obiectele
ce li s‑au ars ca măsură de poliție sanitară.
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Art. 31. Curenții de vapori fierbinți de apă sunt dezinfectantul cel mai puternic.
Saltele, perne, covoare, vestminte, mobile îmbrăcate și alte obiecte transportabile, se dezinfectează prin curenți de vapori de apă în aparate speciale, care se închid ermetic. Asemenea
aparate sunt fixe sau transportabile (pe roate) și numărul mare de fabricanți din Franța,
Germania, Anglia și alte țări care își fac concurență în construirea acestor aparate, a produs
o scădere însemnată a prețului lor; astfel primăriile orașelor mari și administrațiunile spitalelor mai mari care încă nu și‑au procurat asemenea aparate, vor aviza la înființarea lor.
Primăriile orașelor mari și administrațiile spitalelor, care dispun de aparate de
dezinfecțiune cu vapori fierbinți, vor face instrucții speciale pentru întrebuințarea lor, care
instrucții, după ce vor fi aprobate de ministerul de interne, vor forma un apendice al regulamentului de față. În aceste instrucții se vor prevedea și precauțiunile de luat la transportarea
obiectelor infectate din locuință până la aparatul de dezinfecțiune, spre a se preveni lățirea
bolii prin acel transport.
Art. 32. Apa fierbinte și leșia fierbinte se întrebuințeză pentru dezinfectarea pânzeturilor, apoi în lipsă de aparate cu vapori, se mai întrebuințează apa fierbinte pentru dezinfectarea plapumelor și vestmintelor la unele boli mai infecțioase, mai ales la ciumă, holeră, anghină difterică și râie (scabie). Obiectele infectate se fierb o jumătate de oră, după
împrejurare, cu săpun sau fără săpun, în apă sau în leșie, se usucă și apoi se expun la aerare
prelungită.
Art. 33. Soluțiunea de sublimat și de acid carbolic, (soluțiune de acid carbolic 5 la
sută fără săpun verde și cea cu săpun verde), servește pentru dezinfectarea urgentă a pânzeturilor, în localul în care ele au fost infectate, pentru ca să nu se risipească contagiul cu
ocaziunea transportării lor până la cazanul în care se vor fierbe; pentru spălarea pardoselei camerelor, ușilor, ferestrelor, jucăriilor. Pânzeturile (rufele) întrebuințate de bolnav, sau
aflate în camera în care a zăcut; perdelele, transparentele ferestrelor se moaie în soluțiune
de acid carbolic astfel, ca să fie acoperite de lichid; ele rămân în soluțiunea dezinfectantă 24
ore și apoi se spală.
Asemenea se spală cu acid carbolic solut. 5 la sută încălțămintele, mai cu deosebire
tălpile și tocurile încălțămintelor, mobilele îmbrăcate cu piele, interiorul trăsurilor îmbrăcate cu piele și a vagonelor neîmbrăcate în care s‑au transportat bolnavii afectați de boli
infecțioase, scaunele, pardoseala, tavanurile de lemn, ușile și ferestrele latrinelor și pâlnia
(ligheanul) latrinei și a urinarului, se dezinfectează cu aceasta soluțiune și excrementele
(atât materiile fecale precum și urina) și gargarele întrebuințate de bolnavi, sputele (flegmele) bolnavilor și materiile vărsate de bolnavi turnându‑se în vasul de noapte și în lighean o
cantitate suficientă din acea soluțiune. În casele țărănești care nu au pardoseală de scânduri,
și care sunt pe jos așternute cu pământ bătut, se udă bine acest pământ în mai multe rânduri
cu acid carbolic 5%.
Pereții și tavanurile îmbrăcate ca tapete de hârtie se spală sau se șterg cu cârpe curate
muiate în o soluțiune de acid carbolic 5%.
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Clistirele, sondele cateterele și alte instrumente chirurgicale, și obstetricale de care
s‑a servit bolnavul, se spală și apoi se pun într‑o soluțiune de acid carbolic 5%, pentru timp
de 24 ore.
Cadavrele se dezinfectează, învelindu‑se în cearșafuri muiate în soluțiune de acid
carbolic 5% și udându‑se bine cu această soluție.
Art. 34. Acidul carbolic în soluțiune de 5% mai servește pentru ploaie carbolică,
transformându‑se această soluțiune în pulbere fină cu ajutorul unui pulverizator compus
dintr‑un vas în legătură cu un balon de cauciuc sau cu un alt asemenea aparat. Ploaia carbolică se întrebuințează numai pentru blănuri, mobile îmbrăcate, vestminte cu nasturi și cu broderii metalice sau cusute cu fir de aur și argint, interiorul trăsurilor și vagoanelor îmbrăcate
cu țesături și alte obiecte care nu se pot spăla. Ploaia carbolică se aruncă de mai multe ori
asupra acestor obiecte și apoi ele se aerează mai multe zile în aerul liber sau într‑un șopron
deschis sau într‑un pod cu ferestre deschise.
Art. 35. Soluțiunea de acid carbolic 2 ½ % (195 părți apă și 5 acid carbolic pur
cristalizat) servește pentru dezinfectarea medicilor, moașelor, internilor, sub-chirurgilor,
infirmierilor și a altor persoane care au venit în contact cu bolnavii. Ei își spală mâinile, la
trebuință și obrazul, părul, barba mai întâi cu săpun și apoi cu acid carbolic 2 ½ %.
Art. 36. Acidul carbolic crud devine un dezinfectant forte, dacă se amestecă câte
cinci părți din el cu o soluțiune fierbinte de săpun verde 5%, și servește pentru dezinfectarea
interiorului latrinelor, a canalurilor, haznalelor, urinarelor, a rigolelor curților și străzilor, a
lemnăriilor ordinare, care au fost infectate prin dejecțiunile bolnavilor, a grajdurilor, oboarelor, abatoarelor, halelor în care s‑au aflat animalele bolnave de boală transmisibilă.
O soluțiune de 3% de acid carbolic crud, în soluțiune apoasă de săpun verde, se recomandă pentru spălarea mâinilor.
Art. 37. Laptele de calce proaspăt, preparat prin stingerea de 1 parte var uscat, curat
cu 5 până la cel mult 10 părți apă, este un dezinfectant puternic, care în multe cazuri, poate
înlocui cu succes soluțiunile de acid carbolic pur 5% și de acid carbolic crud amestecat cu o
parte acid sulfuric și 10 părți apă, mai cu osebire la dezinfectarea excrementelor, a interiorului latrinelor, și haznalelor, a canalurilor, rigolelor curților, străzilor, a lemnăriilor ordinare.
Interiorul locuințelor se dezinfectează prin spoirea pereților și tavanului cu lapte de
calce. În locuințele care n‑au pardoseală de scânduri și care sunt pe jos așternute cu pământ
bătut sau cu pavaj de piatră ori de cărămidă, se dezinfectează pământul bătut sau pavajul
prin spoirea cu lapte de calce, repetată în două sau trei rânduri.
Art. 38. Prin curățirea mecanică se pot dezinfecta obiectele de valoare, care s‑ar
vătăma prin alte metode de dezinfecțiune. Mobilele lustruite și poleite se șterg bine și se
freacă cu cârpe uscate. Pereții și tavanurile îmbrăcate cu tapete de hârtie se freacă cu miez
de pâine, după ce s‑au depărtat mai înainte cu un cuțit diferitele necurățenii suspecte aflate
pe ele. Pâinea care a servit pentru acestă operațiune se culege de pe pardoseală și se arde.
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Art. 39. În orașele mari, primăriile vor înființa agenți speciali însărcinați cu
dezinfecțiunea. În lipsă de dezinfectori speciali, comisarii sanitari și sub-chirurgii aflați în
serviciul primăriilor, vor fi însărcinați, după putință, cu executarea dezinfecțiunei și consiliile locale de igienă vor îngriji ca acești agenți sanitari să fie instruiți asupra principiilor
dezinfecțiunei, asupra executării practice a acestor principii și asupra a tot coprinsului regulamentului de față.
Art. 40. Principiile dezinfecțiunei și conținutul regulamentului de față vor face parte din materia de învățământ a sub-chirurgilor; aspiranții la gradul de sub-chirurg vor fi
examinați și din această materie.
Art. 41. În comunele în care nu există dezinfectori speciali sau sub-chirurgi
înzestrați cu cunoștințele necesare pentru această lucrare, dezinfecțiunea se va executa de
locuitorii caselor infectate și de servitorii lor, sub privegherea medicilor de orașe, a medicilor verificatori de decese, a medicilor de plasă și cu concursul comisarilor polițienești,
comisarilor comunali și al primarilor comunelor rurale.
Persoanele însărcinate cu dezinfectarea se vor povățui, ca să nu mănânce și să nu bea
în casa infectată, să‑și spele și să‑și dezinfecteze mâinile și gura înaintea mâncării și să curețe
vestmintele lor după terminarea dezinfectării.
Instrucții analoge se vor da lucrătorilor pompelor funebre. Toate obiectele
întrebuințate de ei la transportul morților și la împodobirea locuințelor morților se vor dezinfecta după fiecare caz în parte.
Art. 42. În general, dezinfecțiunea este gratuită; uneltele necesare pentru
dezinfecțiune și materiile dezinfectante se plătesc din bugetul comunei; în comunele rurale
prea sărace, din bugetul județului. Cu toate acestea primăriile orașelor, care au organizat un
serviciu regulat de dezinfecțiune, pot alcătui un tarif special pentru dezinfectarea diferitelor
locuințe și obiecte și pot cere de la cetățenii mai avuți plata dezinfecțiunii după acest tarif.
Tariful respectiv va fi supus la aprobarea ministerului de interne.
Titlul V
Măsuri speciale la boli
Ciuma
Art. 43. Bolnavul, împreună cu persoanele care îl îngrijesc, va fi izolat; asemenea se
va izola casa ocupată de bolnav. În dreptul casei se va așeza un păzitor, care va opri intrarea
în casă a persoanelor străine, cu excepția celor chemați a căuta pe bolnav și a celor care‑i
aduc hrană.
Administrația locală, în înțelegere cu autoritatea sanitară, poate ordona strămutarea
din casa infectată a persoanelor sănătoase, cu excepția celor care îngrijesc pe bolnav, într‑o
altă casă, unde vor rămâne în observațiune timp de 10 zile, în care timp vor fi oprite de
contactul cu alte persoane.
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Nu se va putea scoate din casa ocupată de bolnav nici un obiect înainte de a fi dezinfectat. Puțurile din curțile caselor infectate de ciumă se vor închide într‑un mod provizoriu;
se vor goli și curăți toate putinele, donițele, hârdaele și alte vase și rezervoare de apă din
acele case.
Hanul, hotelul, cârciuma, hotelul-garni, prăvălia în care a apărut ciuma se va închide
pentru cel puțin 15 zile, în care timp se va dezinfecta complet camera ocupată de bolnav,
camerele ocupate de aceia care i‑au dat îngrijirea, latrinele, haznalele, canalurile și rigolele
din curte, coridoarele și scările, bucătăria și sala de mâncare.
Se vor omorî, pe cât va fi posibil, prin otravă, șoarecii și guzganii din casa în care se
află bolnavul; cadavrele acestor animale se vor arde complet.
Art. 44. Latrina care a fost întrebuințată de bolnav se va închide până la dezinfectare. Această dezinfectare se va executa cu toată graba, turnându‑se în gura latrinei și în
hazna lapte de calce sau o soluțiune de acid carbolic crud cu acid sulfuric și apă, spălându‑se
scaunul, ușile, ferestrele și pardoseala latrinei cu o soluțiune de acid carbolic pur 5% și spoindu‑se pereții latrinei cu lapte de calce.
Asemenea se vor spăla de urgență mai întâi pardoseala sau pavajul camerei și a coridoarelor și scările cu acid carbolic 5%, canalurile și rigolele din curte, necurățeniile din casă,
curte și bucătărie, se vor arde și locul unde au fost depuse se va dezinfecta cu lapte de calce
sau cu o soluțiune de acid carbolic crud.
În casele care n‑au pardoseală, și care sunt pe jos așternute numai cu pământ bătut,
se va acoperi pământul cu lapte de calce.
Art. 45. Cârpe și alte obiecte de pansament de care s‑a servit bolnavul, flegmele
(sputele), puroiul din baboni și din carbunculi se vor arde.
Asemenea se vor arde hârtiile și alte obiecte fără valoare, rogojinele, paiele, aflate în
camera ocupată de bolnav.
Excrementele și materiile vărsate se vor dezinfecta cu lapte de calce, rămânând 36 de
ore în contact cu lichidul dezinfectant.
Rufele, obiectele de așternut, vestmintele, covoarele, de care s‑a servit bolnavul sau
care se află în cameră și în alte locale care au fost ocupate de bolnav, se vor dezinfecta într‑un
aparat de dezinfectare cu vapori, și, în lipsa unui asemenea aparat, prin muiare prelungită în
timp de 36 de ore într‑o soluțiune dezinfectantă din cele menționate la art. 29.
Flegmele (sputele) bolnavului se vor culege pe cât va fi posibil în scuipătoare umplute cu un lichid dezinfectant.
Excrementele bolnavului, materiile vărsate de bolnav, flegmele (sputele) lui se vor
dezinfecta, chiar în camera în care el se află, cu lapte de calce sau cu soluțiune de sublimat
(biclorură de mercur), sau cu soluțiune de acid carbolic.
Art. 46. După însănătoșirea bolnavului sau după încetarea lui din viață și după
scoaterea mortului din casă, se vor arde paiele din saltele și rogojinele aflate în casă, se vor
dezinfecta atât camera în care a zăcut bolnavul, precum și camerele care au fost ocupate de
persoanele care l‑au îngrijit și mobilele și alte obiecte aflate în ele în modul arătat la art. 30,
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31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 și 38 ale regulamentului de față, și apoi aceste camere dezinfectate
se vor aera timp de 8 zile în care timp nimeni nu poate locui într‑însele. La arderea paielor și
a rogojinelor se va putea lua precauțiunea ca necurățeniile aflate în ele să nu se risipească în
timpul transportului până la locul unde se ard.
În caz de moarte, cadavrul nu se va spăla, ci îndată după constatarea decesului, se va
înveli într‑un cearceaf înmuiat în acid carbolic 5%, se va mai turna peste el o cantitate din
această soluțiune și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic, în casa în care a murit, și
se va transporta la cimitirul din comuna în care a murit. În mormânt se va așeza un strat de
var nestins, apoi se va depune sicriul și se va așterne peste el un strat continuu de var nestins.
Transportarea în altă comună a morților de ciumă este oprită.
Art. 47. Persoanele, care îngrijesc pe bolnav, își vor spăla adeseori mâinile și obrazul cu săpun și apoi cu soluțiune de acid carbolic 5% sau cu sublimat 1‰. Vestmintele și
încălțămintele care le‑au purtat, în timpul cât au căutat pe bolnav se vor dezinfecta deopotrivă cu obiectele întrebuințate de bolnav.
Persoanele însărcinate cu dezinfecțiunea locuinței, a mobilelor și a altor obiecte, și
cei chemați a dezinfecta cadavrul, a‑l așeza în sicriu și a‑l transporta, vor fi povățuite asupra
precauțiunilor de luat, asupra necesității de a‑și spăla și dezinfecta mâinile, obrazul, părul,
barba, apoi vestmintele și încălțămintele de care s‑au servit în timpul operațiunii.
Art. 48. Dintr‑o comună în care a apărut un caz de ciumă nu va putea pleca nimeni
(pe jos, călare, cu căruța, cu nava ori pluta, cale ferată), fără a fi fost mai înainte supus la
vizita medicală și găsit sănătos; asemenea nu se va putea expedia dintr‑o asemenea comună
nici o marfă, nici un balot, pachet sau alt obiect (afară de bani și scrisori), spre a fi trimis în
altă parte fără permisiunea specială a autorității sanitare până la stingerea epidemiei.
Art. 49. Căpitanii de port și medicii de port vor veghea ca în porturile contaminate
de ciumă și în porturile orașelor contaminate de ciumă să nu se îmbarce nici o persoană bolnavă sau suspectă de ciumă, nici rufe murdare, cârpe, vestminte și așternuturi uzate și mânjite, ca navele care pleacă din port să fie cu desăvârșire curate, să se afle în bune condițiuni
igienice și să se dezinfecteze înaintea plecării, dacă necesitatea o cere. Apa de băut, cu care
se aprovizionează navele, va fi de curățenie perfectă și se va lua dintr‑un loc apărat în contra
contaminării. În caz de necesitate apa se va fierbe sau distila.
Nava va fi aprovizionată cu substanțe dezinfectante indispensabile.
Art. 50. Se vor da instrucțiunile următoare căpitanilor de nave care pleacă dintr‑un
port contaminat , asupra măsurilor de luat în timpul călătoriei:
Dacă nava n‑are un local special de izolare, se va interzice comunicațiunea cu cabina
sau cu locul ocupat de persoanele care se îmbolnăvesc de ciumă tuturor, afară de aceia care
îngrijesc pe bolnav și care se vor feri de contactul cu alte persoane.
Rufele, vestmintele, obiectele de așternut și alte obiecte de care s‑a servit bolnavul
și persoana care îngrijește pe bolnav, se vor dezinfecta în cabina bolnavului prin muiarea
prelungită, 36 ore, într‑una din soluțiunile dezinfectante prescrise de acest regulament.
Obiectele fără valoare se vor arde sau arunca în mare departe de orice port.
577

Asemenea se vor dezinfecta excrețiunile bolnavului, flegmă (sputele), scuipat, materii fecale, urină, după ce au fost adunate în vase speciale care conțin un lichid dezinfectant și
care vase se vor dezinfecta din nou după ce conținutul lor a fost vărsat în latrină. Latrina va
fi dezinfectată cu îngrijire după fiecare vărsare de asemenea materii
Se vor dezinfecta cu rigurozitate cabinele și alte locale ocupate de bolnav și de persoana care‑l îngrijește.
Cadavrul se va înveli într‑un cearceaf înmuiat în soluțiune de sublimat și aruncat în
mare.
Toate măsurile preventive, luate în timpul călătoriei, se vor înscrie în jurnalul de
bord, care se va prezenta la sosire autorității sanitare a portului.
Art. 51. Sunt prohibite și nu se pot importa și debarca în România obiectele și mărfurile următoare, venite din țările bântuite de ciumă:
1) Rufele de corp și de așternut, întrebuințate și nespălate, cârpe (zdrențe), vestminte purtate, obiectele de așternut întrebuințate și alte efecte uzate. Dacă aceste obiecte
constituie bagajele unui călător sau efecte de instalațiune a unor persoane care își schimbă
domiciliul, ele se supun la dezinfectare specială în conformitate cu regulamentul de față.
2) Cârpe și zdrențe, fără deosebire dacă sunt comprimate și închise în baloți cu cercuri sau nu.
3) Saci întrebuințați, covoare întrebuințate, broderii întrebuințate.
4) Piei neargăsite, piei crude (brute, nelucrate), în general, fără deosebire dacă sunt
proaspete sau uscate.
5) Productele animale brute, nelucrate, unghii, păr nespălat, lână nespălată.
6) Păr de om.
Mărfurile și obiectele enumerate în acest articol pot merge tranzit prin România,
dacă ele sunt astfel împachetate și transportate încât să nu poată fi manipulate în timpul
transportului.
Nu se va opri importul acestor mărfuri dacă ele au fost expediate cel puțin cu 5 zile
înaintea aparițiunii primului caz de ciumă.
Art. 52. Se pot dezinfecta la fruntariile țării, afară de bagajele contaminate sau suspecte ale călătorilor, numai acele mărfuri pe care autoritatea sanitară le consideră ca contaminate sau a căror importațiune poate fi interzisă.
Personalul însărcinat cu dezinfecțiunea va îngriji ca obiectele să nu se strice prin
dezinfectare.
Holera
Art. 53. Se vor lua măsuri severe pentru a se asigura cea mai strictă izolare a bolnavului. Administrația locală, luând avizul medicului, poate ordona măsura prescrisă la art. 14.
În cazuri speciale, pe care le va aprecia autoritatea sanitară locală, se vor putea strămuta din
casa infectată toate persoanele sănătoase, cu excepțiunea acelora care îngrijesc pe bolnavi,
cu condițiune ca aceste persoane strămutate să nu vină, în timp de câteva zile, în locale ocupate de multe persoane și ca ele să rămână sub de aprope priveghere sanitară.
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Se va opri intrarea în casă a altor persoane, afară de acelea care aparțin familiei bolnavului și afară de medic și de preot. Preoților li se vor da instrucțiuni lămurite pentru ca să nu
propage boala. Latrina, care a fost întrebuințată de bolnav se va închide până la dezinfectare.
Această dezinfectare se va executa cu toată graba, turnându‑se în gura latrinei și în hazna
lapte de calce sau o soluție de acid carbolic crud cu acid sulfuric și apă, spălându‑se scaunul, ușile, ferestrele și pardoseala latrinei cu soluțiune de acid carbolic pur 5% și spoindu‑se
pereții latrinei cu lapte de calce.
Asemenea se vor spăla de urgență mai întâi pardoseala camerei și coridoarelor și scările cu acid carbolic 5%, canalurile și rigolele din curte, depozitele de necurățenii din casă,
curte, bucătărie, se vor dezinfecta cu lapte de calce sau cu soluțiune de acid carbolic crud.
Nu se va putea scoate din casă nici un obiect înainte de a fi dezinfectat. Puțurile din
curțile caselor infectate se vor închide într‑un mod provizoriu; se vor goli și curăți toate
putinele, donițele, hârdaele și alte vase și rezervorii de apă din acele case.
Hanul, hotelul, cârciuma, otelul-garni în care a apărut holera se va închide pentru cel
puțin opt zile, în care timp se va dezinfecta complet camera ocupată de bolnav, camerele
ocupate de aceia care i‑au dat îngrijirea, latrinele, haznalele, canalurile și rigolele din curte,
coridoarele și scările, bucătăria și sala de mâncare.
Art. 54. Excrementele bolnavului și materiile vărsate de bolnav se vor dezinfecta
chiar în camera bolnavului cu lapte de calce sau cu acid carbolic solut. 5%; pardoseala și mobilele mânjite se vor spăla cu aceiași soluțiune. Covoarele, păturile și alte obiecte de așternut
și vestmintele pătate cu dejecțiunile bolnavului precum și vestmintele și încălțămintele pe
care le‑a purtat în momentul când s‑a îmbolnăvit, se vor înmuia tot în soluțiune de acid
carbolic 5%.
Albiturile (rufele) bolnavului se vor înmuia tot în soluțiune de acid carbolic 5%,
timp de 24 ore, și apoi se vor fierbe în apă și se vor spăla.
Art. 55. După însănătoșirea bolnavului sau după încetarea lui din viață și după scoaterea mortului din casă, se vor arde paiele din saltelele și rogojinele aflate în casă, se va dezinfecta atât în camera în care a zăcut bolnavul, precum și camerele care au fost ocupate de
persoanele care l‑au îngrijit, și mobilele și alte obiecte aflate în ele, în modul arătat la art. 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, și 38 ale regulamentului de față, și apoi aceste camere dezinfectate
se vor aera timp de 5 zile, în care timp nimeni nu poate locui într‑însele. La arderea paielor
și a rogojinelor se va lua precauțiunea, ca necurățeniile aflate pe ele să nu se risipească în
timpul transportului până la locul unde se ard.
În caz de moarte cadavrul nu se va spăla și îndată după constatarea decesului se va
înveli într‑un cearșaf înmuiat în acid carbolic 5%, se va mai turna peste el o cantitate din
această soluțiune, și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic în casa în care a murit și
se va transporta la cimitirul din comuna în care a murit. Transportarea în altă comună a
morților de holeră este oprită.
Art. 56. Persoanele care îngrijesc pe bolnav își vor spăla adeseori mâinile și obrazul cu săpun și apoi cu soluțiune de acid carbolic 2 ½ %. Vestmintele și încălțămintele care
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le‑au purtat în timpul când a căutat pe bolnav se vor dezinfecta deopotrivă cu obiectele
întrebuințate de bolnav.
Persoanele însărcinate cu dezinfecțiunea locuinței, a mobilelor și a altor obiecte și
cei chemați a dezinfecta cadavrul, a‑l așeza în sicriu și a‑l transporta, vor fi povățuite asupra
precauțiunilor de luat asupra necesității de a‑și spăla și dezinfecta mâinile, obrazul, părul,
barba, apoi vestmintele și încălțămintele de care s‑au servit în timpul operațiunii.
Art. 57. Măsurile în contra ciumei, prescrise de art. 48, 49, 51, și 52 ale regulamentului de față, se aplică și contra holerei.
Variola, (vărsat, bubat)
Art. 58. După dezinfecțiunea casei unde a zăcut bolnavul, aceasta va fi golită și închisă în timp de 8 zile, dacă se află în condițiuni insalubre, sau dacă există bănuială că și alte
încăperi afară de cele ocupate de bolnav, au putut fi infectate.
În cazul când bolnavul era bine izolat și casa se găsește în stare igienică bună, această
măsură se va aplica numai pentru camera în care a zăcut bolnavul.
Art. 59. Dispozițiunile prevăzute la art. 21 se aplică și pentru variolă.
Art. 60. Se vor vaccina de urgență toate persoanele din casa în care s‑a îmbolnăvit
cineva de variolă și din imediata vecinătate, precum și toți lucrătorii din stabilimentul industrial în care a lucrat bolnavul, toți școlarii din școala pe care au frecventat‑o, începându‑se
cu clasa din care face parte. În asemenea cazuri (la lucrători mai ales) inoculațiunile se vor
face numai la brațul stâng însă în număr de cel puțin două. Se pot scuti de revaccinație persoanele care vor proba, că au fost vaccinate și revaccinate într‑un timp de la care n‑a trecut
mai mult decât patru ani.
Art. 61. Camera bolnavilor se va ține curată și se va aera de mai multe ori pe zi prin
deschiderea prelungită a ferestrelor. Nu se va scoate din camera bolnavului nici un obiect
înainte de a se dezinfecta. Excrementele bolnavului, albiturile de pe corp și de pe așternutul
lui se vor dezinfecta în modul arătat la art. 54.
Așternutul, încălțămintele și vestmintele bolnavului, mobilele și celelalte obiecte din
casă se vor dezinfecta asemenea în modul prescris la art. 54 și 55.
Paiele din saltele se vor arde, asemenea și rogojinele aflate în camera bolnavului, luându‑se precauțiuni ca necurățeniile aflate pe ele să nu se risipească cu ocaziunea transportului până la curtea unde se ard.
În caz de moarte, cadavrul nu se va spăla, și îndată după constatarea decesului, se va
înveli într‑un cearșaf înmuiat într‑o soluțiune de acid carbolic 5%, se va mai turna peste el o
cantitate din acestă soluțiune și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic în casă, și se va
transporta îndată la cimitirul din comună.
Transportarea mortului în altă comună nu se poate permite.
Art. 62. După însănătoșirea bolnavului, sau în caz de moarte, după scoaterea mortului din casă, se vor dezinfecta mobilele, obiectele de așternut și alte lucruri aflate în casă,
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pardoseala, pereții, ferestrele și ușile casei în modul indicat la art. 30 până la 38 ale regulamentului de față și se vor aera în timp de 5 zile.
Art. 63. După însănătoșirea completă, bolnavul va lua în două zile succesive câte o
baie căldicică, sau își va spăla tot corpul cu săpun și apă căldicică în trei zile succesive, se va
premeni, și se va premeni asemenea așternutul lui. Școlarii de ambele sexe însănătoșiți după
variolă, nu vor putea frecventa școala înainte de a fi luat cel puțin două băi complete, sau
înainte de a fi fost spălați peste tot corpul și la cap cu săpun și cu apă căldicică, în trei zile
consecutive; care preced reintrarea lor în școală.
Angina difterică și crup
Art. 64. Măsurile prescrise la art. 21, 58, 61, 62 și 63 în contra variolei, se vor observa întocmai și la ivirea anginei difterice și a crupului. Se vor dezinfecta cu deosebită îngrijire
ligheanele și alte vase care conțin gargarele, balele, mucii și scuipatul bolnavilor și pseudomembranele (pelițele) scoase din gâtul lor. Peste aceste materii se va turna o cantitate mai
mare de soluțiune de acid carbolic 5%, sau în lipsă de acid carbolic, de lapte de calce, și ele
vor rămânea acoperite de lichidul dezinfectant 24 ore.
Ligheanele, paharele, cănile, farfuriile și alte vase, precum și tacâmurile bolnavului se
vor spăla cu leșie ferbinte de două ori succesiv.
Persoanele, și mai ales copiii care conlocuiesc cu un bolnav de angină difterică, sau
care au fost în contact cu dânsul prin școală și alte locale, vor face, în timp de 8 zile, de mai
multe ori pe zi gargară cu soluțiune de acid citric 5%, sau cu zeamă de lămâie. Asemenea se
vor face, pe cât va fi posibil, injecțiuni preventive cu ser antidifteric copiilor din familii și din
case în care s‑a ivit angina difterică și crup difteric.
Tifus (tifus exantematic, tifus petechial)
Art. 65. Casele sau părțile caselor, în care a apărut tifosul (tifosul exantematic, tifosul petechial) se vor goli, după putință, de toți locuitorii lor, care vor fi aduși în condițiuni
igienice mai bune, mai ales în ceea ce privește curățenia și hrana, fără ca ei să se amestece cu
locuitorii caselor nemolipsite. Cei bolnavi vor fi izolați după putință în spital.
Administrațiile locale vor avea în vedere că tifosul însoțește mizeria, că el apare
numai în locuințe foarte necurate, în care se află aglomerați locuitori rău hrăniți și se vor
supune dar la inspecțiuni sanitare speciale toate asemenea locuințe, înlăturându‑se, după
putință, cauzele care ocazionează acestă boală.
Art. 66. Casa în care s‑a ivit tifosul, latrinele ei, mobilele și așternuturile dintr‑însa,
vestmintele, încălțămintele și pânzeturile bolnavilor și cadavrele celor decedați de tifus se
vor dezinfecta în modul arătat la art. 58, 61, 62 și 63 ale regulamentului de față; pereții camerelor se vor spoi cu calce; un alt mod de dezinfecțiune a pereților nu este permis.
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Febra tifoidă
Art. 67. Puțurile caselor în care s‑a ivit febra tifoidă se vor închide provizoriu, până
la constatarea că boala n‑a fost cauzată prin apa acelor puțuri. Dacă însă se va proba că ea
este nesănătoasă, primarul sau sub-prefectul va ordona închiderea definitivă a puțului.
Se vor goli și curăți rezervoarele, putinele, hârdaele și alte vase în care se păstrează
apa în casa molipsită.
Art. 68. Febra tifoidă se transmite prin excrementele bolnavilor, prin apa de băut
prin care s‑a scurs excremente, prin vestmintele și pânzeturile mânjite cu excremente.
Excrementele bolnavilor se vor dezinfecta chiar în camera bolnavului prin lapte de
calce, pânzeturile și așternuturile, vestmintele și încălțămintele mânjite cu excremente, se
dezinfectează prin acid carbolic în soluțiune de 5%. Persoanele care îngrijesc pe bolnav își
vor spăla adeseori mâinile cu săpun și cu acid carbolic 2 ½ %.
După însănătoșire sau după moartea bolnavului locuința, mobilele și alte obiecte
aflate în casă se vor curăți și aera timp de mai multe zile.
Latrinele pe care le‑a frecventat bolnavul înainte de a se îmbolnăvi și în care s‑au
vărsat excrementelele bolnavului în timpul bolii, se vor dezinfecta radical, turnându‑se lapte
de calce în ligheanul (apertura) latrinei și în hazna, spoindu‑se pereții latrinei cu calce și
spălându‑se scaunul, pardoseala, ușile și ferestrele cu acid carbolic 5%.
Art. 69. Dacă febra tifoidă a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face
comerț cu lapte), se va opri vânzarea laptelui din acea casă, până la trecerea de o săptămână
după însănătoșirea bolnavului.
Scarlatina (cochinada) și Pojarul (morbilli, coriu)
Art. 70. Măsurile în contra scarlatinei și a pojarului sunt aceleași, ca cele pentru
combaterea anginei difterice prescrise la art. 64, cu excepția însemnării casei cu tabela prescrisă la art. 14.
Dacă scarlatina a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face comerț cu
lapte), se va opri vânzarea laptelui din curtea respectivă până la trecerea de două săptămâni
după însănătoșirea bolnavului.
Dispozițiunile prevăzute la art. 21 se aplică și pentru scarlatină.
Tuse convulsivă (tuse măgărească)
Art. 71. Toți copiii care suferă de tuse, fără deosebire dacă este tuse convulsivă sau
tuse provenită din altă boală, vor fi opriți de a frecventa școlile și grădinile de copii, a se amesteca afară de școală cu alți copii și a lua parte la jocurile lor comune, până la însănătoșirea lor
completă. Copiii care nu fac parte din familia bolnavului și mumele sau doicele (mancele)
lor vor fi oprite de a intra în casa în care un copil zace de tuse convulsivă.
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Febra puerperală
Art. 72. Se vor răspândi în public povețe populare, în care se va explica că febra
puerperală, boala cea mai periculoasă a femeilor lăuze, provine din necurățenie și se previne
numai prin curățenia cea mai scrupuloasă a lăuzei, a persoanelor care o îngrijesc și mai cu
osebire a moașelor și a medicilor, că femeile însărcinate, care sunt cu desăvârșire sărace și
lipsite de un pat curat, și de pânzeturi curate, sunt mai puțin expuse la febre puerperale dacă
nasc într‑un spital de naștere (într‑o maternitate).
Art. 73. O moașă care îngrijește o femeie bolnavă de febra puerperală nu poate în
același timp, să asiste o altă femeie lăuză. Medicul care caută o femeie bolnavă de febră puerperală își va dezinfecta mâinile, barba și părul într‑un mod radical după fiecare vizită și va
schimba chiar vestmintele înainte de a merge la o altă femeie lăuză sau însărcinată.
Medicii, internii și alți studenți în medicină care au examinat o femeie bolnavă de
febră puerperală, își vor dezinfecta îndată mâinile și nu vor examina în aceași zi altă femeie
lăuză sau însărcinată.
Medicii, internii și alți studenți în medicină care au făcut disecții anatomice și alte
exerciții la cadavru, nu pot, în aceiași zi să examineze o femeie gravidă sau lăuză.
Moașelor le este interzis a spăla și a îmbrăca pe morți și a transporta la cimitir copii
morți.
Art. 74. Pentru ca moașele mai vechi, care n‑au avut ocaziune să învețe la școală căutarea aseptică a lăuzelor, să fie povățuite asupra regulilor asepsiei și antisepsiei direcțiunea
generală a serviciului sanitar, în înțelegere cu administrațiunile spitalelor, va organiza în
orașele principale, conferințe speciale pentru moașele din circumscripțiunile respective,
care conferințe vor dura câte 2 până la 3 zile.
Moașele aflate în funcțiuni publice vor fi obligate a participa la o serie a acestor
conferințe. Administrațiunile locale vor înlezni adăpostirea moașelor în timpul acestor
conferințe într‑un local de școală publică sau într‑un alt local potrivit pentru aceasta.
Art. 75. Moașa, înainte de a examina pentru prima oară o femeie aproape de facere
sau o lăuză, își va spăla mai întâi brațele și mâinile, mai ales însă unghiile (care trebuie să fie
tăiate scurt), cu săpun și apă caldă, cu ajutorul unei perii de unghii și apoi cu o soluțiune
caldă de acid carbolic 5 la sută. Moașele care asistă la o femeie la facere vor fi îmbrăcate cu
vestminte curate, având un șorț curat care să meargă sus până la gât, care șorț să fie spălat
după fiecare întrebuințare.
Art. 76. Afară de obiectele aflate în aparatul ei (o pereche foarfeci, un clistir mare,
un clistir mic pentru copii, câteva panglici curate, un pachet vată curată antiseptică), moașa
va mai aduce la fiecare facere obiectele următoare: un irigator cu tub uterin, un cateter (sondă uretrală), o perie de unghii, o sticlă cu acid carbolic 10 la sută, un borcan cu vaselină
carbolizată, un șorț curat, 2 ștergare curate, un termometru pentru constatarea temperaturii
bolnavei; moașa va îngriji ca să se afle în casă, în cât va fi posibil o cantitate de vată antiseptică sau cârpe spălate de curând, 2 ligheane sau alte vase, unul pentru spălarea mâinilor,
celălalt pentru muiarea instrumentelor și cârpelor în acid carbolic și albituri curate.
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Art. 77. În timpul facerii, moașa își va spăla mâinile și unghiile cu săpun și cu perie
și apoi cu soluțiune de acid carbolic cald 2 ½ la sută înaintea fiecărui examen și imediat
după el.
Art. 78. În timpul facerii, cateterul (sonda uretrală), tubul uterin al irigatorului, precum și vata sau cârpele destinate pentru curățirea lăuzei, vor fi muiate într‑o soluțiune de
acid carbolic 2 ½ la sută.
Art. 79. Moașa va avea totdeauna în aparat vaselină carbolizată 2 la sută pentru ungerea instrumentelor și a degetelor.
Întrebuințarea bureților pentru spălarea lăuzei este oprită.
Se recomandă moașelor ca, în cât va fi posibil, atât înaintea facerii, precum și după
ieșirea placentei, să spele vaginul și părțile genitale externe cu acid carbolic 2 ½ la sută și să
repete aceste spălaturi pe fiecare zi de 2 ori, timp de 5 până la 6 zile. Le este însă interzis a
face injecții intra-uterine. Îndată după spălătură, părțile genitale externe se vor acoperi cu
vată antiseptică curată sau cu o cârpă curată înmuiată în acid carbolic 2 la sută.
Art. 80. Este interzis moașei a spăla pânzeturile necurate ale lăuzei și ale copilului.
Art. 81. Moașa este datoare a raporta medicului orașului sau medicului plășii, verbal sau în scris, despre fiecare boală febrilă gravă a lăuzei și despre fiecare boală pe care un
medic oarecare a declarat‑o de febră puerperală.
Asemenea va raporta moașa medicului orașului sau al plășii despre fiecare deces al
unei lăuze aflate în căutarea ei.
Art. 82. Dacă o lăuză se îmbolnăvește de febră puerperală moașa va chema un medic și va înceta de a o îngriji de la sosirea medicului. Nu este permis nici unei moașe a lua
în căutare o lăuză bolnavă de febră puerperală. Moașa care a îngrijit o femeie în momentul
aparițiunei febrei puerperale se va abține în timp de 5 zile de la orice vizită la femei în facere
sau în lăuzii. În acest timp moașa se va dezinfecta radical prin spălarea corpului întreg, prin
curățirea repetată a mâinilor și a unghiilor cu acid carbolic 5 la sută, cu ajutorul unei perii
de unghii; ea va curăți asemenea vestmintele și se va primeni. Asemenea ea va dezinfecta
radical instrumentele și aparatele întrebuințate la lăuza afectată de febra puerperală, înmuindu‑le 24 ore în acid carbolic 5 la sută, iar sonda uretrală (cateter) și tubul uterin de sticlă
al irigatorului se va fierbe ½ oră în acid carbolic 5 la sută.
Art. 83. Dacă se mai îmbolnăvește o a doua lăuză aflată sub îngrijirea moașei, în
timpul de 20 zile, socotite de la încetarea celor 5 zile de abținere și de dezinfecțiune, atunci
moașa nu poate asista nici o femeie la facere ori în lăuzie, în timp de 14 zile.
Art. 84. După fiecare facere, moașele vor dezinfecta cu acid carbolic 5 la sută sondele uretrale, tubul irigatorului, clistirul și toate celelalte unelte care au servit la facere, muindu‑le 24 ore în soluțiune carbolică de 5 la sută.
Art. 85. Pânzeturile, vestmintele și așternutul femeilor care au zăcut de febră puerperală se vor dezinfecta și spăla cu apă fierbinte și se vor aera mai multe zile. Paiele din
saltele se vor arde.
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Conjunctivita granuloasă
Art. 86. Școlarii bolnavi de conjunctivita foliculară, conjunctivită granuloasă și de
trachom se vor concedia din școală până la vindecare. Lucrătorii din fabrici, servitorii din
stabilimente publice și din case private se vor concedia asemenea până la vindecare.
Medicii primari de județe, medicii de orașe și de plasă se vor informa la inspecțiunea
școlilor, a diferitelor institute publice și așezăminte industriale, despre persoanele afectate
de boli molipsitoare ale ochilor, și în cazul când vor găsi asemenea cazuri, vor supune la un
examen special toată populațiunea școlii, institutului sau așezământului industrial, vor prescrie izolarea celor bolnavi și vor îngriji de căutarea lor medicală. Nu se va permite ca persoane bolnave de o boală infecțioasă a ochilor să se bage servitori înainte de a fi vindecați.
Art. 87. În comunele unde apare conjunctivita granuloasă se va povățui populațiunea
asupra contagiozității ei, asupra propagării ei prin coabitațiune, prin ștergare (peșchire),
batiste, șervete, obiecte de așternut, vestminte și asupra necesității de a o combate prin
curățenie scrupuloasă, prin izolarea bolnavilor și prin căutarea lor medicală.
Art. 88. Se vor păzi toate regulile prescrise în regulamentul special asupra măsurilor
de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivei granuloase, publicat în « Monitorul
oficial » no. 13 din 18 aprilie 1890.
Răpciugă (maliasm, răpin, morva, farcin)
Art. 89. Primarii, sub-prefecții și capii poliției, când sunt informați despre un caz
de răpciugă la oameni, la cai sau la măgari, vor înștiința despre aceasta atât pe medicul
competent (medic de oraș, medic de plasă), precum și pe veterinarul de județ sau de oraș.
Veterinarii de județ și de oraș, când încheie prescripte-verbale, constatatoare de răpciugă
la animale, și medicii de plasă și de oraș care constată cazurile de răpciugă la om, își vor
comunica reciproc toate amănuntele asupra cazurilor respective, pentru ca fiecare, în cercul
competenței sale, să poată lua măsuri pentru stingerea focarului de infecțiune.
Art. 90. Medicii veterinari, cu ocazia inspecțiunilor periodice ce fac la târguri și bâlciuri, în grajdurile sacagiilor, birjarilor, căruțașilor, tramvaiurilor, vor povățui pe geambași,
sacagii, birjari, căruțași, vizitii și rândași de cai asupra periculozității răpciugei pentru oameni și asupra semnelor ei principale.
Art. 91. Oamenii bolnavi de răpciugă se vor izola. Vestmintele, albiturile și
încălțămintele ce ei au purtat imediat înainte de a se îmbolnăvi și în timpul bolii, precum și
așternutul, mobilele și camera lor, excrementele lor și, în caz de deces, cadavrele lor se vor
dezinfecta întocmai ca la bolnavii de angină difterică și de variolă. Batistele întrebuințate,
cârpele și obiectele de pansament, mânjite cu secrețiunile bolnavului, se vor arde.
Art. 92. Se vor observa într‑un mod strict toate prescripțiunile legii de poliție sanitară veterinară relative la răpciugă, mai ales însă art. 114, 115 și 119.
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Dalac (antrax, talan, cărbune, pustula maligna)
Art. 93. Medicii veterinari de județ și de oraș, cu ocazia inspecțiunilor veterinare,
medicii primari de județ, medicii de oraș și de plasă, cu ocazia inspecțiunilor sanitare și mai
ales a inspecțiunii diferitelor stabilimente industriale insalubre, vor povățui pe persoanele
care vin în contact necontenit cu vite și produse animale brute, asupra periculozității dalacului pentru oameni, mai ales pe ciobani, argați măcelari, tăbăcari, cojocari, neguțători de
piei crude, oameni însărcinați cu depărtarea cadavrelor animale, lucrătorii de perii și alții
asemenea.
Art. 94. Bolnavii care suferă de dalac se vor izola.
Vestmintele, albiturile, încălțămintele și așternutul lor, camera și mobilele aflate
într‑însa, cadavrele persoanelor decedate de dalac se vor dezinfecta după modul prescris
la angina difterică și la variolă. Cârpele și obiectele de pansament, mânjite cu secrețiunile
rănilor, se vor arde.
Art. 95. Se vor observa toate prescripțiunile relative la dalac, ale legii de poliție sanitară veterinară, mai ales art. 137, 138, 139 și 140.
Turbare (rabie)
Art. 96. În județele în care apar adeseori lupi, prefecții vor lua măsuri pentru exterminarea lor, organizând vânători speciale pentru acest scop.
Câinii care au fost mușcați de lupi se vor omorî, fără deosebire dacă lupul a fost după
aparență sănătos sau turbat. Asemenea se vor omorî toți câinii turbați, și toți câinii care au
fost mușcați de câini turbați.
În caz dacă un câine a fost mușcat de alt câine, fără ca să se știe dacă cel din urmă a
fost turbat sau nu, câinele mușcat se va omorî sau se va ține în observație, bine legat și închis,
cu garanția și sub responsabilitatea proprietarului timp de trei luni, și, dacă în acest timp nu
s‑au arătat semnele turbării, el se va putea libera. Aceleași măsuri se vor lua în contra pisicilor turbate, sau mușcate de un alt animal turbat.
Art. 97. În cazul când într‑o localitate apar mai multe cazuri de turbare, prefecții
județelor și primarii orașelor pot lua măsuri extraordinare, prescriind ca nici un câine să nu
poată ieși din curtea stăpânului decât cu botniță și publicând povețe populare asupra semnelor turbării la câine și asupra primului ajutor de dat persoanelor mușcate de câini turbați.
În general, primăriile comunelor urbane vor contribui la împuținarea câinilor prin
prinderea și omorârea câinilor periculoși și a câinilor vagabonzi, și chiar prin punerea de
impozite asupra câinilor.
Art. 98. Rănile persoanelor mușcate de animale turbate se vor șterge cu o cârpă
curată, uscată, și se vor arde cu fier roșu în timpul cel mai scurt posibil după mușcătură.
Dacă această măsură a fost neglijată, dacă rănile nu au fost arse în timpul de cel mult 3 ore
după mușcătură, atunci persoanele mușcate vor fi povățuite să meargă de urgență la institutul de patologie și de bacteriologie din București, spre a fi căutate acolo. Administrațiunile
județelor și primăriile comunelor vor înlezni bolnavilor săraci transportul și spesele de
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întreținere în timpul curei. Tratamentul în institulul de patologie și de bacteriologie se va
recomanda mai cu deosebire persoanelor mușcate de lupi turbați și tuturor care au fost
mușcați la obraz, la cap, la gât, de un animal turbat.
Art. 99. Persoanele care, în urma mușcăturilor primite, s‑au îmbolnăvit de turbare
se vor izola. Vestmintele, încălțămintele, albiturile și așternutul lor, camera lor, cu mobila
aflată într‑însa și cadavrele lor se vor dezinfecta după modul prescris pentru angina difterică
și variolă.
Tulberculoza pulmonară (oftică)
Art 100. Medicii aflați în funcțiune publică vor povățui pe familiile bolnavilor de
tuberculoză asupra contagiozității bolii, asupra transmiterii ei prin sputele (flegmele) bolnavilor, asupra necesității de a se izola acești bolnavi, în limitele posibilității, de a se culege sputele (flegmele) lor în scuipători care se vor goli și curăți în toate zilele, vărsându‑se
conținutul lor în hazna, de a se interzice bolnavilor a scuipa pe jos pe pardoseală, pe covoare
și pe alte obiecte.
În spital bolnavii de tuberculoză se vor așeza, după putință, în camere și săli speciale.
Copiii bolnavi de tuberculoză sau de bronșită cronică, care scot spute, se vor concedia din școlile și internatele publice și private.
În toate cancelariile, în coridoarele și pe scările diferitelor administrațiuni publice
se vor așeza scuipători care se vor goli și curăți în toate zilele, vărsându‑se conținutul lor în
hazna.
Funcționarii bolnavi de tuberculoză sau de bronșită cronică, care lucrează în comun
cu alți funcționari în aceeași cancelarie, vor avea pe masă scuipătoarea lor individuală cu
capac care se va curăți și dezinfecta în toate zilele.
Art. 101. Scuipătoarele umplute cu sputele bolnavilor se dezinfectează cu soluțiune
de acid carbolic 5%, sau cu apă ferbinte, conținutul lor se varsă în hazna, și scuipătoarea
golită se spală bine cu acid carbolic 5%, sau cu leșie fierbinte. Este oprit a se vărsa sputele
din scuipători în curte în dreptul cotețelor păsărilor domestice, în dreptul grajdurilor de
râmători.
Art. 102. Vestmintele și așternuturile bolnavilor de tuberculoză se dezinfectează
prin opărire repetată cu apă fierbinte, sau prin muiare în soluțiune de acid carbolic 5% în
timp de 24 ore, și în urmă prin aerare prelungită. Încălțămintele se spală cu acid carbolic 5%.
Pânzeturile se fierb cu leșie și apoi se spală cu săpun, osebit de pânzeturile altor persoane.
Blănile se udă bine în mai multe rânduri cu soluțiune de acid carbolic 5%, sau se
afumă de mai multe ori cu pucioasă. Este oprit a se vinde sau a se dărui cuiva vestminte
nedezinfectate ale unui bolnav de oftică. Paiele din saltele se vor arde.
Art. 103. Camera în care a locuit un bolnav tuberculos, covoarele și mobilele aflate
într‑însa se vor dezinfecta radical în modul prescris pentru angina difterică.
Art. 104. Veterinarii de județ și de oraș, cu ocaziunea inspecțiunilor ce fac prin grajdurile de vite, vor povățui pe proprietarii vitelor asupra contagiozității tuberculozei, asupra
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necesității de a se depărta din grajduri vitele bolnave, a se izola cele suspecte. Ei vor cere ca
vacile tuberculoase să nu se mulgă, ca vițeii lor să nu se crească.
Art. 105. De prin abatoare, hale, și măcelării se va exclude din consumațiune și se
va nimici prin îngropare sau prin ardere carnea și alte părți animale afectate de tuberculoză,
conform art. 155 din legea sanitară. Se va confisca laptele provenit de la vaci tuberculoase,
și, în general, tot laptele pus în comerț de un proprietar de vaci, care are în grajdul său o vacă
tuberculoasă. Publicul se va povățui prin instrucții populare ca să nu mănânce lapte de vacă
crud, nefiert.
Lepra (elephantiasis graecorum)
Art. 106. Bolnavii de lepră se vor izola, pe cât va fi posibil, în casa lor proprie sau
în azile speciale, în care li se va lăsa toată libertatea compatibilă cu contagiozitatea bolii. În
azile de leproși se vor întrebuința ca infirmieri de preferință bolnavi de lepră.
Obiectele întrebuințate de leproși și localele ocupate de ei, se vor dezinfecta în modul prescris pentru bolnavii de tuberculoză la art. 100–103 inclusiv.
Cadavrele persoanelor moarte de lepră se vor dezinfecta printr‑o soluțiune dezinfectantă și se vor pune în camera în care a urmat decesul într‑un sicriu închis.
Dizenteria epidemică
Art. 107. Se vor dezinfecta latrinele, vasele de noapte, excrementele, așternutul și
albiturile bolnavilor după regulile prescrise la angina difterică. Paiele și rogojinile care au
fost în contact cu bolnavii se vor arde.
Râia (scabia)
Art. 108. Școlarii bolnavi de râie se vor concedia din școală până la vindecare. Se
vor opări cu leșie fierbinte, în mai multe rânduri, toate vestmintele și toate obiectele de
așternut, fără excepție, ale bolnavilor.
Pânzeturile lor se vor fierbe în apă cu săpun și se vor spăla. Paiele și rogojinile de care
bolnavii s‑au servit se vor arde.
Încălțămintele se vor spăla pe fața internă cu săpun și cu acid carbolic 5%, în mai
multe rânduri.
Bolnavii se vor căuta întrebuințând unsori, băi sau spălături generale, după prescripția
unui medic.
Brâncă (erisipel) și Pneumonia
Art. 109. Vestmintele, albiturile, așternutul bolnavului, covoarele dinaintea patului
și pardoseala camerei, se vor dezinfecta în modul prescris la angina difterică.
Mobilele se vor șterge curat. Pardoseala se va spăla cu acid carbolic 5%. Camera se va
aera și dacă s‑a ivit în casă mai mult decât un caz de brâncă sau de pneumonie, se vor dezinfecta pereții, tot după modul prescris pentru angina difterică. Mobilele îmbrăcate se vor
curăți cu peria, se vor bate și aera mai mult timp. Sputele (flegmele) bolnavilor se vor culege
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în scuipători umplute cu acid carbolic 5%, se vor vărsa în latrină (hazna), curățindu‑se bine
scuipătoarea.
Titlul VI
Măsuri în contra importațiunii în țară
a bolilor infecțioase din străinătate
Art. 110. În cazul când România este amenințată de importațiunea unei boli
infecțioase dintr‑o țară limitrofă, din cauza unui focar de infecțiune (unei epidemii) ivite
într‑o provincie vecină cu România, se vor înființa la fruntariile țării, la stațiunile de intrare,
pe baza deciziunii Consiliului de miniștri, servicii de revizie sanitară și de dezinfectare a
proveniențelor suspecte.
Art. 111. Ministrul de interne poate ordona, pe baza deciziunii Consiliului de
miniștri, închiderea temporară a acelor puncte de la fruntarii care nu sunt căi principale de
comunicațiune și unde revizia sanitară este foarte greu de executat.
În acest caz se vor publica în țară și se vor comunica, prin intermediul ministerului
de externe, guvernelor interesate, numele punctelor închise, numele punctelor de intrare,
rămase deschise, și condițiunile sub care intrarea în țară este permisă.
Art. 112. La revizia sanitară se pot supune toate proveniențele din țările bântuite
de boli, anume determinate de ministerul de interne, adică: persoane, animale, mărfuri, vagoanele căilor ferate, trăsuri, căruțe, care și bastimente (toate vasele plutitoare în genere) cu
tot conținutul lor.
Art. 113. Ministrul de interne poate opri, pentru un timp limitat, intrarea în țară
a obiectelor capabile a reține contagiul mai mult timp, precum: zdrențe (cârpe, petice),
vestminte vechi, obiecte de așternut întrebuințate, puf, blăni vechi importate ca marfă, ca
obiect de comerț, saci întrebuințați, produse animale brute, păr de om și alte obiecte susceptibile a transmite contagiul unei boli.
Art. 114. Revizia sanitară se face la fruntarii, pe uscat, de medicul însărcinat cu
această lucrare, împreună cu comisarul polițienesc; la punctele unde nu există un comisar
polițienesc, de medic, împreună cu comandantul militar al punctului; în porturi de medic,
împreună cu căpitanul portului.
Medicul examinează pe toți călătorii, admite pe cei sănătoși, oprește și izolează pe
cei bolnavi de boli infecțioase, afară dacă ei preferă a se înapoia imediat peste hotar; în orice
caz, el le dă ajutor medical și poate interzice intrarea persoanelor murdare. Medicul asistă la
revizia bagajelor. Vestmintele necurate și rufele mânjite și suspecte, precum și obiectele de
așternut întrebuințate se dezinfectă; vagoanele, trăsurile și căruțele mânjite, contaminate, se
dezinfectă asemenea. Bestimentele, plutele și toate vasele plutitoare în general, fără deosebire, se supun la o revizie specială, împreună cu călătorii și cu echipajul.
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Art. 115. Medicul însărcinat cu revizia sanitară într‑un port maritim sau fluvial, sau
într‑o stațiune fluvială de revizie sanitară, va proceda în conformitate cu instrucțiunile pentru dezinfectarea bastimentelor, anexate la acest regulament. I se va pune la dispoziție, în
porturile principale, instalațiunea necesară și instrumentele pentru examinări microscopice
și bacteriologice.
Bastimentele sosite din Marea Neagră cu patentă netă la Sulina, și care n‑au fost supuse la Sulina la nici o măsură sanitară, nu se mai supun în timpuri normale la revizia sanitară în porturile dunărene, dacă însă există ciuma sau holera într‑un port dunărean în care
bastimentul s‑a oprit, el se poate supune la revizia sanitară în portul următor în care voiește
a intra. Bastimentele și plutele sosite pe Dunăre din Austro-Ungaria, se supun la revizie
sanitară și la dezinfecțiune la Turnu-Severin, în cazul când au trecut prin ținuturi bântuite
de ciumă sau holeră.
Bastimentele și plutele sosite din porturile dunărene ruse, bântuite de ciumă sau de
holeră, se supun la revizia sanitară în porturile Tulcea sau Galați. Asemenea se supun la revizia sanitară la Galați sau la Tulcea bastimentele și plutele venite de la Prut în timpul când
provincia riverană este bântuită de ciumă sau de holeră.
Proveniențele fluviale suspecte și contaminate din Bulgaria se supun la revizia sanitară la Giurgiu, cele din Serbia la Turnu-Severin. Pentru plutele pe Siret, Bistrița și alte ape, se
vor prescrie, la caz de trebuință, stațiunile de revizie sanitară și de alimentare cu apă curată;
asemenea se vor fixa, prin osebită ordonanță, stațiunile unde plutașii întorși din Galați și din
alte porturi vor fi supuși la observațiune.
Art. 116. Călătorii sănătoși, care vin dintr‑o localitate infectată, vor declara în care
anume localitate din țară voiesc a se opri. Comisarul polițienesc, comandantul punctului sau căpitanul portului va comunica direct, de urgență, prefecturii județului, și pentru
orașele mari primarului orașului sau capului poliției, numele și proveniența călătorului suspect, care va fi supus la o nouă revizie sanitară în comuna în care se oprește, rămânând acolo
supus la priveghearea sanitară, timp de 10 zile în caz de ciumă și timp de 5 zile în caz de
holeră.
Totodată medicul cu funcționarul administrativ sau militar, care au făcut revizia sanitară, vor libera călătorului un bilet cu arătarea numelui, locului de proveniență, a etății,
conform cu pașaportul lui, cu care bilet se va prezenta la primărie sau la poliția comunei în
care voiește a se opri.
Art. 117. Vestmintele și bagajele călătorilor declarați bolnavi sau suspecți se vor
dezinfecta sub priveghearea medicului însărcinat cu revizia sanitară și în modul prescris
la titlul IV și V ale acestui regulament. Pentru acest scop geamantanele, cuferele, sacii de
călătorie etc. se vor deschide.
Art. 118. Vagoanele suspecte sau infectate de clasa I și II se dezinfectă, prin stropirea repetată cu pulverizator, cu o soluțiune de acid fenic 5%; covoarele se scot și se trec
prin aparatul de dezinfectare cu vapori; apoi se spală pardoseala, ușile, ferestrele și pereții
neîmbrăcați, cu soluțiune de acid fenic 5%; cu aceiași soluțiune se spală de 3 ori latrina va590

gonului. Vagoanele de clasa III se spală asemenea cu acid fenic 5%, pardoseala, pereții, ușile,
ferestrele, băncile, latrinele.
După terminarea dezinfecțiunii, vagoanele se închid pentru 12 zile și se lipește pe
fiecare vagon un bilet cu însemnare: dezinfectat și închis pentru 12 zile, cu începere de la…
Art. 119. Lucrătorii agricoli și industriali, precum și hamalii care vin în grupuri și
orice călători care vin în mase dintr‑o regiune contaminată, pe uscat sau pe apă, se vor putea
supune la fruntarii, afară de revizia sanitară și dezinfecțiune ordinară, la observațiune de
3–5 zile în caz de ciumă și de 1–3 zile în caz de holeră. Vagabonzilor, cerșetorilor și călătorilor prea murdari se va interzile intrarea în țară.
Art. 120. Căpitanii porturilor, comandanții punctelor și comisarii gărilor de la frontiere vor îngriji de curățenia perfectă a porturilor, schelelor și gărilor, și mai ales a latrinelor
și haznalelor, care se vor dezinfecta în toate zilele.
Art. 121. În virtutea legii organice a ministerului afacerilor străine, căpitanii porturilor rămân însărcinați cu îndeplinirea instrucțiunilor sanitare ce vor primi. Regimul bastimentelor sosite cu patenta brută în porturile române, rămâne supus la regulile prevăzute în
regulamentul asupra poliției porturilor și prin regulamentul serviciului sanitar al porturilor
de la gurile Dunării și instrucțiunile speciale date de ministerul de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar).
Titlul VII
Penalități
Art. 122. Funcționari publici, care vor călca acest regulament, vor fi pasibili de
penalitățile prevăzute de legea sanitară (art. 175) și de codul penal.
Art. 123 și cel din urmă. Ministrul nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în București la 3 iunie 1897.
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47.
Regulamentul învățământului farmaceutic
Capitolul I
Studiile
Art. 1. Învățământul farmaceutic este alipit pe lângă facultatea de medicină din
București (art. 89 din lege) și formează o secțiune în această facultate, conform art. 54 din
lege.
Art. 2. Învățământul teoretic și practic al acestei secțiuni se împarte în două stadiuri: stadiul de practică în farmacie și stadiul universitar.
În stadiul de practică în farmacie, învățământul teoretic și practic se va face după cum
se prevede în art. 4 și 5 din acest regulament, într‑o farmacie, sub direcțiunea farmacistului
diriginte al ei.
În stadiul universitar, învățământul teoretic și practic se va face după cum se prevede
în art. 4 și 5 din acest regulamant, în facultatea de medicină, în facultatea de științe și în cursuri și laboratoare speciale anexate facultății de medicină.
Ministerul, după propunerea decanului facultății de medicină, hotărăște la care din
cele două facultăți, medicină sau științe, se fac anume cursuri prevăzute la art. 6, precum și
dacă cursurile trebuiesc să fie comune studenților acelor facultăți și celor ai învățămâtului
farmaceutic, sau dacă trebuiesc cursuri speciale pentru aceștia.
Art. 3. Durata studiilor farmaceutice este de 5 ani, dintre care primii 2 ani în stadiul
de practică în farmacie, și ultimii 3 ani în stadiul universitar.
Art. 4. În primul stadiu, pe lângă practica în farmacie, studentul este obligat a face
și studiile următoare:
În anul I repetarea și completarea cunoștințelor câștigate din liceu asupra botanicii,
zoologiei, fizicii și chimiei minerale, cu aplicațiuni la farmacie.
În anul II repetarea și completarea chimiei organice din liceu, precum și elemente
de farmacologie, farmacognosie, dozele maximale ale medicamentelor eroice, antidotele,
taxarea, legile farmaceutice și interpretarea lor.
Art. 5. Repartizarea și specificarea pe ani, a cursurilor teoretice și practice stadiului
universitar, este următoarea:
Anul I
Botanica. Zoologia. Chimia minerală. Fizica generală.
Chimia analitică (analize calitative). Lucrări practice˝asupra materiilor de sus.
Anul II
Chimia organică. Chimia analitică (analize cantitative). Farmacologia
și farmacognozia. Farmacia chimică și galenică. Igiena publică și privată,
poliția sanitară. Lucrări practice asupra materiilor de sus
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Anul III
Farmacia chimică și galenică, comentariile farmacopeei romăne.
Analiza alimentelor și băuturilor. Chimia analitică, toxicologia.
Lucrări practice asupra materiilor de mai sus.
Capitolul II
Înmatricularea
Art. 6. Înscrierea pentru învățământul faramaceutic se face la facultatea de medicină, prezentându‑se candidatul în persoană decanului facultății, cu cererea de înmatriculare
și actele prevăzute la articolul următor.
Candidații din județe pot trimite cererea și actele prin intermediul farmacistului diriginte, la care vor face practică în farmacie.
Epoca de înscriere este la începutul fiecărui an școlar, de la 1–15 octombrie, peste
care dată nu se poate acorda nici o dispensă.
Art. 7. Pentru a fi înmatriculat ca student al învățământului farmaceutic, candidatul,
admis de decan, va depune la secretariatul facultății de medicină, o dată cu cererea de matriculare, și următoarele acte:
a) Bacalaureatul sau certificatul de absolvire al liceului, avându‑se în vedere art.
18, 57, 89 și 109 din lege;
b) Actul de naștere;
c) Declarațiunea de domiciliu a părinților sau tutorilor;
d) Declarațiunea farmacistului diriginte, făcută pe coală timbrată, prin care declară că studentul este admis a face practică în farmacia sa. Legalizarea acestui act se va face
de către primăria din localitate.
Art. 8. Candidații care posed diplome străine de bacalaureat sau maturitate, pot
obține înscrierea ca studenți în învățământul farmaceutic, dacă acele diplome au fost în prealabil declarate echivalente cu certificatele române din articolul precedent, conform art. 61,
alin. II din lege.
Art. 9. Pentru fiecare student se formează un dosar în parte, în care se depun și se
înscriu actele de mai sus.
Acest dosar va mai conține:
a) Un formular tipărit în care se va înscrie numele și prenumele studentului, toate
actele relative la stadiul său de practică, foaia de matriculă, schimbarea farmaciei, examenele
anuale din timpul practicii, conduita și respingeri de la examene;
b) Actele relative la examenul de finele practicii în farmacie;
c) Actele de stadiul universitar;
d) Foile de frecventare a cursurilor a celor 3 ani ai acestui stadiu;
e) Foaia de inscripțiuni;
f) Foile de lucrări practice în laboratoare;
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g) Prescrptele-verbale ale examenelor probatorii la gradul de farmacist;
h) Petițiunile și tot ce se rapoartă la stadiul universitar.
Toate aceste acte vor fi vizate de facultate.
Capitolul III
Stadiul de practică în farmacie
Art. 10. Stadiul de practică în farmacie este de 2 ani de la data înscrierii studentului
și se face într‑o farmacie privată.
Art. 11. Înscrierea studenților în farmacie se regulează între farmacistul diriginte și
părinții sau reprezentanții legali ai părinților elevilor.
Art. 12. Constatarea stadiului unui student se face printr‑un certificat trimis
Facultății de către dirigintele farmaciei, în care an de la 15–30 iunie, sau de la 1–15 octombrie, și în care se constată:
a) Rezultatul examenelor anuale, însemnate conform art. 17;
b) Absențele motivate și nemotivate;
c) Schimbarea farmaciei și certificatele pe timpul cât a funcționat în ultima
farmacie;
d) Conduita;
Aceste constatări vor fi trecute anual în foia de matriculă a studentului. Certificatul
va fi semnat de dirigintele farmaciei și va fi vizat de vice-președintele consiliului de igienă al
județului sau comunei.
Art. 13. Studenții, la înscrierea lor, primesc o foaie de matriculă în care se vor trece
toate actele săvârșite în timpul stadiului de practică, notele obținute la examenele anuale și
schimbarea farmaciei.
Art. 14. Studenții nu pot schimba farmacia fără motive valabile, incunoștiințând
despre aceasta pe decanul facultăți.
În caz de schimbarea farmaciei, studenții sunt datori a încunoștiința pe dirigintele
farmaciei, cu cel puțin 15 zile înainte și a cere un act din partea lui, că încunoștiințarea a fost
făcută.
În caz de neadmiterea cererii din partea dirigintelui farmaciei, studentul va face
declarația sa către decanul facultății, arătând motivele.
Art. 15. Studentul poate schimba o farmacie la finele anului de stadiu, în interesul
instrucțiunii sale. Când un student trece de la o faramacie la alta, dirigintele primei va nota
în foaia de matriculă data exactă a plecării, iar dirigintele secundei va nota data admiterii
studentului, semnând fiecare în dreptul notărilor făcute.
Art. 16. Dacă la mutarea dintr‑o farmacie într‑alta va trece mai mult de 15 zile, studentul pierde beneficiul stadiului anterior pe acel an, afară de cazurile de forță majoră, constatate și apreciate de decan.
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Art. 17. La finele fiecărui an de practică, studentul va fi supus unui examen, asupra
materiilor prevădute al art. 4 și asupra practicii farmaceutice.
El va prezenta, la examenul de finele anului al II‑lea, trei preparate chimice
întrebuințate în farmacie, cu arătarea modului de preparare și expunerea modului de cercetare a impurităților.
Asemenea va prezenta un ierbar de 100 specii plante, culese de elev din localități
din țară, determinate sau nedeterminate, însă cu indicațiunea localității și a epocii culegerii,
fiecare specie să fie reprezentată de cel puțin 10 mostre.
Acest erbar va fi predat decanului facultății, o dată cu cererea de înscriere a studentului în stadiul universitar.
Aceste examene sunt teoretice și practice și se vor ține de la 15–30 iunie sau de la
15–30 septembrie.
Art. 18. Examenele anuale de practică în farmacie vor avea loc la reședința județelor,
înaintea unei comisiuni, compusă din 3 membri: vice-președintele consiliului local de igienă și doi farmaciști diriginți.
Vice-președintele consiliului de igienă constituie și prezidează comisiunea și înaintează decanatului facultății prescriptele verbale de rezultatul examenului.
Faramaciștii diriginți, care au elevi în stadiul de practică, vor înainta vice-președintelui
consiliului local de igienă, înainte de 15 iunie sau 15 septembrie, numele elevilor care au a fi
supuși la examenele anuale de practică în farmacie, însoțite de o cerere în scris a studentului,
pentru a fi supus la acele examene.
Art. 19. Numai elevii, care au trecut cu succes examenul de finele anului al II‑lea al
stadiului de practică în farmacie, se pot înscrie în stadiul universitar.
Art. 20. Dirigintele farmaciei unde practică studentul este dator a procura studentului cărțile și mijloacele necesare pentru studii, a‑i da instrucțiunea și a‑l ocupa numai cu
operațiuni farmaceutice și științifice.
Art. 21. La terminarea stadiului de practică, farmacistul libereză studentului un certificat general în care sunt însemnate examenele anuale, notele obținute și conduita.
Acest act va fi vizat de vice-președintele consiliului de igienă din localitate.
Capitolul IV
Stadiul universitar
Art. 22. Studiile universitare pentru obținerea titlului universitar de farmacist (art.
89 din lege) se fac în conformitate cu art. 2, aliniatul III și art. 5.
Art. 23. Pentru a putea lua prima inscripțiune, candidatul face o cerere către decanul facultății, însoțită de certificatul menționat la art. 21, precum și actele prevăzute la art. 7.
Cererile de înscriere se fac numai de la 1–15 octombrie.
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Art. 24. Studentul, la intrarea sa în stadiul universitar, primește de la decanat următoarele acte:
a) O foaie de frecventare a cursurilor pe anul școlar;
b) O foaie de inscripțiuni;
c) O foaie de frecventarea lucrărilor practice în laboratoare.
Art. 25. Fiecare inscripțiune reprezintă frecventarea cursurilor și lucrărilor practice
pe un trimestru.
Sunt 4 inscripțiuni de fiecare an școlar.
Art. 26. Inscripțiunile se obțin prin prezentarea la finele fiecărui trimestru la secretariatul facultății a foilor de frecventare a cursurilor și de frecventarea lucrărilor practice,
semnate de profesorii respectivi.
Pentru luarea inscripțiunilor se află în cancelaria facultății un registru special, deschis de la 1–15 octombrie, de la 1–15 ianuarie, de la 1–15 aprilie și de la 1–15 iunie.
Afiptele speciale puse la decanat vor determina epocile prescrise pentru luarea
inscripțiunilor.
Art. 27. Studentul care a avut mai mult decât 6 absențe într‑un trimestru, la cursuri sau la lucrări practice și erborizare, fără motive valabile judecate de decan, nu va putea
obține inscripțiunea.
Art. 28. Inscripțiunile obținute la universitățile străine, însoțite de justificarea
condițiunilor art. 7 din acest regulament, și declarate echivalente, conform art. 8, sunt corespunzătoare cu acelea ale învățământului farmaceutic.
Certificatele și inscripțiunile de la universitățile străine, trebuiesc să fie traduse în
limba română și legalizate de ministerul de externe.
Art. 29. Inscripțiunea I se obține la admiterea în stadiul universitar, a V‑a se eliberează după trecerea cu succes a primului examen probatoriu pentru titlul universitar de farmacist, a noua după trecerea cu succes al celui de‑al doilea examen probatoriu, pentru titlul
universitar de farmacist, a 12‑a inscripțiune la finele anului al treilea de studii.
Art. 30. Învățământul este împărțit în două semestre, care constituiesc anul universitar.
Semestrul de iarnă începe la 1 octombrie și se termină la finitul lunii februarie.
Semestrul de vară începe la 1 martie și se termină la 1 iulie.
Art. 31. Cinsprezece zile la începutul semestrului de iarnă, și tot cinsprezece zile la
finitul semestrului de vară, sunt consacrate examenelor.
Cursurile încep regulat la 15 octombrie și se termină la 15 iunie.
Cursurile nu sunt întrerupte decât de vacanțele și sărbătorile ce se vor stabili, conform art. 59 din lege.
Art. 32. Distribuirea cursurilor și lucrărilor practice pe zile, precum și orariul, se
fixează de consiliul profesoral al facultății, la finele fiecărui semestru pentru semestrul următor.
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Art. 33. Fiecare profesor va primi de la decanat cataloagele studenților regulat
înscriși, pentru fiecare an școlar cel târziu până la 1 noiembrie.
Art. 34. În fiecare laborator se va înființa în fiecare an școlar câte un registru cu
formular, imprimat, în care se va înscrie numele studenților, prezența lor la lucrări, durata
lucrărilor după programă, lucrările practice executate de student în cursul semestrului, examenele practice la care au fost supuși și notele obținute.
Aceste notări vor fi transmise facultății pe buletine speciale imprimate, subscrise de
directorul laboratorului, pentru a fi anexate la dosarele studenților.
Art. 35. Capii de lucrări practice din laborator sunt obligați a da studenților toate explicațiunile necesare la acele lucrări, a face distribuirea lucrărilor practice, a ține
conferințe, a urmări îndeaproape lucrările studenților, și, în fine, a examina pe studenți asupra lucrărilor ce au efectuat.
Capii lucrărilor practice din laboratorii au ordinea și disciplina în sală.
Studenții le datoresc ascultare și supunere. Orice abateri de la aceste dispoziții, fie
din partea personalului, fie a studenților, se vor pedepsi conform regulamentelor disciplinare în vigoare.
Art. 36. Erborizarea se face în semestrul de vară, cu studenții din anul I și II în duminicile sau sărbătorile hotărâte de profesoru[l] de botanică, împreună cu ajutoarele cursului.
Prezența studenților la erborizare este obligatorie și cade sub prescripțiunile art. 27.
Art. 37. Asupra lucrărilor practice executate în laboratoare și asupra erborizării,
studenții sunt datori a răspunde la ce se vor face de către directorul laboratorului, șefii de
laboratoare și ajutoarele de cursuri și lucrări practice.
Capitolul V
Examene probatorii
Art. 38. Toate examenele sunt publice.
Art. 39. Sunt două feluri de examene pentru obținerea titlului universitar de farmacist: examene teoretice și examene practice.
Art. 40. Notele de apreciare se însemnează prin cifre exprimate pe o scară de la
1–10, cu semnificațiunea următoare:
1–5, rău, respins;
6 binișor, admis;
7 bine;
8 prea bine;
9 foarte bine;
10 primit cu laudă.
Art. 41. Decanul desemnează zilele și orele, precum și locul unde are să se ție fiecare
examen.
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Studentul care nu se prezintă la timpul și locul fixat pentru examinare, este de drept
amânat pentru sesiunea următoare.
Art. 42. Deciziunile juriului pentru examene sunt definitive și fără apel.
Art. 43. După terminarea examenului, rezultatul se afișază la facultate, de secretar.
Art. 44. Studenții care nu au luat inscripțiunile pe trimestrul IV din anii respectivi,
până la 1 iunie, nu pot fi trecuți în cataloagele de examene.
Art. 45. Sunt trei examene probatorii. Aceste examene constau fiecare din o probă
practică și una orală.
Decanul va constitui juriul examinator în conformitate cu art. 47.
Art. 46. Materiile examenelor probatorii sunt următoarele:
I‑iul Examen probatoriu
Asupra științelor naturale, aplicațiunea acestor științe în farmacie.
a) Proba practică. Micrografia vegetală. Această probă constă în a determina
microscopicește două substanțe vegetale din plante medicinale sau părți din acele plante.
Această lucrare se va face în laboratorul de botanică, sub controlul unuia din membrii juriului, tras la sorți, sau a profesorului de botanică, ori a delegatului acestuia.
Pentru această lucrare se acordă candidatului opt ore.
Proba practică este eliminatorie.
b) Proba orală.
Zoologie.
Botanică.
Mineralogie.
II‑lea Examen probatoriu
Asupra științelor fizico-chimice, aplicațiunea acestor științe la farmacie.
a) Proba practică. Două analize chimice din care: a) una calitativă a unui amestec, care nu va putea cuprinde mai mult de șase substanțe, trei baze și trei acizi, sau a unei
substanțe medicamentoase și b) una cantitativă a unei substanțe determinate, sau pe cale
gravimetrică sau volumetrică.
Această probă se va face în laboratorul de chimie analitică, sub controlul unuia
din membrii juriului, tras la sorți, sau a profesorului de chimie analitică, ori a delegatului
acestuia.
Pentru această probă se acordă candidatului opt ore pentru proba calitativă, iar pentru proba cantitativă, restul până la 24 ore.
Candidatul va prezenta asupra acestor lucrări un raport scris, în care va descrie procedurile urmate în determinările substanțelor găsite.
Proba practică este eliminatorie.
b) Proba orală.
Fizica.
Chimia generală organică și anorganică.
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III‑lea Examen probatoriu
Asupra științelor farmaceutice, și este divizat în două părți.
PARTEA I
a) Proba practică. Recunoașterea a 10 droguri și identificarea și cercetarea
impurităților, a unui preparat chimic întrebuințat în farmacie.
Pentru recunoașterea drogurilor se acordă candidatului 15 minute și se face înaintea
juriului, iar pentru cercetarea impurităților în preparat chimic, se acordă candidatului șase
ore și se face în laboratorul de farmacie chimică și galenică.
Cercetarea impurităților se face dimineața sub controlul unuia din membrii juriului,
tras la sorți, sau a profesorului de farmacie chimică și galenică, sau a delegatului lor.
b) Proba orală.
Farmacologia și farmacognozia.
Farmacia chimică și galenică și toxicologia.
Igiena și poliția sanitară.
Această probă se face în aceiași zi, urmînd imediat după recunoașterea drogurilor.
PARTEA II
a) Proba practică. Prepararea a patru medicamente chimice sau galenice, o analiză
chimică asupra alimentelor și băuturilor.
Această probă se face în laboratorul de farmacie chimică și galenică, iar pentru analiza alimentelor și băuturilor, în laboratorul special al acestui curs.
Se acordă candidatului opt zile pentru această lucrare.
Analiza chimică asupra alimentelor și băuturilor alcoolice se va face asupra unor alimente sau băuturi alcoolice mai comune în comerț și supuse falsificării.
Asupra atât a analizei chimice, cât și asupra preparării medicamentelor, candidatul
va prezenta un raport scris, în care va descrie procedurile ce a urmat în prepararea medicamentelor și procedurile ce a urmat în determinarea substanțelor, și concluziunile ce rezultă
pentru expert.
Preparațiunile și analizele se fac sub controlul unuia din membrii juriului, tras la
sorți, sau a profesorilor respectivi, ori a delegatului acestora.
Preparatele executate de candidat la aceste examene rămân proprietatea laboratorului în care s‑au făcut.
b) Proba orală. După 8 zile acordate pentru proba practică, juriul se adună în
comisiune și examinează asupra preparatelor celor 4 medicamente și analizelor executate
de candidat.
Candidatul este dator a răspunde și asupra oricăror chestiuni care se raportă la prepararea medicamentelor în genere, la farmacopee și comentarea farmacopeii și asupra analizei chimice asupra alimentelor și băuturilor.
Art. 47. Juriile examinatoare pentru fiecare din primele două examene probatorii,
precum și pentru părțile din care se compune examenul III probatoriu, sunt constituite de
profesori titulari și agregații materiilor respective asupra cărora se examinează.
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În caz de absența unuia din profesori, se va înlocui printr‑un profesor agregat sau
docent de materie similară.
În fiecare comisiune examinatoare va participa cel puțin un profesor.
Aceste jurii vor lucra în complect, prezidate de unul din membrii, cel mai vechi din
profesorat.
El se va pronunța mai întâi asupra probelor practice care sunt eliminatorii și apoi
imediat, în caz de reușita candidatului, procede la examenul oral, examinând fiecare membru pe rând câte 10 minute.
După terminarea probei practice, în caz de respingere de la această probă, sau după
terminarea examenului oral, când candidatul a reușit la proba practică, juriul se pronunță
imediat asupra admiterii sau respingerii candidatului la examenul la care s‑a prezentat.
Candidatul ca să fie admis, trebuie să obție nota admisibilă din partea fiecărui membru din juriu.
Juriul încheie prescript-verbal de tot mersul examenului, consemnând și rezultatul.
În caz de respingere la părțile din care se compune examenul III probatoriu, candidatul nu se poate prezenta din nou decât după trei luni.
Nu se acordă nici o dispensă de timp pentru respingeri.
Studenții respinși la examenul I și II probatoriu în sesiunea ianuarie, rămân repetenți
și vor primi o altă foaie de frecventare pentru anul ce repetă, anulându‑li‑se inscripțiunile
anului precedent.
Părțile din care se compune examenul III probatoriu constituiesc examene separate,
care se trec la intervale de trei luni cel puțin. Respingerea la partea a II‑a a examenului al
III‑a probatoriu nu anulează beneficiul obținut la partea I a acestui examen.
Art. 48. Sunt trei sesiuni pentru trecerea examenului I și II probatoriu.
De la 1 iunie până la 30 iunie;
De la 1 octombrie până la 30 octombrie și
De la 10 ianuarie până la 25 ianuarie.
Sesiunea din iunie este facultativă pentru studenți. Cei respinși în această sesiune
sunt obligați a se prezenta din nou la octombrie.
Sesiunea din octombrie este obligatorie.
Sesiunea din ianuarie este rezervată numai celor respinși.
Art. 49. Examenul I probatoriu se trece după luarea celei de‑a IV‑a inscripțiune.
Examenul II probatoriu se trece după luarea celei de‑a VIII‑a inscripțiune.
Examenul III probatoriu, partea întâi se trece după luarea celei de‑a XII‑a inscripțiune.
Art. 50. Fiecare serie de examen se compune din maximum 3 candidați.
Înscrierea candidaților pentru examenele probatorii se face la secretariatul facultății
de medicină, la orele fixate pentru aceasta de către decanat.
Înscrierea se face separat pentru părțile din care se compune examenul III probatoriu.
Art. 51. În urma reușirii și la partea a II‑a a ultimului examen probatoriu, se conferă
candidatului titlul universitar de farmacist.
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Capitolul VI
Laboratoarele
Art. 52. Fiecare profesor este de drept directorul laboratorului său.
El este obligat să regulamenteze lucrările din laboratorul său.
Art. 53. Aceste regulamente se vor înainta decanatului, care le va supune la aprobarea facultății și apoi la sancționarea ministerului instrucțiunii publice.
Personalul atașat la laborator este dator să aducă la îndeplinire cele prescrise în regulamentele laboratoarelor.
Asistenții de laboratoare vor avea titlul de farmacist, cu liberă practică în țară, români
sau naturalizați.
Capitolul VII
Stipendii
Art. 55. Un număr de stipendii se vor împărți între studenții români, ai celor trei ani
de stadiu universitar, până la terminarea studiilor și obținerea diplomei de farmacist.
Art. 56. Toate stipendiile se obțin prin concurs, care se trece după un program alcătuit de consiliul profesoral al facultății de medicină.
Aceste concursuri au loc la începutul anului școlar. Afipte speciale vor indica timpul
înscrierii și al ținerii concursului, precum și locul.
Cererile de admitere la concurs vor fi trecute în registre speciale.
Art. 57. Studenții stipendiști, respinși la examenele probatorii, pierd stipendiile.
Art. 58. Statele de stipendii se liberează de către decanul facultății, prin constatarea
trimestrială a foilor de frecventare a cursurilor și lucrărilor practice.
Capitolul VIII
Dispoziții tranzitorii
Art. 59. La decretarea acestui regulament, toți elevii actuali care termin stadiul de
practică în farmacie, la finele anului școlar 1898–1899, și au depus cu succes examenul de
asistent, vor începe stadiul universitar, conform regulamentului de față.
Elevii actuali înscriși, care posed titlurile prevăzute la art. 7, se vor folosi de noul
regulament.
Dispozițiunile decretului cu no. 3074 din 12 noiembrie 1891, relativ la stadiul de un
an de asistent în farmacie și examen de admitere la stadiul universitar, se desființează.
Art. 60. Studenții în farmacie aflați la decretarea acestui regulament, în stadiul universitar, precum și asistenții în farmacie care au obținut acest titlu înainte de decretarea
acestui regulament, vor urma studiile și depunerea examenului, conform regulamentului
până acum în vigoare.
Art. 61. Orice dispozițiuni contrarii regulamentului de față sunt și rămân abrogate.
Art. 62 și cel din urmă. Ministru Nostru secretar de Stat la departamentul cultelor și
instrucțiunii publice, este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului de față.
Dat în Castelul Peleș, la 8 octombrie 1899.
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BGDSS, nr. 19 și 20, octombrie 1899, anul XI, p. 309–311; vezi și MO, 1899, nr. 163, 21 octombrie,
p. 5545–5546.

48.
Regulament pentru măsurile de apărarea sănătății publi‑
ce, față de exploatările de petrol
Art. 1. Exploatările de petrol sau de țiței brut, prin sonde, puțuri etc., se consideră
ca industrii insalubre, deoarece, prin produsele și prin genul instalațiunilor lor, viciază aerul,
expun la incendiu și explozii, infectează apele curgătoare și puțurile și, prin urmare, vatămă
sănătatea oamenilor, animalelor și a vegetației.
Art. 2. Autorizațiunile pentru înființarea sau strămutarea unor atari exploatări se
vor da, în capitale de județe, de primărie, pentru celelalte comune de prefectura județului,
însă, în ambele cazuri, numai în urma avizului consiliului respectiv de igienă publică.
Art. 3. Aceste exploatări se asimilează cu industriile insalubre de clasa a III‑a din
regulamentul industriilor insalubre și, conform art. 32 din acel regulament, nu se pot așeza
decât la marginea extremă a orașelor și satelor.
Art. 4. Este cu totul interzis a face canale de scurgere directă a produselor petrolifere către apele curgătoare.
Se vor lua suficiente precauțiuni ca să nu se inunde grădinile, locuințele și apele vecine cu aceste produse.
Art. 5. În jurul fiecărei sonde, pământul va fi dispus în formă de largă execavație,
în jurul căreia se va înălța marginile cu pământul extras, astfel ca, la caz de țâșnire de mari
cătimi de petrol, acesta să nu fie pierdut, dar nici să nu se transforme în torent de scurgere
în teritorii străine sau în apele curgătoare.
Când sonda sau puțul e în apropierea unei ape curgătoare, pe lângă precauțiunile de
sus, se va mai face un dig, limitat cu scânduri și pământ, spre a împiedica alterarea apei prin
scurgerea petrolului în ea.
Art. 6. Apele murdărite din petrol și spălăciturile din exploatări nu vor fi în nici
un caz aruncate direct în râuri și gârle. Ele vor fi primite în bazinuri speciale de decantare,
lăsând apa succesiv din unul în altul, până ce apa ajunge să treacă numai în stare curată.
Această epurațiune a apei se va putea face pe calea chimică, sau filtrare sistematică. În aceste
ultime cazuri, dispozitivul sistemului de filtrare sau de epurațiune va fi exact și complet descris într‑un raport, însoțit de schița lucrării, care va fi supusă la aprecierea consiliului tehnic
superior și numai după ce aceasta își va da părerea, propunând perfecționările trebuitoare,
va fi supusă aprobării ministerului de interne.
Art. 7. Experiența dovedind că sondele și puțurile de extracție a petrolului, aplicate
în punctele de origine sau pe cursul izvoarelor de alimentație a orașelor sau comunelor cu
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apă potabilă, produce alterarea sau secarea totală a acestor prețioase sorginți de apă, se va
interzice absolut această așezare pe citatele puncte.
Art. 8. Este riguros oprit a se aprinde chibrituri sau țigări, ori a se umbla cu lumânări, felinare, lămpi aprinse, în localurile de exploatare sau în vecinătatea lor, precum și în
toate depozitele de petrol și materii volatile inflamabile; singurul mod de luminare permis va fi acel electric sau al lămpilor numite de siguranță, după sistemul Davy, simple sau
perfecționate, așa cum se întrebuințează în minele de cărbuni.
Art. 9. Este interzis a se așeza, în apropierea unei instalațiuni petrolifere sau rezervoarelor, depozite de lemne, de scânduri, de furaje, de alcool, lână sau alte materii combustibile.
Art. 10. Fiecare sondă de petrol va fi prevăzută cu un parafulger complet, spre a
evita pericolul de incendiu prin trăznet.
Art. 11. Ministerul de interne va putea ordona închiderea temporară a unei sonde
sau exploatări întregi de petrol, când, în urma avertismentului ce s‑a dat proprietarului, el
nu s‑a conformat cu prescripțiile regulamentului de față.
Închiderea aceasta nu va putea trece de 6 luni.
Închiderea definitivă nu se va putea ordona decât de autoritatea judiciară competentă.
Art. 12. Contravențiunile în contra prescrierilor regulamentului de față se vor pedepsi, pentru prima oară, cu amendă de 100 lei și cu suspendarea exploatării până la îndeplinirea ameliorărilor; pentru a doua oară aceiași suspendare, plus amendă de 500 lei, iar la
a treia oară cu închiderea stabilimentului pe timp limitat, pe baza art. 146 din legea sanitară.
Art. 13. Toate sondele și exploatările de petrol vor fi periodic inspectate de către
prefecții, sub-prefecții, primarii, medicii și inginerii localităților respective; ele pot fi inspectate de către autoritățile administrative, medicale și inginerești superioare celor de sus, spre
a se menține stricta respectare a regulamentului prezent.
Toți agenții forței publice sunt obligați a da arătare autorității locale sau centrale, de
abaterile observate.
Art. 14. Acest regulament va intra în vigoare imediat după aprobarea și publicarea
sa în « Monitorul Oficial ».
Se acordă termen de două luni tuturor exploatărilor, spre a se conforma în totul prezentului regulament.
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49.
Regulament pentru vânzarea substanțelor medicamen‑
toase brute (drogue) și a materiilor toxice
Art. 1. Ținerea precum și vânzarea de substanțe medicamentoase brute, de materii toxice și de produse ale fabricilor chimice, întrebuințate în medicină, în industrie, este
învoită droguișilor și fabricilor chimice, cu stricta păzire a îndatoririlor impuse prin acest
regulament.
Art. 2. Ținerea precum și vânzarea medicamentelor preparate din substanțe medicamentoase brute prin intervenirea artei farmaceutice, preparațiuni chimice și alte operațiuni,
ca: solvări, extracțiuni, amestecări, divizări etc., este exclusiv reservată farmaciștilor în oficinele farmaceutice autorizate. Numai în astfel de oficine este învoit farmaciștilor a efectua
operațiuni de natura celor indicate mai sus, în scop de a prepara medicamente ce urmează a
se pune în consumațiune publică.
Se permite însă droguiștilor ca să țină în droguerie și să vândă farmaciștilor
droguiștilor cu ridicata acele extracte care se importă gata din străinătate. Vânzarea
amănunțită de extracte nu li se permite.
Art. 3. Droguiștii sunt în drept a vinde altor droguiști, farmaciștilor, medicilor și
veternarilor substanțe medicamentoase brute sau produse chimice.
Art. 4. Substanțele medicamentoase brute, prevăzute în acest articol, care, afară de
întrebuințarea lor în medicină, mai au întrebuințare și în arte, agricultură sau industrii, se pot
vinde de către droguiști și altor persoane, conformându‑se pentru aceasta dispozițiunilor
privitoare la comerțul cu otrăvuri, cuprinse în acest regulament.
Aceste substanțe sunt:
Acid acetic;
» arsenios;
» azotic;
» clorhidric;
» cromic;
» fenic crud;
Acid fosforic;
» oxalic;
» sulfuric;
Alcool absolut;
Aldeidă formică;
Amoniac;
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Amoniu carbonic;
» cloridric;
Anilină și sărurile ei;
Argint și sărurile lui;
Aur și sărurile lui;
Balsam de copaivă;
Balsam de Peru;
Benzină;
Brom și sărurile de brom, cu metalele a căror săruri sunt învoite de acest articol;
Cadmiu sulfuric;
Calciu fosforic;
Creolina;
Culori și vopsele toxice;
Cupru sulfuric;
Eter acetic;
Eter etilic;
Fer sesquiclorat;
» sulfuric;
Fosfor;
Lemn de Quebracho;
Mercur bisulfat, alb;
Miniu;
Naftalină;
Uleurile eterice;
Pirogalol;
Potasiu azotic;
» bicarbonic;
» bicromat
» carbonic;
» clorat;
» idroxid;
» permanganic;
» oxalic;
Quilaia;
Sal seignetti;
Sodiu acetic;
» boracic ( borax);
» carbonic;
» clorat;
» idroxidat;
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» tiosulfat;
Stibiu sulfuric negru;
Sulfură de carbon;
Zinc clorat;
» oxid crud;
» carbonat.
Toate aceste substanțe se vor putea debita de droguiști numai ca atare, fără a le putea
pulveriza, solva, amesteca sau diviza în scop de a servi ca medicamente.
Pentru substanțele medicamentoase noi, ce s‑ar introduce și care ar cădea în categoria acestui articol, învoirea, pentru vânzarea lor de către droguiști se va da de ministerul de
interne, în urma avizului comisiunii farmaceutice și al consiliului sanitar superior.
Art. 5. Produsele chimice, care nu sunt întrebuițate ca medicamente, sunt libere
a se vinde de către droguiști sau alte persoane autorizate, conformându‑se pentru aceasta
dispozițiunilor prevăzute de acest regulament pentru vânzarea de otrăvuri.
Art. 6. Comerțul cu cosmetice, ca prafuri și paste de dinți, parfumuri, ape de toaletă, săpunuri, pomezi etc., întrucât ele nu constituiesc un medicament propriu-zis și nu
cuprind substanțe otrăvitoare sau de acele a căror întrebuințare îndelungată poate vatăma
sănătatea, sunt libere a se vinde de droguiști sau alte persoane.
Substanțele date ca cosmetice, dar care în realitate constituiesc un medicament și
care vor fi apreciate ca atare de ministerul de interne, prin comisiunea farmaceutică și consiliul sanitar superior, precum și cosmeticele care s‑ar constata că conțin substanțe toxice
sau, prin întrebuințarea îndelungată, pot vătăma sănătatea, se vor opri de către ministeru de
interne a se vinde de droguiști sau de alți comercianți, în urma avizului comisiunii farmaceutice și al consiliului sanitar superior.
Cosmeticele sau preparatele recunoscute ca medicamente se vor considera ca
specialități farmaceutice și pentru vânzarea lor, proprietarul sau preparatorul se va conforma dispozițiunilor prevăzute în legea sanitară în acest scop.
Art. 7. Sărurile extrase din ape minerale, precum și apele minerale naturale și artificiale autorizate, sunt libere a se vinde de către droguiști și alți comercianți.
Apele minerale naturale arsenicale toxice, ca apele de Roncegno, Levico, Guberquelle etc., nu se vor putea debita publicului de către droguiști; ele se vor vinde de către
farmaciști în baza unei ordonanțe medicale.
Vinderea de culori și vopsele netoxice nu este de dreptul exclusiv al droguiștilor.
Art. 8. Săpunurile medicinale, pansamentele simple, bandajele și instrumentele
chirurgicale se vor putea vinde publicului de căre droguiști sau alți comercianți.
Art. 9. Importarea și ținerea preparatelor (specialităților) farmaceutice străine sau
indigene este permisă droguiștilor.
Vânzarea lor cu amănuntul nu este permisă decât farmaciștilor și numai în baza unei
ordonanțe medicale.
607

Nici un farmacist sau droguist nu poate ține în farmacia sau drogueria sa, specialități
farmaceutice sau medicamente compuse, străine, neautorizate de ministerul de interne.
Costul acestor preparate se va fixa de autor și va fi proporțional taxei române în vigoare, cu un adaus de cel mult 50%.
Art. 10. Pentru vânzarea substanțelor chimice specificate mai jos, care au
întrebuințare în industria mică casnică, agricultură și meserii, se pot autoriza cetățeni români care au drept a exercita un comerț pe seama lor.
Autorizațiunea se va da de către direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Pentru substanțele toxice, acești comercianți se vor conforma dispozițiunilor cuprinse în acest regulament, pentru vânzarea de otrăvuri.
Substanțele chimice, permise a se vinde de comercianți în condițiunile arătate mai
sus, sunt următoarele:
Culori și vopsele de tot felul;
Esența de oțet în condițiile specificate de dispozițiile speciale ale ministerului de
interne și într‑o diluțiune de 1:16;
Săpun verde;
Sulfat de cupru;
» » fier (calaican);
Potasă (Kalium carb. crud);
Sodă (Natrium carb. crud);
Alumen crud;
Ossa sepiae;
Pucioasă;
Acid clorhidric crud;
» azotic crud;
» sulfuric crud;
Ferocianură de potasiu;
Bicromat de potasiu;
În comunele urbane reședințe de județ, comerțul cu substanțele arătate mai sus se va
face într‑un local separat de acela în care se face comerțul cu alimente și băuturi.
În comunele urbane reședință de județ sau în comunele rurale, comercianții vor fi
obligați a ține aceste substanțe în rafturi speciale și în depărtare de substanțele comestibile,
având autorizarea consiliului de igienă local.
Art. 11. Nici o droguerie nu va putea funcționa fără autorizarea prealabilă a
direcțiunii generale a serviciului sanitar. Fiecare droguerie trebuie să aibă un diriginte
responsabil, recunoscut de aceiași direcțiune; el trebuie să supravegheze în permanență
comerțul cu drogue și nu va putea părăsi localitatea în care se află, fără permisiunea
autorităților sanitare locale. În caz de absență mai îndelungată, peste 10 zile, el trebuie să
lase un înlocuitor recunoscut.
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Art. 12. Nimeni nu poate poseda sau dirige o droguerie, fără a avea matricula specială de droguist, eliberată de direcțiunea generală a serviciului sanitar, pe baza unui examen,
de la care se pot scuti persoanele care posedă diploma de farmacist și calitatea de cetățean
român.
Proprietarul, arendatorul sau administratorul unei farmacii nu poate fi, în același
timp, proprietarul, arendatorul sau dirigintele unei droguerii.
Un droguist nu poate avea decât o singură droguerie.
Drogueriile nu pot avea filiale.
Art. 13. Fiecare droguist este obligat a avea drogueria stabilită într‑un local separat;
fiecare vas, cutie, sticlă, pachet sau borcan trebuie să poarte o etichetă corectă și citeață, care
să arate conținutul lui.
Art. 14. Substanțele toxice, care nu se găsesc împachetate în lăzi sau butoaie țintuite
și care sunt destinate pentru comerțul cu amănuntul, vor fi ținute într‑un dulap închis cu
cheie și în vase bine închise. Aceste vase vor purta signaturile citețe.
Pe lângă numele substanței, aceste etichete vot purta imprimat cuvântul „Otravă” pe
câmp roșu.
Asemenea, pe ușile dulapului, se vor pune etichete cu cuvântul „Otravă”.
Art. 15. Substanțele toxice se vor vinde cu balanțe, măsuri și ustensile deosebite, pe
care va fi imprimat cuvântul „Otravă”.
Ele trebuiesc să fie ținute în stare de curățenie perfectă și nu vor putea fi întrebuințate
la dispensarea substanțelor inofensive.
În fiecare borcan sau cutie cu substanțe toxice, se va găsi o lingură sau o spatulă, care
va servi la scoaterea acelei substanțe.
Lichidele de natură toxică se vor conserva în sticle bine închise.
Art. 16. Otrăvurile nu se vor putea vinde decât de dirigintele drogueriei sau de o
persoană a sa de încredere, responsabilă. Vânzarea lor se va face în vase sau pachete bine
închise, impermeabile. Acestea vor purta totdeauna o etichetă, care, pe lângă firma drogueriei și numele substanței, va purta și cuvântul „Otravă”. Punerea otrăvurilor în vase, a căror
formă este consacrată pentru prepararea și conservarea de substanțe alimentare este oprită.
Art. 17. Droguiștii sau fabricanții de produse chimice nu pot vinde substanțe otrăvitoare decât la alți droguiști, farmaciști, medici, veterinari, institute științifice, agricultori,
fabricanți sau meseriași, care, în exercițiul profesiunii lor, întrebuințează asemnea substanțe.
În cazul când aceste persoane nu le vor fi bine cunoscute, droguiștii vor fi ținuți să
pretindă de la ele un permis din partea autorității administrative, sau sanitare, în care se va
specifica profesiunea, precum și substanțele ce ele întrebuințează. Aceste permisuri se vor
elibera de autoritățile arătate mai sus, pe un timp determinat.
Art. 18. Pentru substanțele otrăvitoare, droguisul este dator a ține un osebit registru, șnuruit și legalizat de către autoritatea sanitară locală. În acest registru se vor înscrie
cantitățile substanțelor toxice, cumpărate și vândute, arătându‑se când și cui s‑au vândut,
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adeverind cumpărătorul prin subscriere în registru, semnând singur, sau neștiind carte, se
va înscrie numai numărul permisului.
Asemenea ei sunt obligați a ține un registru special pentru substanțele pe care
droguiștii sunt în drept a le vinde altor droguiști sau farmaciști.
Art. 19. Persoanele îndreptățite a cumpăra sau ține substanțe otrăvitoare pentru
uzul artei sau profesiunii lor, sunt datoare a conserva aceste substanțe în dulapuri închise,
a priveghea ca ele să nu se poată înstrăina, a iniția ajutoarele sau elevii lor asupra naturii
substanței, precum și a accidentelor ce se pot ivi prin ingerare sau manipulare greșită cu
acele substanțe.
Art. 20. Este oprit a se vinde sau încredința otrăvuri minorilor.
Art. 21. Pentru păstrarea și debitarea substanțelor inflamabile, se vor avea în vedere
următoarele:
1. Localul. Toate substanțele inflamabile se vor păstra în un local cu temperatura
joasă, în pivniță, subsol sau local special, izolat de locuințe; aceste localuri vor fi bine boltite, pentru ca, în caz de accident, să poată proteja clădirea deasupra, având și o ventilație
suficientă pentru degajarea gazelor inflamabile. Pragul acestui local va fi de piatră și ridicat,
pentru ca lichidele inflamabile să nu se poată scurge în afară. Ușa va fi de fier și obloanele
asemenea de fier.
Partea localului în care sunt depozitate substanțele inflamabile, să fie cât se poate mai
îndepărtată de celelalte substanțe și, dacă e posibil, separată prin zid.
2. Vasele vor fi proprii pentru substanțele care le conservă, vor fi solide și bine
închise.
Aceste vase nu se vor ține niciodată complet pline, rămânând loc suficient pentru
dilatarea lichidului.
Substanțele inflamabile se vor aduce în droguerii în vase proprii de a fi conservate,
fără a fi nevoie de vreo transvasare; iar pentru vânzarea în detaliu, transvasarea se va face
prin ajutorul unei pâlnii și ferit de orice flacără. În apropierea locului de transvasare și conservare se vor ține materiale proprii pentru stingere, precum nisip, pământ sau cenușă.
3. La vânzarea acestor substanțe, se vor aplica pe vase signaturi cu litere negre, pe
câmp roșu, cu inscripția „Inflamabil”, și numele substanței, atrăgând atențiunea publicului
asupra pericolului la care sunt expuși manipulând cu aceste substanțe.
Manipulația și vânzarea acestor substanțe nu este permisă decât în timpul zilei.
În localul de conservare, manipularea se va face la lumina zilei, iar când aceasta nu
este posibil, în orașele mari unde este introdusă lumina electrică sau se poate avea usor, se
va lumina cu lumină electrică incandescentă. În cazul când nici unul din aceste moduri de
luminat nu se poate introduce, se va face uz de lampa de siguranță Davy, care trebuie ținută
totdeauna în stare bună de funcționare.
În caz când o substanță inflamabilă, ușor volatilă, s‑ar răspândi printr‑un accident
oarecare în locul de conservare, nici o manipulare nu se va face în acel local, chiar cu lampa
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de siguranță, înainte ca acel local să fie complet ventilat și degajat de vaporii inflamabili ce
s‑au răspândit.
4. Droguiștii nu vor putea ține în prăvălie pentru vânzare decât cantitățile necesare zilnic, care cantități nu vor putea trece peste:
5 litri benzină,
3 litri eter,
și cantități egale din substanțe cu același grad de inflamabilitate, iar în subsolurile
boltite, maximum 50 litri.
Art. 22. Fiecare droguist sau fabricant de produse chimice este responsabil pentru executarea acestui regulament de către personalul său și, pentru orice abatere de la
prescripțiunile lui, însuși droguistul sau fabricantul este responsabil și supus la penaliățile
prescrise de aceste regulament.
Art. 23. Pentru obținerea matriculei de droguist se cere candidatului să îndeplinească condițiunile următoare:
a) Să fie român sau naturalizat; să nu fi fost condamnat pentru faptele infamante
și să fi satisfăcut legea de recrutare;
b) Să aibă o practică de cel puțin 2 ani într‑o droguerie și să posede certificat de
absolvire a 4 clase liceale sau comerciale;
c) Să depună un examen la direcțiunea generală a serviciului sanitar, înaintea
unei comisiuni compusă din 3 membri ai comisiunii farmaceutice.
Examenul va consta din două probe: una scrisă și alta orală.
I. Proba scrisă va consta din descrierea unei drogue sau substanțe chimice, cu privire
la proveniență, proprietăți, calități, formele sub care se găsește în comerț, modul de a se face
comerț cu ea, falsificări, precum și oarecare caractere elementare stințifice.
II. Proba orală va consta din:
1) Recunoașterea practică a drogurelor;
2) Cunoștința condițiunilor care trebuiesc observate la conservarea diferitelor
drogue;
3) Cunoștința nomenclaturii substanțelor medicamentoase;
4) Cunoștința regulamentului în ceea ce privește vânzarea droguelor și
substanțelor toxice.
O dată cu cererea de examen, candidatul va depune suma de lei 140, care se va distribui membrilor comisiunii.
Art. 24. Nu se vor mai elibera matricule de droguist de clasa II.
Art. 25. Drogueriile se vor revizui, cel puțin de două ori pe an, de către comisiunile
sau persoanele în drept a revizui farmaciile. În protocoalele de revizie se va răspunde la
chestiunile prevăzute în formularul de revizie, care se va da de ministerul de interne.
Afară de aceste revizii, autoritățiile sanitare locale, precum și membrii comisiunii
farmaceutice și membrul farmacist din comisiile de igienă, însoțiți de agenții administra611

tivi, vor putea vizita inopinat drogueriile, pentru a se convinge de stricta aplicare și păzire a
acestui regulament și a încheia proces-verbal despre cele găsite.
Art. 26. Abaterile de la acest regulament se vor pedepsi în conformitate cu art. 175
din legea sanitară, ținându‑se semă de gravitatea lor, cu:
1) Observațiuni;
2) Cu închiderea drogueriei pe un timp determinat sau definitiv;
3) Cu retragerea matriculei.
Aceste pedepse se vor pronunța de ministerul de interne, în urma avizului conform,
dat de comisiunea farmaceutică și consiliul sanitar superior.
Farmaciștii care vor contraveni dispozițiunilor cuprinse în art. 2 din acest regulament, se vor pedepsi cu suspendarea din funcțiunea lor și cu ridicarea dreptului de a profesa, pe timp mărginit, arta farmaceutică.
Art. 27. Dacă, după trecerea de trei luni de la încetarea din viață a droguistului,
moștenitorii nu vor administra drogueria prin alt droguist recunoscut și imatriculat, se va
retrage concesiunea și se va închide drogueria.
Art. 28. Dispozițiunile prezentului regulament se vor pune în aplicare după două
luni de la publicarea lui.
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50.
Regulamentul taxei farmaceutice
Art. 1. Această taxă este singura legală și obligatorie pentru taxarea medicamentelor
ce se vor expedia publicului și autorităților în Regatul României.
Art. 2. La taxarea prescripțiunilor medicale se va observa ca prețul subdiviziunilor
unităților taxate să nu poată exceda prețul întregii unități; spre exemplu 70 centigrame codeină nu poate fi taxată cu 2 lei 10 bani, ci numai cu 2 lei, prețul unui gram.
Art. 3. La taxarea, pentru calcularea banilor (centimelor), se vor observa regulile
următoare:
a) 1 și 2 bani nu se vor calcula;		
3 » 4 » se vor calcula 5 bani;
b) 6 » 7 »
»
5 »
8» 9 »
»
10 »
Art. 4. Pentru substanțele medicamentoase, care nu sunt cuprinse în această taxă,
se va păstra următoarea normă:
a) Prețul substanței (conform facturii, plus toate cheltuielile) loco ficina, se va
înmulți cu 2 pentru substanțele a căror cost de kilogram nu trece suma de lei 30, produsul
se va înpărți prin 8 și astfel se obține prețul pentru 100 de grame; acesta, împărțit cu 7, se
obține prețul pentru 10 grame; tot asemenea se va urma pentru prețul de un gram.
Pentru a calcula prețul unui kilogram de substanță, se va înmulți cu 6 prețul pentru
100 grame, ce s‑a calculat mai sus, observându‑se regulile art. 3.
S. ex.: costul unei substanțe oarecare împreună cu toate cheltuielile este lei 12 kilogramul; taxarea ei se va face:
12.00 × 2 = 24.00
24.00 : 8 = 3.00
300 : 7 = 42.8
42.8 : 7 = 6.12
prin urmare, 100 grame se taxează cu 3 lei, 10 grame cu 45 bani, 1 gram cu 5 bani, iar
kilogramul 300 × 6 = 18 00, adica 18 lei;
b) Când prețul unui kilogram de substanță este mai mare de 30 lei, taxarea lui se va
face astfel:
Se va adăuga la prețul lui (conform facturii împreună cu toate cheltuielile) 50%; cu
suma astfel obținută pentru, calcularea prețurilor de 100, 10, 1 gram, se va proceda ca mai
sus s. ex.:
O substanță al cărei preț de kilogram este 44 lei.
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44.00 + 22.00 = 66.00
66.00 : 8
= 8.250
8.250 : 7
= 1.178
1.178 : 7
= 0.168
prin urmare taxa lui va fi:
100 grame 8 lei 25 bani;
10
» 1 leu, 20 »
1 gram 15 bani.
Pentru a calcula prețul unui kilogram la astfel de substanțe, prețul sutei de grame
se va înmulți cu 7; prin urmare, kilogramul de substanță luată ca exemplu va fi de 57 lei 75
bani;
c) Substanțele, care se prescriu de regulă în doze mai mici de un gram, prețul lor se va
taxa astfel: costul unui gram de substanță (conform facturii împreună cu toate cheltuielile)
se va înmulți cu 2, iar produsul împărțit cu 6 va forma prețul pentru 10 centigrame; acesta,
împărțit cu 6, va da prețul pentru un centigram, iar pentru prețul de un gram prețul a 10
centigrame se va îmnulți cu 7, s. ex.:
Avem o substanță al cărei cost de 1 gram este 1 leu 80 de bani; pentru calcularea taxei
lui se va urma:
180 × 2 = 360
360 : 6 = 60
60 : 6 = 10
Prin urmare, 10 centigrame se vor taxa 60 de bani, 1 centigram 10 bani, iar un gram
4 lei 20 bani;
d) În caz că este prescrisă o substanță în cantități mai mici de 1 gram și în taxă este
prevăzut numai prețul pentru un gram, spre a afla prețul cantităților mai mici se va divide
prețul prevăzut în taxă pentru un gram cu 6.
Pentru ușurarea calculațiunilor prevăzute în acest articol la literele a și b, se anexează
o tabelă, care conține calculul de la 1–100.
Art. 5. Dacă prețul unei substanțe prevăzută în taxă nu este calculat pentru cantități
mai mici, atunci taxarea acestor cantități se va face după regulile stabilite la art. 4, ținând
seama și de art. 3.
Exemple: Succus liquiritiæ costă în taxă 10 grame 20 de bani; când se va prescrie
4 grame, de exemplu, se taxează în modul următor: 20: 7 = 2.8 × 4 = 11,2; prin urmare 4
grame se vor taxa cu 10 bani, iar în cazul când se va prescrie 1 gram și mai puțin se va taxa
cu 5 bani.
O sută (100) grame sulf dep. în taxă costă 20 bani, dacă se prescrie 30 grame, taxarea
se va face: 20: 7 = 2.8 × 3 = 8.4; prin urmare, 30 grame costa 10 bani; 10 grame și mai puține
va taxa 5 bani.
Art. 6. Este riguros interzis farmaciștilor de a publica, prin ziare, afișe, circulare sau
comunica verbal că vând medicamente mai ieftin decât prețul stabilit prin taxa în vigoare;
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asemenea le este interzis a lăsa vreun rabat sub orice formă, fie pentru autoritățile Statului, județului sau comunei, spitalele, stabilimentele publice de orice natură, societăților sau
chiar particularilor. Contravenienții vor fi pedepsiți întâia oară cu admonestație, a doua
oară cu luarea dirigenției pentru un timp determinat, care nu va putea trece peste trei luni.
Art. 7. Substanțele medicamentoase însemnate cu cruce în taxă nu se vor putea
expedia decât o singură dată pe baza unei ordonanțe medicale din partea unui medic recunoscut de autoritățile sanitare din țară. Repetițiunile unor asemenea ordonanțe medicale
se pot efectua numai după o nouă vedere din partea unui medic care însușește condițiunile
de mai sus.
Art. 8. Substanțele chimice toxice pentru uzul tehnic sau industrial se pot expedia
persoanelor speciale; precum acestea, farmacistul este dator a ține un osebit registru șnuruit
și legalizat de către autoritatea sanitară locală. În acest registru se vor înscrie cantitățiile
substanțelor toxice vândute, arătându‑se când și cui s‑au vândut, adeverind cumpărătorul
prin subscriere în registru, semnând singur sau, neștiind carte, se va înscrie numai numărul
permisului și locuința.
Art. 9. Prescripțiunile medicale cu expresiunea: „după prescripțiunea mea, după
compozițiunea mea”, sau după formule convenționale neprevăzute în formulare, sunt cu
totul oprite de a se expedia.
Art. 10. Medicamentele compuse, neprevăzute în farmacopeea română și prescrise
în receptele medicale, se pot prepare de către farmacist după unul din formularele străine
uzitate: Hager, Dorvault, Bouchardat, cu obligațiunea de a nota pe receptă formularul și
prescripțiunea după care s‑a efectuat, s. ex.:
Rp. Vin de pepsin gr.x.
Se va nota: Hager vol. III, pagina 911;
Rp. Pepsin (100%)
20.0
Glicerin pur
50.0
Vin Malaga
1 k°
Acid hydrocloric (25%) 750 gr.
Parat l. a.
Art. 11. Fiecare prescripțiune medicală trebuie să fie înregistată în registrul ad-hoc,
să poarte însemnarea cu numărul curent al registrului, cu timbrul farmaciei și cu prețul. În
registrul ad-hoc se va copia ordonanța întocmai, cu prețul cu care a fost taxată și cu numele
persoanei care a expediat medicamentul. Asemenea fiecare medicament să poarte o signatură cu firma farmaciei, numărul curent al registrului, instrucțiunea și data expedițiunii.
Art. 12. Toate medicamentele expediate vor fi sigilate cu ștampila farmaciei și vor
purta o signatură pe hârtie albă pentru uzul intern și pe hârtie roșie pentru uzul extern.
Art. 13. Elevii în farmacie sunt opriți a expedia medicamente eroice fără controlul
dirigintelul sau ajutoarelor lui.
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Art. 14. Medicul prescriind medicamente eroice într‑o doză mai mare decât cea
obișnuită de majoritatea medicilor și neprevăzută în tabela dozelor maxime, va însemna
în prescripțiune printr‑un semn de exclamație, ori prin cuvântul « Sic volo », că n‑a făcut
eroare. La caz contrar, farmacistul va fi dator, a reduce doza la cea obișnuită, însemnând
aceasta în receptă.
Art. 15. Prescripțiunile medicale ce cuprind medicamente eroice, fără însemnare
cum să se ia de către cine urmează a se întrebuința, nu se pot expedia de către farmacist.
Art. 16. În cazuri când ar lipsi într‑o ordonanță medicală oarecare însemnări relative la cantitatea unui excipient, ori dizolvant, s. ex. q. s. pentru soluțiue q. s. pentru formarea
de pilule etc., acestea se vor nota din partea farmacistului pe ordonanța și în registrul de
copiare.
Art. 17. Dirigintele, ori asistentul farmaciei este responsabil, fiecare în parte, pentru
orice expedițiune făcută de dânsul.
Pentru elevii în farmaacie va fi responsabil dirigintele sau asistentul care a fost de față
la expedițiune.
Art. 18. Farmacia trebuie să fie deschisă publicului, vara, de la orele 6 a.m. până la
orele 11 seara și iarna, de la orele 7 a.m. până la 10 1∕2 seara.
În fiecare farmacie trebuie să fie organizat un serviciu de noapte pentru expedițiunea
ordonanțelor de urgență.
Art. 19. Oricare abatere de la regulamentul de față și de la taxa în vigoare, ori de
la prescripțiunile farmacopeei române, expedierea și ținerea în farmacie de medicamente
de o calitate inferioară, sau alterate, sau neconform cu prescripțiunile farmacopeii, lipsă de
material neapărat trebuincios în farmacie, schimbarea felului ori a dozei medicamentelor
ordonate, vânzarea medicamentelor secrete, expedierea medicamentelor după ordonanțe
prescrise de persoane care nu au dreptul de a exercita medicina în România, orice abatere
de la prescripțiunea receptelor, refuzul de a expedia recepte în regulă la orice oră din zi și
din noapte, lipsirea de la farmacie pentru un timp mai mare decât o săptămână a dirigintelui
fără a lăsa un locțiitor licențiat în farmacie, recunoscut de ministerul de interne ca locțiitor,
vor fi supuse penalităților prevăzute la art. 119 din legea sanitară.
Toate ordonanțele medicale și prescripțiile oficinale necesitate de ele se vor expedia
și taxa după acest regulament, iar adaosuri și expediție de lux se va face numai întrucât acestea sunt special indicate de prescripția medicului.
Ministru de interne, Gh. Manu
Director general, Dr. Obregia
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BDGSS, nr. 8, august 1901, anul XIII, p. 184–185; vezi și MO, 1901, nr. 99, 3 august, p. 3729.

51.
Regulament pentru deschiderea și funcționarea Policli‑
nicilor
Art. 1. În policlinică se întrunesc mai mulți medici pentru a da, într‑un loc comun,
consultațiuni medicale, reprezentând diferite specialități ale artei medicale.
Art. 2. Autorizațiunea deschiderii unei policlinici se dă de către direcțiunea generală a serviciului sanitar, pe baza avizului consiliului de igienă și salubritate publică respectiv,
indicându‑se locul și modul în care va funcționa policlinica.
Art. 3. Medicii înscriși spre a funcționa la policlinică vor trebui să fie doctori în
medicină și să aibă dreptul de liberă practică a medicinei în țară.
Art. 4. Medicii care se ocupă cu specialitățiile declarate vor prezenta un certificat,
emanat de clinicile sau serviciile spitalicești ale specialității respective sau ale unei școli speciale, prin care să dovedească că posedă cunoștințe suficiente în specialitatea ce și‑au ales.
Art. 5. Fiecare policlinică va avea un director responsabil, doctor în medicină. Nimeni nu poate fi director dacă nu a trecut cel puțin un concurs public.
Art. 6. Directorul este direct responsabil față de autorități pentru buna funcționare
a policlinicii.
Art. 7. Medicul director nu poate conduce decât o singură policlinică și nici un medic nu poate funcționa de o dată și în altă policlinică.
Art. 8. Policlinicile trebuiesc înfințate și obligate de a funcționa în conformitate cu
cerințele moderne ale științei și având toate necesariile pentru cazurile urgente și de primajutor, precum și pentru specialitățile anunțate.
Art. 9. Localul va avea: a) cameră de izolare a bonavilor atinși de boli infecțioase;
b) o sală specială pentru operațiunile de mică chirurgie, instalată complet și conform
cerințelor moderne ale chirurgiei; c) sală de așteptare; d) sală de consultațiuni medicale cu
toată instalațiunea specialităților anunțate.
Art. 10. Localul trebuie să îndeplinească condițiunile igienei generale și va fi bine
întreținut și curat.
Art. 11. Policlinica va publica și face cunoscut specialitățiile care le caută și numele
medicilor care le exercită, indicând și orarul său.
Art. 12. Policlinicile care vor îngriji și bolnavi ospitalizați se vor conforma regulamentelor respective ale spitalelor (sanatoriilor).
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Art. 13. De orice schimbare adusă în funcționarea și personalul medical al policlinicii se va anunța medicul șef al orașului respectiv, care, luând și avizul consiliului de igienă
local, va cere aprobarea direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 14. Policlinicile sunt supuse la supravegherea și controlul consiliului de igienă
local.
Art. 15. Policlinicile, care deja funcționează, vor trebui să se conforme dispozițiunilor
de față.
Art. 16. Orice contravențiune la dipozițiunile de față atrage cu sine închiderea policlinicii, conform avizului consiliului sanitar superior.

C. Hamangiu, Codul General al României (codurile, legile, regulamentele uzuale în vigoare 1856–1907),
vol. III, București, Editura Librăriei Leon Alcaly, 1907, p. 3117–3123.

52.
Regulament pentru serviciul sanitar rural
din 29 iunie 1904
Sarcinile comunei
Art. 31. Comuna este datoare:
a) A îngriji de copii orfani, de bolnavi, între care și alienați, de lehuzele și infirmii
săraci din comună;
b) A îngriji de înmormântarea decedaților săraci din comună și de înființarea și
întreținerea cimitirelor;
c) A îngriji de igiena și salubritatea publică și a întreține o infirmerie;
d) A lua măsuri conform legilor și regulamentelor pentru prevenirea sau încetarea bolilor epidemice și contagioase.
Atribuțiunile consiliului comunal și sfatului sătesc
Art. 4. Consiliul comunal, în prima ședință a fiecărei sesiuni ordinare, ascultă raportul primarului, care este obligat a‑l face, despre mișcarea populațiunii și starea ei sanitară,
după datele controlate de el însuși, ce i se vor fi dat de medicul de plasă, agentul sanitar și
moașe, despre diferitele necesități sanitare, ca secarea bălților, plantațiuni, alimentarea comunei cu apă de băut etc., despre starea igenică a localurilor, a locurilor publice și a locuinței
oamenilor. Din aceste puncte de vedere va relata părerea medicului de plasă, ori a medicului
primar.
Art. 5. În caz de ivirea unei epidemii se va convoca îndată consiliul comunal și sfatul
satului, în deliberările cărora vor fi chemați să asiste inspectorul comunal, medicul plășii,
agentul sanitar și moașa, precum și preoții și învățătorii din localitate, spre a hotărî măsurile
ce sunt de luat.
Preoții și învățătorii vor fi datori să asiste la aceste deliberări; ei vor lua notă de măsurile hotărâte în vederea combaterii epidemiilor și le vor aduce la îndeplinire.
Hotărârile consiliului comunal relativ la epidemii se vor comunica imediat
prefectului.

1 Prin art. 1 se aprobă jurnalul Consiliului de Miniştri iar prin art. 2 se aprobă acest Regulament astfel
că el începe cu art. 3.
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Art. 6. Consiliul comunal luând avizul sfaturilor sătești, poate face regulamente de
igienă, pe care le va supune spre aprobarea ministrului de interne:
1. Pentru vânzarea substanțelor alimentare de îndestulare publică;
2. Pentru priveghearea abatoriilor și piețelor comunei;
3. Pentru executarea măsurilor asupra stabilimentelor, profesiunilor și întreprinderilor insalubre;
4. Pentru înlăturarea cauzelor de infecțiune și împiedicarea exalațiunilor
nesănătoase;
5. Pentru curățirea și văruirea caselor, nivelarea curților, strângerea gunoiului din
curți și transportarea lui pe locurile de cultură;
6. Pentru poliția cimitirelor și înmormântărilor;
7. Pentru întreținerea curățeniei fântânilor și a apelor pe care le folosește populația
sau se adapă vitele;
8. Pentru măturatul și întreținerea în bună stare a drumurilor comunale în interiorul comunei;
9. Pentru îngrijirea ca lutăriile să nu se dea loc la accidente;
10. Pentru oprirea întinderii bolilor infecto-contagioase;
11. Pentru orientarea culturii și conservării substanțelor alimentare, potrivit
condițiunilor locale;
12. Pentru strângerea recoltelor spre a împiedica recoltarea lor înainte de a ajunge la maturitate.
Art. 7. Consiliile comunale vor putea hotărî, cu aprobarea delegațiunii județene,
câte din zilele de prestație se vor afecta pentru secarea de bălți și alimentarea comunelor cu
apă.
Delegațiunea județeană, înainte de a se pronunța, va lua avizul consiliului de igienă,
și al serviciului tehnic al județului. Serviciul tehnic o dată cu avizul său va înainta proiectul
pentru executarea lucrărilor de mai sus.
Medicul primar și medicul de plasă, vor comunica prefectului observațiunile lor din
punctul de vedere sanitar asupra modului executării lucrărilor de mai sus.
Atribuțiunile sfatului sătesc
Art. 8. Sfatul sătesc deliberează asupta tuturor chestiunilor relative la sănătatea
publică. Asupra acestor chestiuni se va lua avizul medicului de plasă, dacă va fi posibil și
informații de la personalul sanitar inferior al comunei.
Deciziunile sale se vor aduce la cunoștiința consiliului comunal în termenul legal; iar
în caz de epidemie imediat.

620

Atribuțiunile sanitare ale inspectorului comunal
Art. 9. Inspectorul comunal va priveghea sănătatea publică din cercurile plășii sale,
conformându‑se legii și regulamentelor sanitare, legii de organizarea administrativă, legii de
organizare a comunelor rurale, instrucțiunilor și ordinelor ministeriale, consfătuindu‑se cu
medicii respectivi, oricând interesul serviciului și al sănătății publice reclamă aceasta.
Atribuțiunile primarului și ajutorului său
Art. 10. Primarul, ori în lipsa sa ajutorul de primar, exercită poliția sanitară: a străzilor, piețelor, drumurilor, a măturatului lor, a luminatului, a ridicării gunoaielor și a ruinelor, a transportării cadavrelor, a îngrijirii cimitirelor, a localurilor publice, a articolelor de
alimentațiune publică, a apărării și combaterii bolilor.
Art. 11. Primarul ori în lipsa sa ajutorul de primar, va lua provizoriu măsurile necesare pentru ca alienații să nu compromită morala și siguranța publică. El va lua de asemenea
măsuri pentru stârpirea animalelor rău făcătoare.
Art. 12. Primarul, ori în lipsa sa ajutorul de primar, desemnează pe funcționarii sanitari, care să constate abaterile de la legi, regulamente și ordonanțele speciale privitoare la
atribuțiunile lor. Procesele-verbale adresate de acești funcționari vor avea în justiție aceeași
tărie ca cele încheiate de primar.
Art. 13. Primarul îngrijește de îndestularea obștii cu substanțe alimentare de prima
necesitate. El priveghează spitalele, ospiciile și toate stabilimentele de binefacere.
Art. 14. Primarul singur, ori prin delegatul său, constată cazurile de naștere, căsătorie și deces și trimite prefecturii și medicului de plasă știri despre acestea la finele fiecărei
luni.
Art. 15. Primarul, ori în lipsa sa ajutorul său, autorizează construcțiuni,
reconstrucțiuni, reparații și împrejmuiri. Autorizațiunile pentru construcțiuni,
reconstrucțiuni și reparațiuni de stabilimente și locuințe necesare întreprinderilor industriale se vor da de consiliul de igienă al județului.
Art. 16. Primarul, ori în lipsa sa ajutorul său, și delegații satelor vor preîntâmpina lățirea epidemiilor prin ceremoniile religioase, bâlciuri, spectacole și alte aglomerări
omenești, și pentru care vor lua avizul medicului de plasă sau medicului primar.
Art. 17. Primarul, ori în lipsa lui ajutorul său, în cazuri de boli contagioase, epidemii, va cere șefilor de garnizoană și aceștia vor fi datori să dea gardele necesare (art. 126).
El va anunța tuturor satelor, ori cătunelor ce administrează, precum și comunelor
vecine, ivirea unei epidemii într‑unul din satele ori cătunele comunei sale. Va pune insigna
la drumurile mari prin care se va arăta că în comună sau sat este epidemie și la casele bolnavilor de boli epidemice.
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Atribuțiunile delegatalul satului
Art. 18. Delegatul satului îngrijește sub controlul și supravegherea primarului, însărcinările relative la sănătatea publică ce‑i sunt date de acesta.
El va cere, cel puțin o dată pe săptămână, informațiuni de la preoții și învățătorii
satelor și cătunelor despre starea sanitară a populațiunii și va înștiința pe primar în caz de
epidemii, imediat și înainte de întrunirea sfatului.
Preoții și învățătorii sunt datori să informeze pe delegatul satului de toate cazurile de
boală despre care ar avea cunoștință.
Atribuțiunile sanitare ale secretarului primăriei
Art. 19. Secretarul primăriei este însărcinat a ține la curent scriptele sanitare comunale și anume: registrul de vaccinare-revaccinare, registrul de inspecțiuni sanitare, lucrările
și tabelele statistice sanitare.
In calitate de secretar al ofițerului stării civile este dator a culege informațiuni asupra
cauzelor deceselor ori de câte ori i se prezintă declarațiuni de moarte, mai ales relativ la decesele copiilor, pentru a descoperi la timp existența bolilor infecțioase; cauzele deceselor le
va nota în termeni populari pe matca registrului buletinului de înmormântare.
Oricând îndoială ar avea asupra adevăratelor cauze de moarte va înștiința pe primar.
Acolo unde lipsește agentul sanitar comunal, secretarul va îngriji de farmacia comunală, aprovizionând‑o cu medicamente și însemnând în registrul respectiv medicamentele
ce se vor distribui pacienților din farmacia comunală.
Secretarul va ține în regulă lucrările comisiunii de salubritate comunală, va îngriji de
darea în publicitate a tuturor ordinelor și instrucțiunilor sanitare.
Personalul sanitar
Art. 20. Personalul sanitar se compune din medicul de plasă sau circumscripțiune,
agentul sanitar și moașa.
Șeful acestui personal este medicul primar al județului.
Medicul de plasă prescrie măsurile sanitare și asistă la îndeplinirea lor de către personalul administrativ și personalul sanitar subaltern.
Medicul primar supraveghează activitatea întregului personal și îl ține împreună
cu medicul de plasă la curentul cunoștințelor necesare funcționării lui, prin conferințe și
control.
Infirmeria
Art. 21. Infirmeria rurală va servi la combaterea bolilor contagioase acute și la ajutorul bolnavilor de aceste boli, ce se vor izola în ea, după avizul medicului de plasă.
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Art. 22. În lipsa acestor cazuri infirmeria se va îngriji, dezinfectată și închisă.
În cazuri excepționale în infirmerie se vor asista și la nașteri dificile, se vor face
operațiuni de urgență extremă și se va adăposti însă numai pentru 3–4 zile, alienații, și alte
cazuri, după aprecierea medicului, și dacă în infirmerie nu sunt boli care ar putea infecta pe
acești bolnavi.
La așezarea infirmeriei se va lua avizul medicului și al inginerului județului.
Locul ei va fi în partea comunei ori a cercului comunal în care venirea bolnavului va
fi cea mai lezne posibilă, ținându‑se seamă, însă, să nu fie în apropiere de drumurile mari,
școală, biserică și alte locuri publice.
Infirmeria se va face după un tip dat de direcțiunea serviciului sanitar și după planul
și materialul propus de inginerul județului și aprobat de medicul primar al județului.
Mobilierul infirmeriei va fi astfel făcut ca să fie lezne curățit, dezinfectat, cât de simplu posibil și în măsura mijloacelor comunei sau cercului.
Serviciul bolnavilor va putea fi făcut și de rudele acestora, în ordinul și după măsurile
recomandate de medic.
Bolnavii în infirmerie pot să se servească de îmbrăcămintea obiectelor lor de pat,
care la ieșire vor fi dezinfectate.
Agentul sanitar va înștiința pe medicul plășii despre fiecare bolnav din nou intrat
în infirmerie și va da primele îngrijiri bolnavului până la venirea medicului; va îngriji și de
întreținerea infirmeriei în stare de curățenie sub supravegherea și controlul medicului.
Farmacia infirmeriei se va aproviziona de comună, în măsura mijloacelor ei și cu
medicamentele esențiale, pentru care se va da instrucțiuni de direcțiunea serviciului sanitar.
Medicul de plasă va vizita de două ori pe săptămână infirmeria, hotărând asupra primirii, reținerii și concedierii bolnavilor și lăsând agentului sanitar ordinele sale amănunțite
pentru îngrijirea fiecărui bolnav.
Agentul sanitar, moașa
Art. 23. Agentul sanitar și moașa vor executa in comună, sub direcțiunea și supravegherea medicului de plasă, dispozițiunile prescrise de legi și regulamente.
Operațiunile sanitare ce cad în îndatorirea agenților sanitari sunt:
a) Cercetarea și înscrierea într‑un registru special, la primărie, pe al cărui conținut
medicul îl va verifica la orice vizită în comună, a cazurilor de boală, a slăbănogilor, a alcoolicilor, a infirmilor (surzi, muți, paralitici etc.), a alienaților, a buboșilor, a pelagroșilor, a
sifiliticilor, celor cu friguri, diaree etc., a cazurilor de epidemie etc.;
b) Verificarea cauzei morților, pe care o va înscrie în registrele de decese, conducându‑se de instrucțiunea medicului de plasă și de tablourile și instrucțiunile respective.
Registrele de decese vor fi revăzute de medicul de circumscripție;
c) Aflarea de la preot, de la învățător, în fine, de la oricine, despre cazurile de
boli molipsitoare, pe care le va comunica imediat medicului de plasă, primăriei, preotului
și învățătorului;
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d) Procedarea, înainte de sosirea medicului de plasă, la profilaxie, în cazuri de
boli epidemice, denunțând în sat aceste cazuri sfătuind pe locuitori asupra modului de a
se apăra ajutând pe bolnavi, izolându‑i la infirmerie, aplicând procedeele de dezinfectare
recomandate în fiecare boală și consiliind asupra îngrijirilor necesare după instrucțiunile
medicului;
e) Executarea ordinelor medicului de plasă relativ la vaccinare și revaccinare;
f) Dezinfectarea locuințelor și a cadavrelor;
g) Ajutorarea bolnavilor la domiciliu, ori în infirmerie, după instrucțiunile
medicului;
h) Deprinderea femeilor la dezinfectare și la îngrijirea bolnavilor;
i) Consilierea igienică a locuitorilor și constatarea dacă locuitorii se nutresc cu
alimente bune, dacă nu consumă porumb stricat, dacă locuințele, curțile, puțurile sunt curate, dacă gunoaiele se ridică, dacă apele murdare nu stagnează în sat. Inconvenientele vor fi
arătate primarului și medicului de circumscripție;
j) Adunarea datelor statistice;
k) Împiedicarea invaziunilor bolilor epidemice din alte comune etc.;
l) Agentul sanitar va comunica moașei și medicului de plasă, în mod confidențial,
cazurile de boli venerice ce va fi aflat.
În cazurile în care locuitorii nu se vor conforma măsurilor indicate de agentul sanitar, conform legilor și regulamentelor sanitare, agentul sanitar va adresa procese-verbale de
contravenție, cerând pedepsirea celor refractari, după ce va fi luat delegațiunea primarului.
Agentul sanitar va avea costumul și instrumentele, prescrise de direcțiunea serviciului sanitar, în stare curată și va răspunde totdeauna de instrucțiunea la care aceasta îl va fi
îndrumat prin medicul respectiv.
Atribuțiile moașei
Art. 24. Sunt moașe de clasa I și de clasa II.
Moașa de clasa I este obligată a reuni în conferință pe moașele de clasa II ori de câte
ori medicul de plasă va hotărî.
Moașa este datoare să afle femeile gravide și să le consilieze asupra igienei gravidității
și asupra preparativelor pentru naștere, în scop de a se apăra sănătatea mamei și a copilului,
să le ajute la naștere și să le consilieze asupra creșterii copilului și, în special, să le convingă
despre cauzele bolilor acestuia.
Moașa este datoare a avea cunoștiința tuturor femeilor din comună cu care să stabilească raporturi amicale și de care să folosească pentru a căpăta încredere, pentru a planta
în mintea lor igiena fetelor, a gravidității, a stării puerperale și a îngrijirii copilului, cel puțin
până la 2 ani.
Moașa va comunica confidențial înscris, primăriei toate cazurile viitoare de naștere,
în care ea va judeca un pericol, fie din cauza infecțiunii din casă, fie din a lipsei de hrană, ori
căldură, fie din prezența unui om vițios, ori a unui caz de boală etc.
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Bănuiala de tuberculoză și boli venerice, o va preocupa în prima linie și o va comunica medicului respectiv.
Moașa este datoare să cunoască toate vicisitudinele, toate slăbiciunile, toate anomaliile, toate suferințele cronice ale sexului feminin din comuna sa, și pe care să le comunice confidențial medicului de plasă. Ea va comunica primăriei, agentului sanitar, preotului,
învățătorului și publicului în genere toate cazurile de boli epidemice ce va cunoaște.
Moașa va înștiința, din timp, medicul de plasă, de toate femeile gravide la care ea va
prevedea complicații la naștere.
În cazurile de distocie (naștere grea), va înștiința totdeauna pe medicul de plasă, direct sau prin primărie, în cazul când va fi imposibil a se trimite femeia imediat la spital.
Moașa va executa ordinele medicului de plasă, relative la aseptizarea (curățenia)
odăii lăuzei, la îngrijirea acesteia și a copilului ei, la distribuirea de medicamente bolnavilor, afară de bolile epidemice și la necesitate va da ajutor bolnavilor, la deprinderea sexului
feminin pentru curățenia în genere, la propagarea cunoștințelor de igienă, la descoperirea
cauzelor de boală, la colectarea cazurilor importante pentru statistică, în specialitatea sa.
Costumul de moașe va fi spălat după fiecare facere și instrumentele ei le va ține totdeauna în stare curată.
Moașa va avea în vedere îngrijirea și alimentarea copiilor mai mici de un an din comună, și va denunța medicului de circumscripție și primarului toate cazurile în care, ori din
cauza sărăciei sau neglijenței, acești copii sunt rău îngrijiți, maltratați, sau rău nutriți.
Moașele ce se vor distinge în serviciul lor, prin buna îngrijire a lăuzelor și a copiilor
acestora, li se vor acorda recompense.
Art. 25. Agenții sanitari se vor concentra, ori de câte ori vor fi chemați de autoritățile
superioare pentru combaterea epidemiilor.
Pentru dislocarea lor, au dreptul de indemnizare de 2 lei pe zi.
Art. 26. Agentul sanitar și moașa se numesc, în baza certificatului de studii, de
direcțiunea generală a serviciului sanitar și se revocă de aceiași autoritate. Revocarea nu
poate fi pronunțată decât dacă acești funcționari au fost condamnați pentru crime sau delicte care atrag după dânsele pierderea drepturilor civile și politice, ori când s‑au făcut culpabili de abateri grave de la datorii, constatate de medicul primar, fiind ascultat și funcționarul
învinuit.
Deciziunea direcțiunii serviciului sanitar va fi motivată.
Abaterile grave pentru revocare sunt: neglijență obișnuită, pedepsită de mai multe
ori, neîndeplinirea ordinelor date, căderea în viții, ca beția, jocul de cărți.
Admonestarea se aplică agentului sanitar și moașei de către medicul de plasă, în
urma unei constatări bine întemeiată a abaterilor raportând despre aceasta și medicului primar de județ.
Tot după aceiași procedare, celelalte pedepse se vor decide de către medicul primar
de județ, în baza constatărilor sale personale, asupra abaterilor precum și în baza raportului
motivat al medicului de plasă.
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În termen de 10 zile de la data comunicării pedepsei, cel pedepsit are drept de apel la
direcțiunea generală a serviciului sanitar, în ce privește amendarea, suspendarea și mutarea.
Art. 27. La intrarea în serviciu agenții sanitari și moașele depun jurământul leguit în
prezența primarului comunei respective.
Art. 28. Nici agentul sanitar, nici moașa nu pot avea alte ocupații decât aceea a
funcțiunii lor.
Art. 29. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
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BDGSS, nr. 1, 15 ianuarie 1906, anul XVIII, p. 9–13; vezi și MO, 1905, nr. 202, 11 decembrie, p. 6844–
6845.

53.
Regulament de concurs pentru darea concesiunilor de
deschidere de farmacii noi
Art. 1. Concesiunile de farmacii noi se dau numai prin concurs pentru anume persoană și localitate desemnată prin publicațiune.
Concursul va fi public și se va ține în București, în localul Direcțiunii generale a serviciului sanitar, sau în lipsă de încăpere într‑un alt local desemnat de aceeași Direcțiune.
Proba practică de chimie se va face în Institutul de chimie, însărcinat cu facerea lucrărilor serviciului sanitar, sau într‑un alt laborator al învățământului farmaceutic de pe lângă facultatea de medicină.
Art. 2. Concursul se va publica prin « Monitorul Oficial » cel puțin cu 60 de zile
înainte de termenul fixat pentru începerea lui.
Publicația va conține condițiunile de admitere, comunele în care urmează a se deschide farmacie, precum și probele la care sunt supuși candidații, conform cu regulamentul.
Art. 3. Înscrierile se închid cu 15 zile înainte de termenul fixat pentru concurs.
Candidați se vor adresa, înainte de acest termen, Direcțiunii generale a serviciului sanitar
prin petițiuni, pe lângă care vor alătura și actele cerute de articolul următor.
Art. 4. Pentru a fi admiși la concursul pentru deschideri de farmacii noi se cer
candidaților:
a) Să poseadă diplomă de farmaciști (licențiați sau magiștri în farmacie) de la
facultatea de medicină română ori da la o facultate străină, și, în cel din urmă caz, să fi trecut
cu succes examenul prescris pentru admiterea la exercițiul farmaciei în țară;
b) Să fie români sau naturalizați;
c) Să nu fi fost supuși la vreo pedeapsă infamantă;
d) Să nu fi comis, în timpul exercițiului farmaciei, abateri grave, constatate de
Comisiunea farmaceutică și de Consiliul sanitar superior;
e) Să fi satisfăcut cerințele legii militare;
f) Să fi practicat în țară arta farmaceutică timp de 2 ani ca licențiat sau farmacist
diplomat, într‑o farmacie, în acest timp nu se cuprinde și anul de serviciu militar obligator –
și să exercite de fapt farmacia;
g) Să depună suma de 100 de lei. Nici o dispensă nu se poate acorda pentru plata
ei. Suma totală rezultată din aceste încasări formează onorariul Juriului examinator și se va
împărți în mod egal între membrii lui;
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Art. 5. Farmacistul care a deschis o farmacie prin concurs, sau a dirigiat, sau dirige
o farmacie într‑o localitate oarecare, se poate prezenta la concurs, dacă nu se va fi abătut de
la dispozițiunile legale sanitare în timpul cât a dirigiat acea farmacie.
Propietarul, arendașul, ori administratorul unei farmacii, care a reușit la concurs, va
primi concesiunea pentru deschiderea unei farmacii, numai după ce a încetat a fi propietar,
arendaș, ori administrator al farmaciei vechi.
Art. 6. Farmacistul care și‑a vândut farmacia obținută prin concurs, nu se poate
prtezenta la un alt concurs, pentru obținerea unei alte concesiuni de farmacie.
Art. 7. Înscrierile se vor face la Direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Comisiunea farmaceutică și Consiliul Sanitar superior examinează titlurile
candidațiilor și se pronunță asupra admiterii lor.
Art 8. Direcțiunea generală a seviciului sanitar încunoștințează pe candidații care
s‑au înscris la concurs, dacă ei au fost admiși să concureze, și li se notifică ziua, ora și localul
unde are a se ține concursul.
Candidaților neadmiși a concura li se înapoiază actele, arătându‑li‑se și motivele de
neadmitere.
Art. 9. Direcțiunea generală a seviciului sanitar formează lista candidaților admiși a
concura și o înaintează Președintelui juriului concursului.
Art. 10. Concursul se va ține înaintea unui juriu compus din:
a) Un membru al Consiliului sanitar superior delegat de acel Consiliu;
b) Doi membri din Comisiunea farmaceutică, delegați de Ministru;
c) Doi profesori care predau cursuri în Învățământul farmaceutic și care se vor
desemna de Decanul facultății de medicină în urma intervenirii Direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 11. Convocarea juriului se va face cu două zile înaite de termenul fixat pentru
începerea cocursului.
Membrii juriului îl aleg pe Președinte din sânul lor.
Art. 12. Neprezentânde‑se la concurs decât un singur candidat, acesta va fi supus
unui examen, care va consta din aceleași probe ca și concursul.
Art. 13. Contestațiile ivite după începerea lucrărilor juriului vor fi primite de acest
juriu, care își va da avizul.
Acest aviz va fi supus aprobării Ministrului de Interne.
Art. 14. Când numărul candidaților înscriși va fi mai mare de 15, juriul îi va putea
împărții în serii. Seriile se vor forma prin tragerea la sorți și numărul candidaților din fiecare
serie nu va putea fi mai mic de 10.
Probele în scris, însă, se vor ține o dată și vor fi aceleași pentru toți candidații.
Ordinea de examinare a seriilor va fi cea naturală.
Art. 15. Concursul este public și va consta din patru probe, și anume:
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a) O probă în scris, care va avea de obiect descrierea amănunțită de substanțe
medicamentoase naturale, de origină vegetală sau animală, din punct de vede al originii
caracterelor, principiilor active și compozițiunea lor chimică, al formelor farmaceutice sub
care se întrebuințează, precum și al alterațiunilor și falsificărilor;
b) O probă în scris, tratând despre o chestiune generală de chimie farmaceutică;
c) O probă practică, consistând din identitatea și determinarea impurităților
unui produs chimic farmaceutic de natură organică, sau anorganică, prevăzut în farmacopeea română în vigoare;
d) O probă orală, consistând din recunoașterea și descrierea sumară de substanțe
medicamentoase de origină vegetală, din punctul de vedere al caracterelor, al formelor farmaceutice sub care se întrebuințează, precum și al alterațiunilor și falsificațiunilor;
Art. 16. Pentru efectuarea probelor în scris se aprobă candidaților câte 4 ore; ei vor
fi puși sub privegherea unui membru din juriu.
Juriul va forma pentru aceste probe în scris, înainte de începerea lor, 25 chestiuni,
adică fiecare membru va pune căte 5 din aceste 25; primul candidat va trage una la sorți,
care se va semna de președinte și de candidat, iar restul de 24 se va pune la dosar.
După expirarea termenului de 4 ore, probele se vor aduna și se vor închide într‑un
plic sigilat, care se va semna de membrul supraveghetor și de candidații prezenți.
Plicul se va da în păstrarea Directorului general al Serviciului sanitar.
Art. 17. Pentru efectuarea probei practice se acordă candidaților maximum 8 ore,
fără întrerupere.
În aceste 8 ore se cuprinde și timpul necesar pentru redactarea memoriului, în care
candidatul va arăta modul cum a procedat, metodele întrebuințate, precum și impuritățile
găsite.
La aceste probe candidații vor putea aduce cu ei cărțile de care cred că vor avea necesitate a se servi.
Lucrarea se va efectua sub privegherea unora din membrii juriului. După expirarea
termenului de opt ore, candidații vor prezenta memoriile unui membru din juriu, însărcinat
cu aceasta, care le va închide în plic sigilat, semnându‑le împreună cu candidații prezenți.
Plicul se va da în păstrarea Directorului General al seviciului sanitar.
Art. 18. Juriul va prezenta pentru proba practică zece substanțe, dintre care primul
candidat al seriei respective va trage una la sorți.
Din această probă juriul va împărți candidațiilor câte o cantitate socotită suficientă
pentru identificarea și determinarea impurităților.
Numele substanțelor se va face cunoscut candidaților.
Art. 19. Probele prezentate de juriu pentru a servi la lucrarea practică vor putea fi
amestecate numai cu substanțe străine de acelea ce eventual s‑ar putea găsi în acele drogue,
fie prin defecte de fabricațiune, fie prin falsificațiune.
629

Art. 20. Proba orală se va ține la învățământul farmaceutic de pe lângă facultatea
de medicină. Membrii juriului vor alege fiecare, din colecțiunile învățământului, către trei
droguri oficinale. Din aceste 15 droguri se vor forma câte trei grupe de câte cinci, din care
primul candidat din serie va trage o grupă, care va servi la recunoașterea pentru candidații
din acea serie, sau din mai multe.
Când la recunoașterea aceleași probe, după hotărârea juriului, vor lua parte mai multe serii, aceasta se va face cunoscut candidaților o dată cu anunțarea probei. Candidații ce
vor lua parte la această probă vor puși sub clauzură.
Art. 21. Citirea probelor scrise va fi publică și se va face de candidatul respectiv, supravegheat de candidatul ce urmează în serie, sau de un membru din juriu, când va fi numai
un singur candidat.
Art. 22. Notele se dau între 0–20.
După trecerea probei de fiecare serie, membrii juriului discută capacitatea
candidaților, imediat chiar în ședința în care s‑a trecut proba, și fiecare membru trece nota
sa pe câte un catolog, atât în cifre cât și în litere, fără corecturi și răsături. Apoi toate aceste
note se vor afișa imediat de Președinte juriului pe ușa localului, unde s‑a trecut proba.
Toți membri juriului, fără distincțiune, sunt obligați să semneze procesul verbal al
fiecare ședințe, precum și catoloagele notelor.
La finele fiecărei ședințe Președintele juriului trimite Direcțiunii generale a serviciului sanitar, într‑un plic sigilat, atât cataloagele notelor, cât și procesul-verbal privitor la proba
trecută de candidați la acea ședință; iar după terminarea tuturor probelor și a concursului
Direcțiunea face clasificațiunea și proclamă rezultatul.
Art. 23. În caz de egalitate a notelor se va preferi cel cu practică mai îndelungată și
cu notele admisibile la concursurile anterioare.
Art. 24. Candidații care nu vor obține nota generală cel puțin 280 nu se vor admite.
Art. 25. Candidații admiși au dreptul să își aleagă dintre localitățile puse la concurs
pe acea unde vor preferi a deschide o farmacie după ordinea clasificațiunii. Alegerea o vor
face prin declarațiune scrisă, dată Direcțiunii generale a serviciului Sanitar în timp de cel
mult opt zile după proclamarea rezultatului.
Art. 26. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea decretului de față.
Dat la București, la 8 decembrie 1905.
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BDGSS, nr. 21–22, 15–30 noiembrie 1907, anul XIX, p. 415–419.

54.
Regulament pentru înființarea
și funcționarea căminului moașelor rurale
Scopul căminului
Art. 1. În scop de a ajuta formarea de moașe competente pentru populația rurală se
înființează instituțiunea « Căminul moașelor rurale ».
Art. 2. Căminul moașelor rurale nu este propriu-zis o școală de moașe. Elevele
instituțiunii își vor căpăta instrucțiunea profesională în școlile de moașe existente care îndeplinesc condițiunile de la art. 3. Scopul lui imediat este de a procură elevelor în timpul
studiului o întreținere confortabilă cu mijloace modeste, de a controla și ajuta studiul lor în
afară de școală și de a îngriji de întărirea lor morală. Pentru atingerea acestei ținte elevele vor
fi internate într‑un internat, care va purtă acest nume de « Căminul moașelor rurale », care
va stă sub directa priveghere a Direcțiunii generale o serviciului sanitar și în care elevele vor
avea toată întreținerea, afară de îmbrăcăminte.
Art. 3. Căminul va putea avea mai multe secțiuni, care nu vor putea funcționa decât
în legătură cu o școală de moașe, care la rându‑i ar funcționa pe lângă o maternitate mare
din țară, astfel ca elevele să poată găsi din belșug material pentru educarea lor practică. Când
pe lângă o asemenea maternitate mare n‑ar exista o școală de moașe, Direcțiunea generală
a serviciului sanitar o va putea înființa, pentru a‑i alipi și o secțiune a « Căminului pentru
moașe rurale ». Direcțiunea însă nu va putea înființa școli de moașe decât de felul acelor ce
funcționează în momentul publicării acestui regulament, sub numele de școale de gradul I,
care dau o instrucțiune profesională completă și integrală, cum e școala de moașe a Eforiei
spitalelor civile din București, în organizarea ei actuală, sau cu modificările ce starea lucrurilor va cere a i se aduce pe viitor, și căminul nu se va putea alipi decât pe lângă școala de
moașe îndeplinind condițiunile acestui articol.
Art. 4. Când școala de moașe, pe lângă care funcționează o secțiune a căminului,
ar fi întreținută de o instituțiune privată, Direcțiunea generala a serviciului sanitar va putea
acorda acestei instituțiuni o subvențiune, ce se va stabili în înțelegere cu administrațiunea
respectivă. Această subvențiune se va înscrie în bugetul Direcțiunii generale a serviciului
sanitar.
Art. 5. Instituțiunile private, precum Epitropia Sf. Spiridon și altele, care întrețin
vreo școală de moașe, sunt datoare ca, până în termen de un an de la publicarea acestui
decret să prezinte Ministerului de Interne spre aprobare regulamentul lor de organizare, iar
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Ministerul nu va putea da aprobare decât acelor școli care vor fi organizate în sensul art. 3.
din acest regulament.
Art. 6. Școlile de moașe neaprobate vor putea funcționa, însă diplomele lor nu vor
avea valoarea de diplome de Stat, conferind dreptul de liberă practică în țară.
Mijloacele căminului și administrarea lor
Art. 7. Mijloacele bănești ale căminului se compun: a) din stipendii acordate de
județe, comune, particulari sau de Stat, la eleve bursiere; b) din taxele elevelor solvente.
Aceste stipendii și taxe, care se fixează la 40 lei lunar de fiecare elevă, se vor vărsa de cei
îndatorați, la fiecare început de trimestru, la Direcțiunea generală a serviciului sanitar și vor
forma masa de întreținere a căminului. Ea se va administra prin serviciul de contabilitate a
Direcțiunii, numai pentru întreținerea căminului și conform legii de contabilitate.
Art. 8. Direcțiunea poate acorda achitarea lunară a taxelor și stipendiilor.
Cel interesat are latitudinea de a le vărsa semestrial ori anual.
Nu se poate acorda pentru plata taxelor și stipendiilor o păsuire mai lungă de trei
luni. Eleva, pentru care nu se va fi achitat taxa sau stipendiile pe trei luni încheiate, se va
elimina.
Art. 9. Serviciul contabilității din Direcțiunea generala va ține o condică cu matcă,
din care va libera chitanța de primire pe numele celui care plătește și al elevei pentru care
plătește.
Art. 10. Când o secțiune a căminului ar funcționa afară din București, taxele și stipendiile se vor putea plăti și la Direcțiunea secțiunii respective a căminului, însă numai întrucât aceasta din urmă va avea autorizațiunea Direcțiunii generale a serviciului sanitar să
facă asemenea încasări și întrucât cei îndatorați a plăti au fost special avizați de Direcțiunea
generală că pot face aceste plăți la cutare sau cutare Direcțiune de secțiune.
Art. 11. O direcțiune de secțiune autorizată a face asemenea încasări va procede
pentru aceasta cum se spune la art. 9.
La finele fiecărei luni ea va înainta Direcțiunii generale un tablou de sumele încasate,
cu numărul de ordine al chitanțelor liberate din registrul cu matcă, cu numele celui care a
plătit și al elevei pentru care s‑a plătit, se va referi în același timp la elevele care s‑ar găsi în
condiția alin. III, de la art. 8.
În primele 3 zile ale fiecărui trimestru, Direcțiunea secțiunei va justifica către
Direcțiunea generală a serviciului sanitar, conform regulilor stabilite de legea generală de
contabilitate, sumele cheltuite cu întreținerea secțiunii în trimestrul expirat. Această justificare de cheltuieli va fi însoțită și de un proces-verbal de verificare a condicii de încasări și a casei, făcută de direcțiunea secției, împreună cu un inspector sanitar delegat de
Direcțiune, care va semna împreună cu Direcțiunea secției procesul-verbal, ori își va face în
scris observațiunile sale, dacă le are.
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Excedentul ce s‑ar constată la aceste verificări trimestriale se va păstră în casa
secțiunei sau se va înainta Direcțiunii generale a serviciului sanitar, după cum va dispune
aceasta. Dacă la finele anului s‑ar alege vreun excedent, el va servi, în proporție de 3/4, pentru
a se da premii, sub formă de instrumentele necesare pentru practică, absolventelor cele mai
distinse ale secțiunii respective, iar restul se va întrebuința pentru îmbunătățirile de care s‑ar
simți nevoie în bunul mers al instituțiunii.
Art. 12. Dacă, eventual, într‑un an, masa de întreținere a vreunei secțiuni a căminului s‑ar cifra cu deficit, Direcțiunea generală a serviciului sanitar va acoperi golul din fondurile speciale ce‑i stau la dispoziție prin budget.
În caz când experiența ar dovedi că suma de 40 lei de cap este neîndestulătoare pentru a face față nevoilor de întreținere a căminului, Direcțiunea are dreptul de a mări cota
stipendiilor bursierelor și taxelor solventelor. Nu va putea însă niciodată întrebuința aceste
sume pentru nimic altceva decât pentru strictele nevoi ale căminului, adică întreținerea elevelor și material de studiu, și nu în adăogiri de personal.
Cheltuielele de primă instalare ale unei secțiuni a căminului se vor acoperi totdeauna
de Direcțiune din fondurile speciale ce‑i stau la dispoziție prin budget, întrucât economiile
masei de întreținere nu sunt îndestulătoare. În raportul anual al Direcțiunii generale a serviciului sanitar va figura în mod obligator situațiunea fondurilor primite și cheltuite în contul
căminului moașelor rurale în acel an.
Recrutarea elevelor, drepturile și datoriile lor
Art. 13. Pentru a fi admise în căminul moașelor rurale, elevele vor trebui să îndeplinească următoarele condițiuni:
a) Să fie românce, născute din părinți români, săteni plugari și să fi urmat ele
însele această condițiune a părinților lor;
b) Să fi absolvit cursul primar, să fi absolvit cursul primar rural, sau chiar fără
absolvența completă, dacă știu bine citi și scrie;
c) Să fi locuit continuu în comună rurală;
d) Să aibă etatea între 18–30 ani;
e) Să aibă o sănătate robustă, constatată de un medic delegat de Direcțiunea
generală.
Direcțiunea generală a serviciului sanitar va lua toate măsurile ce vor crede de
cuviință la recrutarea elevelor, pentru a garanta îndeplinirea acestor condițiuni, mai cu seamă a celor de sub litera a și c.
Elevele căminului, soții sau părinții lor, au drept să indice Direcțiunii generale a
serviciului sanitar pe acelea care s‑ar fi strecurat prin înșelăciune cu călcarea acestor două
condițiuni, și dacă pot dovedi faptul, Direcțiunea generală e datoare să elimine de îndată pe
aceea care s‑ar afla în acest caz.
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Art. 14. Elevele vor fi bursiere și solvente. Ele se vor distribui de Direcțiunea generală a serviciului sanitar la diferitele secțiuni ale căminului, ținându‑se întotdeauna seamă în
această distribuire de dorințele și interesele lor familiare.
Direcțiunea însă n‑are dreptul de a aduce într‑o secțiune a căminului mai multe eleve
decât comportă însemnătatea numerică a maternității, pe lângă care funcționează școala de
moașe căreia îi este alipită secțiunea, astfel ca elevele să poată dispune cu îmbelșugare de
material pentru studiul practic.
Art. 15. Absolventele căminului își capătă diploma, dând drept la practica moșitului,
de la școala de moașe pe lângă care e alipită secția din care fac parte, întrucât vor fi urmat
cursurile teoretice, vor fi făcut lucrările practice și vor fi satisfăcut probele și examenele
impuse de programele și regulamentele acelor școli.
Art. 16. La examenul de absolvire va asista un delegat al Ministerului. Iar absolventele vor căpăta o diplomă specială cu indicațiunea: « Elevă a căminului moașelor rurale ».
Această diplomă nu dă dreptul la practica moșitului decât în comunele rurale în primii 20
de ani ce urmează de la data emisiunii ei.
Art. 17. Elevele sunt datoare să respecteze Direcțiunea și personalul didactic al
școlii unde își urmează cursurile; să se supună fără nici o discuție la regulamentele spitalului
unde își fac educația practică; să se poarte cu omenie și cuviință față de bolnavele din spital și tot personalul ajutător. O elevă care din cauza purtării ei ar fi eliminată din școala de
moașe, prin chiar aceasta este eliminată din cămin.
Art. 18. Aceeași purtare cuviincioasă datoresc elevele și față de personalul însărcinat cu conducerea și administrarea căminului, conformându‑se întocmai regulamentului de
ordine și disciplină interioară, elaborat de Direcțiunea generală a serviciului sanitar.
Administrarea căminului
Art. 19. Conducerea și administrarea căminului se va face de Direcțiunea generală a
serviciului sanitar printr‑un personal numit de ea și care va consta, pentru fiecare secțiune,
din o Directoare și o Monitoare-menajeră.
Art. 20. Directoarea va avea titlul de doctor în medicină. În sarcina ei cade: a) a
controla de aproape tot ce privește bunul mers al instituțiunii; b) a controla și ajuta pe eleve
în prepararea și înțelegerea lecțiunilor; c) a le dezvolta și întări sufletește pentru viitoarea lor
misiune prin convorbiri, sfaturi și pilde.
Art. 21. Monitoarea menajeră va trebui să fie o persoană de o moralitate sigură,
dacă se poate să aparțină sau să fi aparținut învățământului rural, să aibă cunoștințe bune de
gospodărie simplă. Cu ajutorul elevelor va conduce și va face toată gospodăria căminului,
de a cărui bună rânduială e răspunzătoare. În mod obligator ea va locui în cămin.
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Art. 22. Atribuțiunile Directoarei și Monitoarei și raporturile lor cu elevele și cu
direcțiunea generală a serviciului sanitar se vor stabili mai pe larg prin regulamentul de ordine și disciplină interioară.
Dispozițiuni finale
Art. 23. Prima secțiune a căminului moașelor rurale va intra în funcțiune, în
București, pe ziua de 10 octombrie 1907, pe lângă școala de moașe a Eforiei spitalelor civile. Alte secțiuni se vor înființa în anii următori de Direcțiunea generală a serviciului sanitar
în măsura trebuinței și numai întrucât se va putea realiza condițiunile art. 3 din acest regulament.
Art. 24. Toate școlile de moașe zise de gradul al II‑lea și III‑lea, înființate până astăzi
de Ministerul de interne, cu intențiunea de a pregăti moașe rurale, se desființează îndată ce
vor promova elevele ce au în curs de preparațiune în momentul publicării acestui regulament.
Art. 25. Elevele ce vor fi apucat să promoveze aceste școli se vor bucura de drepturile deja dobândite.
Art. 26. Toate dispozițiunile regulamentare și toate deciziunile anterioare ce ar fi în
contrazicere cu prescrierile acestui regulament se abrogă.
Art. 27. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Castelul Peleș, la 5 noiembrie 1907.
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BDGSS, nr. 20, 15 octombrie 1890, anul II, p. 305–307.

55.
Regulamentul concursului pentru postul
de medic primar al urbei Ploiești
Art. 1. Postul de medic primar al urbei Ploiești se ocupă prin concurs.
Art. 2. Concursul se va ține la două aprilie în București, în localul Direcțiunii generale a serviciului sanitar.
Art. 3. Nu pot fi admiși la acest concurs decât doctorii în medicină români, cu dreptul de libera practică în țară și care va avea cel puțin șase ani de practică în țară, sau trei ani
de serviciu ca medic secundar prin concurs în spitalele Eforiei.
Nu se însumează în acest termen serviciile făcute înaintea dobândirii gradului de
doctor în medicină.
Art. 4. Publicarea concursului se va face cel puțin cu două luni înainte de ziua fixată
pentru ținerea concursului.
Art. 5. Concurenții sunt datori a prezenta Direcțiunii generale a serviciului sanitar,
cel puțin cu zece zile înaintea concursului, toate actele care probează drepturile lor la admisibilitate și care sunt următoarele:
a) Actul de naștere sau actul de naturalizare, la caz de a fi fost străini, sau născuți
din părinți străini.
b) Diploma de doctor în medicină și certificatul de liberă practică în țară.
c) Certificatele care probează că au servit trei ani ca medic secundar în spitalele
Eforiei.
Art. 6. Consiliul medical superior cercetează toate actele specificate la. art. 5,
se pronunță asupra validității lor și Direcțiunea generală a serviciului sanitar notifică
concurenților admiterea sau respingerea lor cu trei zile înaintea celei fixate pentru concurs.
Art. 7. Juriul concursului se compune din doi membri ai consiliului medical superior, din doi profesori ai facultății de medicină și de un medic delegat de consiliul comunal
al urbei Ploiești care se va alege dintre medicii primari din București, ai spitalelor Eforiei.
Membrii juriului aleg pe Președinte.
Art. 8. Concursul consistă în trei probe: Una scrisă. Una orală. Una clinică.
Art. 9. Proba înscrisă va trata despre o chestiune de igienă publică și privată și mai
cu deosebire asupra igienei orașului.
Pentru această probă se acordă candidaților patru ore, în care timp ei vor fi
supravegheați ca să nu consulte cărți sau note.
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Art. 10. După patru ore, probele scrise se sigilează de fiecare candidat în parte, se
pun toate într‑un plic sigilat de toți candidații și se încredințează președintelui juriului.
Art. 11. Proba orală va trata despre o chestiune de medicină legală.
Art. 12. Probele scrise și cele orale se dau de Juriu și candidații le trag la sorți, cea
înscrisă în timpul începerii concursului, iar cea orală cu 10 minute înainte, pentru ca candidatul să aibă astfel 10 minute de reflecție după care va vorbi alte 10 minute.
Art. 13. La proba clinică fiecare candidat va examina câte trei bolnavi, adică: un
caz de boli interne, unul din boli externe (chirurgie) și unul de obstetrică, sau va face
manipulațiuni obstetricale pe fantom (manequin).
Toți concurenții vor examina pe aceiași bolnavi și vor face aceleași manipulații obstetricale pe fantom, retrăgându‑se fiecare în camera de alături până ce îi va veni rândul de
a vorbi asupra bolnavului.
Vorbirea se va face la patul bolnavului.
Pentru această probă se acordă fiecărui candidat câte 10 minute pentru examinarea
fiecărui bolnav sau pentru facerea manipulațiunilor obstetricale pe fantom, și alte 10 minute
pentru răspuns.
Examinarea și răspunsul candidaților se va face după ordinea de înscrieri pentru cererea de concurență.
Art. 14. Clasificația se face de membrii juriului pentru fiecare probă în parte dându‑se nota de la 0–20.
Art. 15. Notele date de membrii juriului la fiecare probă în parte după o prealabilă
discuție asupra meritului concurenților, se vor pune într‑un plic sigilat și se vor desface numai după terminarea concursului când se va formula nota generală.
Art. 16. În ultima ședință juriul procede la deschiderea plicurilor, la rezumarea notelor, la clasarea concurenților și la redactarea procesului-verbal, împreună cu toate actele
se înaintează de către președinte, Direcțiunii generale a serviciului sanitar spre a le supune
aprobării consiliului medical superior.
Art. 17. Concurentul care va întruni mai puțin de 180 puncte ca cifră generală a
notelor, dobândite la cele trei probe de la cei cinci membrii ai juriului nu poate fi admis.
Art. 18. În caz de egalitate a notelor concurenților, cel cu practică și cu servicii mai
îndelungate sau care ocupă provizoriu acest post va avea preferință.
Art. 19. La vacanța acestui post, primarul va fi dator a înștiința despre aceasta pe
Ministerul de interne, care va publica prin Monitorul oficial vacanța acestui post, cel puțin
cu două luni înainte de 2 aprilie.
Art. 20. La caz de a nu fi nici un concurent, concursul se amână pentru sesiunea
viitoare.
Art. 21. Dacă după publicarea concursului nu se va prezenta decât un singur candidat, juriul va procede la examinarea sa, conform regulilor stabilite mai sus.
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Când candidatul întrunește în cazul acesta nota minimală de 180, el va fi numit îndată în postul vacant.
Art. 22. După terminarea concursului direcțiunea generală a serviciului sanitar, va
publica prin Monitorul oficial rezultatul concursului comunicând aceasta și primarului, iar
primarul va supune cazul consiliului comunal care va fi obligat a numi în postul vacant pe
unul din medicii ce a izbutit la concurs, cel mult în termen de zece zile de la data primirii
acestei comunicațiuni.
Art. 23. Medicul numit prin concurs în caz de a demisiona din postul ce ocupă va
putea fi numit din nou fără concurs la caz de vacanță, după ce mai întâi se va cere aprobarea
Consiliului medical superior.
Art. 24. Cheltuielile concursului sunt în sarcina comunei.
Membrii Juriului primesc fiecare câte 20 lei de ședință
S‑a făcut prezentul regulament, conform art. 12 din regulamentul serviciului sanitar
de urbe, Jurnalul consiliului de Miniștri din anul 1874 septembrie 19.
Acest regulament s‑a votat de consiliul comunal în ședința de la 3 noiembrie 1883, și
s‑a aprobat de d‑l Ministru de Interne prin ordinul no. 8.470 din 26 noiembrie 1883.
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BDGSS, nr. 16, 15 august, 1890, anul II, p. 241–246; vezi și MO, 1890, nr. 100, 3 august, p. 2466–2467.

56.
Regulament asupra administrațiunii eforiei spitalelor
civile din București
Art. 1. Stabilimentele Eforiei spitalelor civile din București, fondate prin acte de
liberalitate și dotații ale familiilor Ghica, Cantacuzino și altor familii donatoare, se administrează conform legii din 17 octombrie 1864, sub privegherea Ministrului de interne, după
un buget proiectat de dânsa, care buget, dupa cercetarea și încuviințarea Ministrului de interne, se prezintă Camerei spre a fi discutat și votat ca și celealte bugete ale Statului. Veniturile acestor stabilimente formează o casă specială, ale cărei fonduri nu se vor întrebuința
decât pentru întreținerea și îmbunătățirea spitalelor dependente de acestă eforie, a sucursalelor lor și a bisericilor aflătoare pe moșiile lor. Ele vor putea fi întrebuințate și pentru opere
de binefacere, precum ajutorul orfanilor și celor lipsiți de mijloace.
Art. 2. Eforia este supusă la executarea strictă a voinței testatorilor, la observarea
legilor, statutelor pe care este întemeiată. Ministrul controlează și revizuiește prin delegații
săi administrația acestei case și toate serviciile dependinte de dânsa.
Administrația bunurilor este supusă la aceleași reguli ca administrația bunurilor și
domeniilor Statului.
Art. 3. Destinația specială a acestui stabiliment este:
a) A da căutare bolnavilor lipsiți de mijloace, pe temeiul actelor de fondație și în
marginea resurselor de care dispune;
b) A ține în stare bună bisericile administrației centrale și acelea ce, după actele
fundatorilor, atârnă de acest stabiliment, precum sunt schiturile și mănăstirile;
c) A face pomenirea ctitorilor și pomenile după uzul păzit și până acum;
d) A veni în ajutorul celor lipsiți de mijloace;
e) A face toate îmbunătățirile la diferitele proprietăți, precum și întreținând edificiile care s‑ar afla pe dânsele.
Art. 4. Administrația eforiei spitalelor civile nu va putea face nici o schimbare în
administrațiune, nici construcții din nou, ori reparațiuni decât în limitele bugetului.
Pentru orice construcțiuni din nou, transformări a acelor vechi, precum și pentru
reparațiunile care vor trece peste 1.000 lei, administrația acestor stabilimente va supune
planurile și devizele la aprobarea ministrului de interne.
Ea nu va putea schimba destinația vreunui edificiu fără autorizația ministerului.
Art. 5. Eforii sunt șefii supremi ai întregii administrațiuni centrale și ai tuturor serviciilor dependente de eforie.
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Ei țin și aprobă licitațiunile de arendări, vânzări, închirieri, furnituri de material și
altele, conform legii de contabilitate a Statului.
Se pronunță asupra avizelor date de avocați și ingineri și toate chestiunile privitoare
la acestă administrațiune.
Numesc și revocă, cu încuviințare ministrului de interne, întregul personal dependent de eforie.
Eforii țin două ședințe ordinare pe săptămână. Cel mai în etate dintre membrii prezidează. Se vor aduna în caz extraordinar și după convocarea directorului.
Art. 6. Administrația eforiei spitalelor civile se împarte în administrația interioară
centrală și administrația exterioară.
Art. 7. Administrația interioară centrală cuprinde următoarele servicii:
a) Serviciul administrativ;
b) Serviciul bunurilor;
c) Serviciul contabilității;
d) Serviciul contenciosului;
e) Serviciul tehnic, împărțit în serviciul architectural, ingineresc și silvic, având
fiecare în capul său un șef special;
j) Serviciul casieriei;
g) Serviciul registraturii generale și al arhivei;
h) Serviciul conservării documentelor;
i) Serviciul intendenței și oamenilor de serviciu.
Art. 8. Serviciul exterior se compune din corpul medical, atașat pe la diferitele spitale, inspectorii spitalelor și ai bunurilor, directorii și intendenții spitalelor, și tot personalul
atașat la serviciul acestor stabilimente sau impiegații cu însărcinări permanente pe la diferitele proprietăți și moșii ale Eforiei.
Art. 9. Medicii și funcționarii din serviciul acestei administrațiuni, cu apuntamente
de la 120 lei lunar în sus precum și din administrațiunile filiale, chemate a cârmui unele
stabilimente dependente de administrația centrală, se numesc și se revocă prin decret regal,
după propunerea (prezentarea) făcută de către administrațiunea respectivă către Ministerul
de interne.
Întâmplându‑se abatere însemnată din partea vreunui funcționar, numit prin decret
regal, administrația cere de la Minister revocarea lui, arătând motivele unei asemenea cereri.
Funcționarii numiți prin decret regal sunt supuși la aceleași îndatoriri și penalități
prevăzute prin legi și regulamente pentru funcționari publici.
Art. 10. Administrația bunurilor și pădurilor este supusă acelorași legi și reguli, ca
și acea a domeniilor Statului.
Art. 11. Pentru construcțiuni din nou, planurile și devizele se vor supune la aprobarea ministerului de interne, după ce și colegiul medical își va da avizul său.
Art. 12. Corpul medical formează pentru eforie un consiliu consultativ.
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Eforia va consulta colegiul medical în chestiuni medicale științifice, fără ca opinia
colegiului să fie obligatorie pentru administrațiune.
Art. 13. Spitalele filiale dependente de Eforie, în care intră spitalele din Ploiești și
Craiova, rămân subordonate eforiei, în condițiunile de până acum, și fiecare administrațiune
filială depinde de administrația centrală, căreia îi dă seamă de lucrările sale.
Art. 14. În fiecare an administrația își va elabora bugetul, care se va supune Ministrului de interne și se va prezenta de dânsul Camerei spre aprobare.
Art. 15. Contabilitatea Eforiei se va ține după legile și regulile contabilității Statului.
Socotelile administrațiunii vor fi înaintate la epocile determinate de legea
contabilității Statului către Curtea de conturi în conformitate cu art. 38 al legii contabilității.
Art. 16. Administrația centrală a Eforiei se compune din trei membri, numiți de
către M. S. Regele, după recomandația Ministrului de interne.
Art. 17. Încheierile Eforiei în chestiuni însemnate se vor constata sau prin un proces-verbal sau prin rezoluții puse pe acte.
Art. 18. Când dintre cei trei membri ce ar ține ședință plenară, ar urma în privirea
vreunei chestiuni divergințe de opiniuni, atunci cei doi membri ce s‑ar uni, fac majoritatea
și după a lor hotărâre se vor înainta lucrările.
Al treilea membru, care nu s‑ar uni cu opinia majorității, va însemna osebita sa
socotință sub încheiarea aceleia a majorității.
Urmând divergințe de opiniuni în ședința de doi membrii, chestia se va trata în completul de trei, spre a se forma majoritatea; iar membrul rămas în minoritate este dator a‑și
da opinia motivată în scris.
Art. 19. Toate corespondențele administrației vor fi semnate cel puțin de doi dintre
membrii săi, afară de cazul de delegațiuni speciale.
Art. 20. Eforia nu poate contracta un împrumut decât cu aprobarea guvernului.
Art. 21. Eforia și fiecare din membrii ei are drept de a face inspecții în orice timp,
spre a se convinge dacă se păzește de către funcționari regulile stabilite. Eforul cu ocazia
inspecțiunii, va face, la nevoie, oricărui funcționar, observările ce va crede de cuviință, sesizând în cazuri mai grave și pe colegii săi.
Art. 22. Toți funcționarii sunt datori a da seamă Eforiei, sau oricărui din membrii
săi, despre toate lucrările lor.
Despre atribuțiunile directorului
Art. 23. În capul cancelariei Eforiei se găsește un funcționar superior, numit director, care va asista și ajuta pe efori în lucrările lor.
Directorul se numește prin decret regal. El este considerat ca funcționar public în
privința îndatoririlor și penalităților impuse de legi și regulamente.
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Art. 24. El veghează la întocmirea și expedierea afacerilor administrației pentru treburi obișnuite și va dirige, sub ascultarea și controlul suprem al eforilor, cancelaria Eforiei.
Art. 25. Ca șef al cancelariei Eforiei spitalelor, directorul va regula și controla lucrările ei și va veghia a se păzi buna orânduială în diferite scripte și registre ale Eforiei și ca
fiecare impiegat să‑și îndeplinescă datoria cu sfințenie.
Art. 26. Directorul va fi dator a cere de la casierul Eforiei socoteli de starea casei și
va revizui sumele de bani cel puțin o dată pe lună.
Va priveghea pentru păstrarea sumelor și pentru întrebuințarea lor după orânduială
și va fi păstrătorul celei de a doua cheie a casei.
Art. 27. Directorul contra-semneză, la rândul său, orice act ieșit din cancelarie în
numele Eforiei.
El protocolează și verifică contractele și referatele, primește de la registratură toate hârtiile și plicurile intrate, adună toate petițiile și după ce ia cunoștință de ele, face
repartițiunea lor după serviciu și le supune de‑a dreptul cercetării și aprobării Eforilor.
Art. 28. El este răspunzător pentru orice neexactă arătare a vreunui fapt sau reproducere infidelă a vreunei piese, care a servit de bază rezoluțiunii eforilor.
Aceasta, bineînțeles, fără prejudițiu de partea de răspundere ce revine d‑a dreptul
șefilor de servicii respective.
Art. 29. El este dator să privegheze ca să nu iasă vreo lucrare din cancelarie care
să fie în contradicție cu actele, așezămintele sau instrucțiunile în ființă; și va trebui, pe a sa
răspundere, să semnaleze și să refere grabnic eforilor orice greșeală sau neregularitate du
felul acesta.
Art. 30. Directorul va controla toate lucrările ce se vor supune eforilor; va supraveghea asemenea și contabilitatea, de care însă rămâne direct răspunzător contabilul.
Art. 31. Misia mai specială a directorului este de a expedia, în numele eforilor, sub
răspunderea sa, toată corespondența și lucrările curente, întemeiate pe rezoluțiunea prealabilă a eforilor, sau în executarea ordinelor înscrise primite de la efori.
Toate acestea cu contrasemnarea șefilor respectivi de serviciu, răspunzători la rândul
lor de exactitatea datelor ce au servit de bază corespondenței.
Art. 32. El subscrie ordonanțele de plată lefurilor personalului, precum și a plăților
deja aprobate de efori și ordonanțate de serviciul contabilității, în limitele creditelor bugetare.
El asemenea iscălește mandatele privitoare la milele anuale încuviințate de efori.
Aceasta, bineînțeles, numai în marginele acelor aprobări, a creditelor acordate și conform
legii contabilității Statului.
Art. 33. El va îngriji să fie mereu în cunoștință de tot ce se urmează în spitalele
Eforiei. Pentru aceasta va ține o corespondență urmată cu șefii de serviciu, cu directorii și
intendenții, și va vizita chiar în persoană, cât de des, aceste stabilimente și se va încredința
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de visu că se păzesc întocmai legiuirile și regulamentele, și prin raport va încunoștința Eforia despre tot.
Directorul va putea da intendenților spitalelor instrucțiunile ce va găsi de cuviință
în acesta privință.
Art. 34. Va studia și va supune chibzuirii eforilor îmbunătățirile ce s‑ar impune sau
ar fi de dorit.
Art. 35. El nu pune în lucrare decât hotărârile majorității. Socotințele minorității
vor trebui să fie însă însemnate în acea zi în josul încheierii majorității și se va păstra la acte,
afară de cazurile unde lucrarea nu ar fi definitivă decât după aprobarea Ministerului de interne.
Art. 36. Directorul va veghea asemenea ca lucrările să nu se îmbulzească și ca toate
afacerile urgente să fie tranșante în timp util.
Art. 37. Toți amploiații sunt datori a se aduna la cancelarie ori în ce zi și oră li s‑ar
fixa de director.
Art. 38. Directorul controlează orice acte de contabilitate, ce intră sau se lucrează
în cancelarie, revizuiește registrele de intrare și ieșire a sumelor bănești, revizuiește starea
casei ori la ce timp și este răspunzător dacă neglijează a semnala eforilor abaterile constatate.
Art. 39. Când directorul va băga de semă că ceva din aceea ce se atinge de serviciul
Eforiei nu s‑a pus în lucrare sau că impiegații cancelariei sau ai spitalelor nu își îndeplinesc
scrupulos datoria, precum și când va descoperi o învederată abatere, va aduce îndată lucrul
la cunoștința Eforilor, în afaceri neînsemnate prin grai; iar la cele mai deosebite în scris, spre
a se lua cuviincioasele măsuri.
Art. 40. Plicurile ce intră la Eforie, primindu‑se de către registratură, se despecetluiesc de către director și, după a lor natură, acelea mai deosebite, la care neapărat trebuiesc
dezlegări, se supun Eforilor imediat; iar hârtiile cele curgătoare, precum raporturi trimise la
timp, socoteli și alte asemenea, se apostileză și expediază de director sau se pun spre păstrare la dosar; apoi le îndreptează la serviciu prin registratură, de către care se trec în registrul
general.
Art. 41. Hârtiile curgătoare trimise Eforiei, spre invitare și grabnică îndeplinire a
pricinilor, cum și porunci circulare pentru adunarea științelor trebuincioase, pentru lămurire și pentru alte asemenea afaceri stereotipe, se iscălesc de director.
Acest regulament s‑a cercetat și aprobat de consiliul miniștrilor în ședința de sâmbătă, 21 iulie 1890.
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BDGSS, nr. 22, 15 noiembrie 1890, anul II, p. 336–339; nr. 23 și 24, 1 și 15 decembrie 1890, anul II,
p. 346–365.

57.
Regulament pentru concursurile posturilor medicale
din serviciul spitalelor eforiei din București
Capitolul I
Dispozițiuni generale.
Art. 1. Funcțiunile de medici primari (șefi de serviciu), în spitale sau la consultațiuni
gratuite, medici secundari, interni, externi și de moașă-directoare la Institutul Maternitatea
se dau prin concurs.
Concursurile vor fi publice.
Art. 2. Publicația concursurilor se va face, cel puțin cu 4 luni înainte de ziua fixată
pentru ținerea concursului, și va conține posturile vacante, după specialitate.
În caz de a se ivi vreo vacanță, în urma publicației; pentru acest post, se va face o
nouă publicație.
Art. 3. Registrul de înscrierea candidaților, la un concurs, se va afla deschis în cancelaria Eforiei, din ziua publicării concursului, și se va închide cu zece zile, înainte de ținerea
concursului, prin încheiere de proces-verbal pe însuși registrul, prin care să se constate numărul candidaților înscriși.
La înscriere, candidații sunt obligați să depună și actele, prin care să probeze dreptul
lor de a fi admiși.
Art. 4. Condițiunile de admisibilitate, sunt cele următoare:
1. Pentru posturile de medici primari
a) Actul de naștere sau de naturalizare;
b) Diploma de doctor în medicină și Monitorul oficial, în care este publicat dreptul de liberă practică în țară;
c) Dovadă, că au patru ani de practică medicală, sau doi ani ca medici secundari
definitivi, în spitalele Eforiei, sau că au fost cel puțin doi ani ca interni, în spitalele din Paris,
sau doi ani ca asistenți în spitalele din Germania.
2. Pentru posturile de medici secundari
a) Actul de naștere sau de naturalizare;
b) Diploma de doctor în medicină și Monitorul oficial în care este publicat dreptul
de liberă practică;
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c) Certificat, din partea onor. Minister de Resbel, prin care să probeze că a făcut
stagiul de un an, cerut în serviciul armatei.
3. Pentru posturile de interni
La acest concurs, sunt admiși numai externii, care au făcut stagiul de doi ani regulat,
și au avut bună conduită; prezentând pentru aceasta certificat, din partea medicilor primari
respectivi, precum și un certificat din partea Decanului Facultății de medicină, că candidatul a intrat în anul al patrulea al Facultății.
4. Pentru concursul de externat
Sunt admiși, la acest concurs, studenții Facultății de medicină, care vor prezenta un
certificat, că au trecut examenul anului I de Facultate, și au intrat în anul al doilea.
5. Pentru concursul de moașă primară
și directoare a Institutului Maternitatea
Se admit, la acest concurs numai moașe române, care pe baza unei diplome în regulă, au dreptul de liberă practică a moșitului în țară. Se vor prefera moașele de etate medie,
văduve, și cu familie cât se va putea mai puțin numeroasă.
Aspirantele sunt datoare să prezinte la Eforie, cu zece zile înaintea zilei fixată pentru concurs, toate actele prin care să probeze dreptul lor de admisibilitate și care sunt cele
următoare:
a) Actul de naștere, prin care să probeze și naționalitatea;
b) Diploma de moașe și certificatul de liberă practică în țară;
c) Certificate prin care să probeze, că au practicat 4 ani ca moașe în public, sau că
a funcționat ca moașă internă doi ani, în vreunul din Institutele de naștere din țară;
d) Certificat de bună conduită, eliberat de șeful serviciului Institutului de
naștere, unde au funcționat, sau un certificat semnat de cinci concetățeni din localitatea,
unde a practicat arta moșitului, legalizat de autoritatea comunală respectivă, care va atesta
totdodată și conținutul certificatului.
Art. 5. Dacă, după publicarea concursului, pentru unul sau mai multe posturi de
medici primari, secundari etc., nu se va prezenta decât un singur candidat; în acest caz, dacă
candidatul ocupă definitiv un post în serviciul spitalelor Eforiei, el va fi numit definitiv, în
postul pentru care se prezintă la concurs.
În cazul însă, când candidatul se prezintă pentru prima dată la concursul de medic
primar, secundar etc., concursul se amână și se face din nou publicație. Dacă și după acesta a
doua publicație nu se prezintă decât un singur și același candidat, Eforia va întocmi un juriu
pentru examinarea candidatului în conformitate cu regulile stabilite.
Art. 6. Când aspirantul, va întruni nota minimală 14 de admisibilitate, el va fi numit
în postul pentru care s‑a înscris.
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Art. 7. Cei dintâi clasați au dreptul a ocupa numai locurile, pentru care s‑a publicat
concurs, și alegerea locurilor vacante se va face în ordinea clasificării.
Notele obținute de candidați la un concurs și care n‑au dobândit un post, nu constituie un drept pentru a ocupa un alt post în caz de vacanță, ce se va ivi în urmă. În ce privește
internii și externii, la numirea lor după clasificație, se vor prefera pământenii, străinilor.
Art. 8. Medicii cari au reușit deja la un concurs ca medici primari de județ, precum
și de spitale de județ, și care au o vechime de doi ani în acest post, pot fi numiți de Eforie
definitiv, fără a fi supuși la un al doilea concurs.
Art. 9. Cazurile de recuzațiune și de nulitatea concursului, se judecă în ultima
instanță de Eforie.
Art. 10. În tot ce privește concursurile, Eforia hotărește cu autoritate, dând tuturor
lucrărilor, definitiva și ultima sancțiune, sau refuzând‑o.
Capitolul II
Despre juriul concursurilor
Art. 11. La concursul de medici primari (șefi de serviciu) în spitale și la consultațiuni
gratuite, pentru orice specialitate, juriul se compune din 7 membri: patru trași la sorți dintre
medicii primari ai spitalelor Eforiei, pe cât se poate din specialitatea respectivă; doi profesori aleși de consiliul profesoral al Facultății de Medicină; și un membru din Consiliul
sanitar superior ca delegat al guvernului.
Art. 12. Pentru concursul de medici secundari în serviciul de patologie internă
(medicină) la adulți, juriul se compune din 5 membri: trei din partea Eforiei, trași la sorți
dintre medicii primari, șefi de serviciu ai specialității respective; unul din partea Facultății
de Medicină, ales de Consiliul profesoral, și unul din partea Consiliului sanitar superior, ca
delegat al guvernului.
Asemenea se vor compune juriile și pentru concursurile celorlalte specialități, admise de Eforie, și care sunt:
a) Medici secundari în serviciul de chirurgie la adulți;
b) Medici secundari în serviciile mixte de medicină și chirurgie la adulți;
c) Medici secundari în serviciul de medicină la copii;
d) Medici secundari în serviciul de chirurgie la copii;
e) Medici secundari în serviciul oculistic;
f) Medici secundari în serviciul de obstetrică;
g) Medici secundari în serviciul de maladii mintale.
Art. 13. Pentru concursul de internat și de externat, juriul se compune din 5 membri, trași la sorți trei dintre medicii primari, și doi dintre medicii secundari ai spitalelor.
Art. 14. Pentru concursul de moașă primară și directoare a Institutului Maternitatea, juriul se compune din 5 membri și adică: profesorul de clinică obstetricală, profesorul
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de teoria obstetricală de la școala de moașe a Institutului Maternitatea, doi medici primari
ai spitalelor Eforiei, trași la sorți, și un delegat al Consiliului sanitar superior.
Capitolul III
Despre probele și modul ținerii concursurilor
Art. 15. Concursul de medici primari șefi de serviciu, în spitale sau în serviciul
consultațiunilor gratuite, în specialitate de medicină (patologie internă), la adulți, consistă
din 5 probe, adică:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a trei pacienți luați din diferite spitale;
c) Proba orală;
d) Practicarea unei autopsii pe cadavrul unul individ, mort în urma unei maladii
de medicină internă;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 16. Proba scrisă, consistă în descripția unui morb din patologia internă, care va
fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua concursului de către un candidat.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații, vor fi sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunei.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestor probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 17. Pentru proba clinică, candidații o vor trece în serie de câte trei pe fiecare zi.
Pentru fiecare serie se vor alege șase pacienți, din care se va trage unul la sorți de către unul
din canditați, și care va fi același pentru una și aceiași serie.
Canditații care urmează, vor fi izolați într‑o cameră fără a comunica cu exteriorul.
Fiecare candidat examinează pe pacient 15 minute, va reflecta 15 minute, și va expune 15 minute.
Art. 18. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de patologie internă sau
generală.
Acestă chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 minute, după 15 minute de reflecție.
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Art. 19. Autopsia pe cadavru, se va face în amfiteatrul spitalului, pentru care se
acordă 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 20. La probele: clinică, orală și operațiunea pe cadavru, nu le este permis
candidaților din orice serie, să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor și
la efectuarea operațiunilor.
Art. 21. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat, asupra unui subiect medical, după cum el va alege, cu observații proprii culese sau din practica sa de spital,
sau din practica sa privată. Acest memoriu, urmează să fie tipărit și depus la Eforie cu zece
zile, înainte de ziua ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se va împărți în serii de câte 4.
Argumenția unui memoriu va dura o oră.
Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critica în timp de 15
minute, iar susținătorul, are drept a răspunde într‑un timp îndoit. Când se află numai un
singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul din membrii juriului, tras la sorți
de președinte.
Art. 22. Proba orală și a memoriului se va face în ședința publică, a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori. În ambele aceste probe, juriul examinează, și medicii
primari ai spitalelor îl asistă.
Art. 23. Notele se dau între 0 si 20, și se vor pune pe catalog, atât în cifre cât și în
litere, fără corecții și răzături.
Art. 24. Notele se vor ține secrete, și după fiecare ședință terminată, catalogul notelor, semnat de membru, se va sigila într‑un plic și‑l va da președintelui.
La proba orală și a memoriului, notele se vor da de toți membrii juriului, și de fiecare din medicii primari ai spitalelor. Președintele juriului va trimite astfel, toate plicurile cu
cataloagele la Eforie, imediat după terminarea fiecărei probe, împreună cu procesul-verbal
privitor la acea probă.
Deasupra plicului se va nota numele membrului din juriu și felul probei. Aceste plicuri se vor deschide la finele fiecărei probe, de Efori, care va afișa media notelor obținute
de candidați la acea probă; iar după terminarea definitivă a concursului, Eforia va regula
clasificația conform notelor.
Art. 25. Concursul de medici primari, șefi de serviciu în spitale sau la consultațiuni
gratuite, în specialitate de chirurgie (patologie externă) la adulți, consistă din 5 probe:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a trei pacienți luați din diferite spitale;
c) Proba orală;
d) Executarea a două operațiuni pe cadavru;
e) Prezentarea unui memoriu.
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Art. 26. Proba scrisă consistă în descripția unul morb din patologia chirurgicală,
care va fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua concursului de către un
candidat.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru acestă lucrare, se acordă 4 ore de redacție și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații vor fi puși, sub privegherea, unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 27. Pentru proba clinică, candidații vor trece în serii de câte 3 pe fiecare zi; pentru fiecare serie se vor alege 6 pacienți, din care se va trage unul la sorți de către un candidat,
și care va fi același pentru una și aceiași serie.
Fiecare candidat, examinează pe pacient 15 minute, va reflecta 15 minute și va expune 15 minute.
Candidații care urmează, vor fi izolați într‑o cameră fără a comunica cu exteriorul.
Art. 28. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de patologie externă sau
chirurgie. Acesta chestiune va fi trasă la sorți de unul din candidați și va fi aceiași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 minute după 15 minute de reflecție.
Art. 29. Operația pe cadavru se va face în amfiteatrul spitalului, pentru care se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați trage la sorți chestiunea operațiunei care va fi una și aceiași pentru toți candidații dintr‑o serie.
Art. 30. La probele: clinică, orală și operațiuni pe cadavre, candidaților din orice
serie, nu le este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor sau la
facerea operațiunei.
Art. 31. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat asupra unui subiect
de chirurgie, după cum el va alege, cu observațiuni proprii, culese sau din practica sa din
spital sau din practica sa privată.
Acest memoriu, urmează să fie tipărit și depus la Eforie cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel: când candidații vor fi mai mulți la număr,
se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu va dura o oră.
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Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critică în timp de 10
minute, iar susținătorul are dreptul a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află numai un singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul
din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 32. Proba orală și a memoriului, se va face în ședința publică a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori. În ambele aceste probe, juriul examinează și medicii
primari îl asistă.
Art. 33. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 34. Concursul de medici primari, șefi de serviciu în spitale, în servicii mixte de
medicină și de chirurgie la adulți, consistă din 5 probe:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a trei pacienți luați din diferite spitale;
c) Proba orală;
d) Executarea a 2 operațiuni pe cadavru;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 35. Proba scrisă, consistă în descripția unui morb din patologia internă sau
externă, care va fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua concursului de
către un candidat.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru acesta lucrare se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații vor fi sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 36. Proba clinică o vor trece candidații în serii de câte 3 pe fiecare zi.
Pentru fiecare serie, se va alege 6 pacienți atinși de maladii interne, externe sau obstetricale, din care se va trage unul la sorți de către unul din candidați, care va fi același pentru
una și aceiași serie.
Candidații care urmează, vor fi izolați într‑o cameră, fără a comunica cu exteriorul.
Fiecare candidat examinează pe pacient 15 minute, va reflecta 15 minute, și va expune 15 minute.
Art. 37. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni din patologia internă sau
externă. Acesta chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru toți
candidații.
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Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 de minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 38. Operațiunea pe cadavru, se va face în amfiteatrul spitalului, pentru care se
acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați, trage la sorți chestiunea operațiunei care va fi una și aceiași pentru toți candidații dintr‑o serie.
Art. 39. La probele: clinică, orală și operatorie, candidaților din orice serie, nu
le este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor sau la facerea
operațiunei.
Art. 40. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat asupra unui subiect
de medicină sau de chirurgie, după cum el va alege, cu observațiuni proprii, culese sau din
practica sa de spital, sau din practica sa privată.
Acest memoriu urmează să fie tipărit și depus la Eforie, cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu va dura o oră.
Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critică în timp de 10
minute, iar susținătorul are drept a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află numai un singur candidat, combaterea memoriului, se va face de unul
din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 41. Proba orală și a memoriului se va face în ședința publică a medicilor primari
ai spitalelor, prezidată de Efori.
În ambele aceste probe, juriul examinează și medicii primari îl asistă.
Art. 42. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 43. Concursul de medici primari, șefi de serviciu în spitale și la consultațiuni
gratuite, în specialitate de medicină (patologie internă) la copii, consistă din 5 probe:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a trei pacienți luați din spitalul de copii;
c) Proba orală;
d) Practicarea unei autopsii pe cadavrul unui individ, mort în urma unei maladii
de medicină internă;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 44. Proba scrisă, consistă în descripția unui morb din patologia internă, care va
fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua ținerii concursului, de către un
candidat.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
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Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații vor fi sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestor probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 45. Pentru proba clinică, candidații o vor trece în serii de câte 3 pe fiecare zi.
Pentru fiecare serie, se vor alege 6 pacienți din spitalul de copii, din care se va trage
unul la sorți de către unul din candidați, care va fi același pentru una și aceiași serie.
Candidații care urmează vor fi izolați într‑o cameră, fără a comunica cu exteriorul.
Fiecare candidat examinează pe pacient 15 minute, va reflecta 15 minute, și va expune 15 minute.
Art. 46. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de patologie internă sau
generală. Această chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru
toți candidații.
Numerul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 47. Autopsia se va face pe cadavrul unui copil în amfiteatrul spitalului, pentru
care se acordă 15 minute după 10 minute de reflecție.
Art. 48. La probele: clinică, orală și operațiunea pe cadavru, candidaților din orice
serie, nu le este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor sau la
facerea operațiunilor.
Art. 49. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat asupra unui subiect
medical, după cum el va alege, cu observații proprii, culese sau din practica sa de spital, sau
din practica sa privată.
Acest memoriu urmează să fie tipărit și depus la Eforie cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu, va dura o oră.
Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critica în timp de 10
minute, iar susținătorul are drept a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află numai un singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul
din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 50. Proba orală și a memoriului, se va face în ședință publică, a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori.
În ambele aceste probe, juriul examinează și medicii primari îl asistă.
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Art. 51. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceeași procedură
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 52. Concursul de medici primari, șefi de serviciu, și la consultațiuni gratuite, în
specialitate de chirurgie (patologie externă) la copii, se compune din 5 probe:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a 3 pacienți luați din spitalul de copii;
c) Proba orală;
d) Executarea a 2 operațiuni pe cadavru;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 53. Proba scrisă, consistă în descripția unui morb din patologia chirurgicală,
care va fi una și aceeași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua concursului de către un
candidat.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații vor fi puși, sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat, toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestei probe se va face de autor, în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 54. Pentru proba clinică, candidații vor trece în serii de câte 3 pe fiecare zi.
Pentru fiecare serie, se vor alege câte 6 pacienți din spitalul de copii, din care se va
trage unul la sorți de către un candidat, și care va fi unul și același, pentru una și aceeași serie.
Fiecare candidat, examinează pe pacient 15 minute, va reflecta 15 minute, și va expune 15 minute.
Candidații care urmează, vor fi închiși într‑o cameră fără a comunica cu exteriorul.
Art. 55. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de patologie externă sau
chirurgie. Această chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați și va fi aceeași pentru
toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 56. Operațiunea se va face pe cadavrul unui copil, în amfiteatrul spitalului, pentru care se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați, trage la sorți chestiunea operațiunei, care va fi una și aceeași pentru toți candidații dintr‑o serie.
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Art. 57. La probele: clinică, orală, operatoare, candidaților, din orice serie, nu le
este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor sau la facerea
operațiunilor.
Art. 58. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat, asupra unui subiect de chirurgie, după cum el va alege, cu observațiuni proprii, culese sau din practica sa
de spital sau din practica sa privată.
Acest memoriu, urmează să fie tipărit și depus la Eforie, cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu va dura 1 oră.
Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critica în timp de 10
minute, iar susținătorul are drept a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află un singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 59. Proba orală și a memoriului, se va face în ședința publică a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori.
În ambele aceste probe, juriul examinează și medicii primari îl asistă.
Art. 60. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceiași procedură,
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 61. Concursul de medici primari, șefi de serviciu în spitale și la consultațiuni
gratuite, în specialitate de oculistică, consistă din 5 probe:
a) Compozițiunea scrisă;
b) Examinarea a 3 pacienți de ochi;
c) Proba orală;
d) Practicarea a 2 operațiuni oculare;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 62. Compozițiunea scrisă, consistă în descripția unui morb de ochi, din materia oftalmologică, care va fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua ținerii
concursului de către un candidat.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații vor fi puși, sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care le va pune în plic sigilat, și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce urmează.
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Art. 63. Pentru proba clinică, candidații o vor trece în serii de câte 3 pe fiecare zi.
Pentru fiecare serie, se va alege 6 pacienți de ochi, din care se va trage unul la sorți, de
către un candidat, și care va fi același pentru una și aceiași serie.
Fiecare candidat, examinează pe pacient 15 minute, reflectă 15 minute, și va expune
15 minute.
Candidații care urmează, vor fi izolați într‑o cameră, fără a comunica cu exteriorul.
Art. 64. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de oftalmologie. Această
chestiune va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 30 de minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 65. Operațiunile se vor practica, în amfiteatrul spitalelor Eforiei. Pentru fiecare
operațiune se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunile operațiunilor în număr îndoit de al membrilor, care va fi
din medicina operatoare oculară.
Chestiunile se vor trage la sorți. Una și aceiași operațiune va fi pentru toți candidații
din aceiași serie.
Art. 66. La probele: clinică, orală și operatoare, candidaților din orice serie nu
le este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor și la facerea
operațiunilor.
Art. 67. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat, asupra unui subiect de oftalmologie, după cum el va alege, cu observațiuni proprii culese sau din practica
sa de spital sau din practica sa privată.
Acest memoriu urmează să fie tipărit și depus la Eforie, cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu va dura 1 oră.
Candidații, care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critică în timp de 10
minute, iar susținătorul are dreptul a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află numai un singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul
din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 68. Proba orală și a memoriului, se va face în ședință publică a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori.
În ambele aceste probe, juriul examinează, și medicii primari îl asistă.
Art. 69. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceiași procedură,
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 70. Concursul de medici primari, profesori de clinică și teoria obstetricală, la
școala de moașe și la consultațiunile gratuite de la Institutul Maternitatea, consistă din 5
probe.
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a) Proba scrisă;
b) Proba clinică;
c) Proba orală;
d) Operațiunea pe fantomă;
e) Prezentarea unui memoriu.
Art. 71. Proba scrisă consistă în descripția unei chestiuni din patologia internă sau
chirurgicală. Aceasta chestiune va fi trasă la sorți de unul dintre candidați, și care va fi aceiași
pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații, vor fi sub privegherea unui membru din juriu, în timpul redactării
compozițiunii.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunile, membrului însărcinat cu
supravegherea, care le va pune într‑un plic sigilat și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 72. Proba clinică consistă în examinarea a 3 femei însărcinate sau lăuze din
Instit. Maternitatea.
Juriul va alege pentru acest scop, din serviciul respectiv 3 femei însărcinate sau lăuze,
care vor fi aceleași pentru toți candidații unei serii.
Pentru fiecare femeie însărcinată sau lăuză, se acordă candidaților 15 minute de examinare, 15 minute de reflecție, 15 minute pentru expunere.
Art. 73. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de obstetrică. Această
chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul expune 30 de minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 74. Proba operatoare, consistă în facerea operațiunii asupra fantomei.
Pentru executarea operațiunii, se acordă candidatului 15 minute după 10 minute de
reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor din
juriu.
Unul din candidați, trage la sorți chestiunea operațiunii, care va fi una și aceiași pentru toți candidații unei serii.
Art. 75. La probele: clinică, orală și operatorie, candidaților din orice serie nu le
este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor, sau la facerea
operațiunii.
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Art. 76. Memoriul prezentat de candidat, trebuie să fie redactat asupra unui subiect
de obstetrică, după cum el va alege, cu observațiuni proprii, culese sau din practica sa de
spital, sau din practica sa privată.
Acest memoriu urmează să fie tipărit și depus la Eforie, cu 10 zile înainte de ziua
ținerii concursului.
Argumentația memoriului se va face astfel:
Când candidații vor fi mai mulți la număr, se vor împărți în serii de câte 4.
Argumentația unui memoriu va dura 1 oră.
Candidații care combat memoriul, au dreptul fiecare de a face critica în timp de 10
minute, iar susținătorul are dreptul a răspunde într‑un timp îndoit.
Când se află numai un singur candidat, combaterea memoriului se va face de unul
din membrii juriului, tras la sorți de președinte.
Art. 77. Proba orală și a memoriului, se va face în ședință publică a medicilor primari ai spitalelor, prezidată de Efori.
În ambele aceste probe, juriul examinează și medicii primari îl asistă.
Art. 78. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 23 și 24.
Art. 79. Pentru concursul de medici primari ai ospiciului Mărcuța (șefi de serviciu), se va urma programa specialității de medicină (patologie internă), cu modificațiunile
următoare: chestiunile, atât pentru compozițiunea scrisă, cât și pentru probele clinică, orală
și practică, pe cât se vor putea să fie din maladiile mintale și adică:
a) Compozițiunea scrisă, din patologia sistemului nervos;
b) Examinarea a 3 bolnavi, dintre care unul atins de o maladie mintală;
c) Expunerea unei chestiuni de psihiatrie;
d) Practicarea unei autopsii pe cadavrul unui individ, mort în urma unei maladii
mintale sau cerebrale;
e) Un memoriu, având de subiect o chestiune, fie de anatomie, fie de fiziologie,
fie de patologie cerebrală.
Art. 80. Concursul de medici secundari, în specialitate de medicină (patologie internă) la adulți, consistă din 4 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba practică.
Art. 81. Proba scrisă, va trata o chestiune de fiziologie, de anatomie descriptivă sau
generală. Această chestiune va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceiași pentru
toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
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Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacțiune și va avea loc în cancelaria Eforiei, sub privigherea unui membru din juriu.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
priveghierea, care va pune în plic toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 82. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de patologie internă sau
generală. Această chestiune va fi trasă la sorți de unul din candidați și va fi aceiași pentru
toți candidații.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 83. Proba clinică consistă în examinarea a 3 bolnavi din spitalele generale.
Juriul va alege pentru acest scop, din serviciile respective de medicină, 3 pacienți,
care vor fi aceiași pentru toți candidații unei serii.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidatului 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecțiune sub priveghere și 10 minute pentru expunere.
Art. 84. Proba practică consistă în facerea unei autopsii pe cadavru. Ea se va executa
în amfiteatrul spitalelor, pentru care se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de
reflecție.
Art. 85. La probele: clinică, orală și operatoare, candidaților nu le este permis să
asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor sau la facerea operațiunilor.
Art. 86. Notele se dau între 0 și 20, și se vor pune pe catalog, atât în cifre, cât și în
litere, fără corecții sau răzături.
Art. 87. Notele se vor ține secrete, și după fiecare ședință terminată, catalogul notelor semnat de membru, se va sigila într‑un plic și‑l va da președintelui.
Președintele juriului va trimite toate plicurile cu cataloagele la Eforie, imediat după
terminarea fiecărei probe, împreună cu procesul-verbal privitor la acea probă. Deasupra plicului se va nota numele membrilor din juriu și felul probei.
Aceste plicuri se vor deschide la finele fiecărei probe de Efori, care va afișa media
notelor obținute de candidați la acea probă; iar după terminarea definitivă a concursului,
Eforia va regula clasificațiunea conform notelor.
Art. 88. Concursul de medici secundari, în serviciul de chirurgie (patologie externă) la adulți, consistă din 4 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba operatoare.
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Art. 89. Proba scrisă, consistă în descripțiunea unei chestiuni de fiziologie și de anatomie descriptivă sau generală. Această chestiune este trasă la sorți de unul din candidați, și
va fi aceeași pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei,
sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 90. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de patologie externă sau
chirurgie. Această chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceeași pentru
toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 15 minute, după 15 minute de reflecție.
Art. 91. Proba clinică consistă în examinarea a 3 bolnavi din spitalele generale. Juriul va alege pentru acest scop, din serviciile respective de chirurgie 3 pacienți, care vor fi
aceeași pentru toți candidații.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidatului 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecție sub priveghere și 10 minute pentru expunere.
Art. 92. Proba operatoare consistă în practicarea unei operațiuni pe cadavru. Ea
se va face în amfiteatrul spitalelor, pentru care se acordă candidatului 15 minute, după 10
minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați trage la sorți chestiunea operațiunei, care va fi aceeași pentru toți
candidații.
Art. 93. La probele: clinică, orală și operatorie, candidaților din orice serie, nu le
este permis să asiste la examinarea pacienților, la expunerea chestiunilor, și la efectuarea
operațiunilor.
Art. 94. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceeași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 95. Concursul de medici secundari în serviciile mixte de medicină și chirurgie,
consistă din 4 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba operatorie.
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Art. 96. Proba scrisă consistă în descripțiunea unei chestiuni de fiziologie și de anatomie descriptivă sau generală. Această chestiune este trasă la sorți de unul din candidați, și
va fi aceiași pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei,
sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestei probe se va face de autor, în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 97. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni, din patologia internă sau
externă.
Această chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați, și va fi aceeași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 98. Proba clinică, consistă în examinarea a 3 bolnavi din spitalele generale.
Juriul va alege pentru acest scop, din serviciile respective 3 pacienți, care vor fi aceiași
pentru toți candidații.
Fiecare candidat examinează pe pacient 10 minute, va reflecta 10 minute și va expune 10 minute.
Art. 99. Proba operatorie, consistă în facerea unei operațiuni pe cadavre. Ea se va
face, în amfiteatrul spitalelor, pentru care se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute
de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați trage la sorți chestiunea operațiunei, care va fi una și aceiași pentru toți candidații.
Art. 100. La probele: clinică, orală și operatoare candidaților nu le este permis să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și facerea operațiunilor.
Art. 101. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceeași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 102. Concursul de medici secundari în serviciul de medicină (patologie internă), la copii consistă din 4 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba practică.
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Art. 103. Proba scrisă consistă în descripțiunea unei chestiuni de fiziologie și
de anatomie descriptivă sau generală. Această chestiune va fi trasă la sorți, de unul din
candidați, și va fi aceași pentru toți candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacțiune, și va avea loc în cancelaria Eforiei, sub privigherea unui membru din juriu.
Candidații nu au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea membrilor însărcinați cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe se va face de autor, în ședință plenară sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 104. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de patologie internă sau
generală. Această chestiune va fi trasă la sorți, de unul din candidați și va fi aceași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 105. Proba clinică, consistă în examinarea a 3 bolnavi din spitalul de copii.
Juriul va alege pentru acest scop, din serviciul de medicină al spitalului de copii 3
pacienți, care vor fi aceiași pentru toți candidații.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidatului 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecțiune sub priveghere și 10 minute de expunere.
Art. 106. Proba practică, consistă în facerea unei autopsii pe cadavru. Ea se va executa în amfiteatrul spitalului, pentru care se acordă candidatului, 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 107. La probele: clinică, orală si operatoare, candidaților nu le este permis, să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și facerea operațiunilor.
Art. 108. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceeași procedură prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 109. Concursul de medici secundari în serviciul de chirurgie (patologia externă), la copii consistă din 4 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba operatoare.
Art. 110. Proba scrisă, consistă în descripția unei chestiuni de fiziologie și de anatomie descriptivă sau generală. Această chestiune este trasă la sorți de unul din candidați, și
va fi aceiași pentru toți candidații. Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor
din juriu.
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Pentru acestă lucrare se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc în cancelaria Eforiei,
sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații n‑au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic sigilat, toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui
juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor în ședința plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 111. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de patologia externă sau
chirurgie.
Această chestiune, va fi trasă la sorți de unul din candidați și va fi aceiași pentru toți
candidații. Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor juriului.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 112. Proba clinică consistă din examinarea a 3 bolnavi.
Juriul va alege pentru acest stop, din serviciul de chirurgie al spitalului de copii 3
pacienți, care vor fi aceiași pentru toți candidații.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidatului 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecție sub priveghere și 10 minute de expunere.
Art. 113. Proba operatoare, consistă în practicarea unei operațiuni pe cadavre. Ea se
face în amfiteatrul spitalelor, pentru care se acordă candidatului, 15 minute, după 10 minute
de reflecție.
Juriul va redacta chestiunea operațiunilor, în număr îndoit de acela al membrilor.
Unul din candidați trage la sorți chestiunea operațiunii, care va fi una și aceiași pentru toți candidații.
Art. 114. La probele: clinică, orală și operatoare, candidaților nu le este permis să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și efectuarea operațiunilor.
Art. 115. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 116. Concursul de medici secundari în serviciul de oculistică, consistă din 4
probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba operatoare.
Art. 117. Proba scrisă, consistă în descripțiunea unui morb de ochi din materia oftalmologică, care va fi una și aceiași pentru toți candidații, trasă la sorți în ziua concursului
de către un candidat.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
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Pentru această lucrare se acordă 4 ore de redacțiune, și va avea loc în cancelaria Eforiei sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații nu au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor, în ședință plenară sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 118. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de oftalmologie.
Această chestiune, va fi trasă la sorți, de unul din candidați și va fi aceiași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 119. Proba clinică, consistă în examinarea a 3 pacienți.
Juriul va alege pentru acest scop, din serviciul oftalmologic 3 pacienți, care vor fi
aceiași pentru toți candidații.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidatului 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecțiune sub privighere, 10 minute de expunere.
Art. 120. Proba operatoare se va face în amfiteatrul spitalelor. Pentru fiecare
operațiune, se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta chestiunile operațiunilor, în număr îndoit de al membrilor, care vor
fi din medicina operatoare oculară.
Unul din candidați, trage la sorți chestiunea operațiunii, care va fi una și aceiași pentru toți candidații.
Art. 121. La probele: clinică, orală și operatoare, nu le este permis candidaților, să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și efectuarea operațiunilor.
Art. 122. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceiași procedură
prevăzută de art. 86 și 87.
Art. 123. Concursul de medici secundari în serviciul de obstetrică, consistă în 4
probe:
b) Proba scrisă;
b) Proba orală;
c) Proba clinică;
d) Proba operatoare.
Art. 124. Proba scrisă, consistă în descripțiunea unei chestiuni, de fiziologie și de
anatomie descriptivă sau generală.
Această chestiune, va fi trasă la sorți, de unul din candidați și va fi aceiași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit, de numărul membrilor juriului.
666

Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacție, și va avea loc, în cancelaria Eforiei,
sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații, nu au voie să consulte cărți sau note.
Candidații, după ce vor termina vor preda compozițiunea membrului, însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor, în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 125. Proba orală consistă în expunerea unei chestiuni de obstetrică.
Această chestiune, va fi trasă la sorți, de unul din candidați, și va fi aceiași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, va fi îndoit de numărul membrilor.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 126. Proba clinică, consistă în examinarea a 2 femei însărcinate sau lăuze, din
Inst. Maternitatea. Juriul va alege pentru acest scop din serviciul respectiv două femei însărcinate sau lăuze care vor fi aceleași pentru toți candidații unei serii.
Pentru fiecare femeie însărcinată sau lăuză, se acordă candidaților 10 minute de examinare, 10 minute de reflecțiune sub priveghere și 10 minute pentru expunere.
Art. 127. Proba operatoare consistă în facerea unei operațiuni asupra fantomei. Pentru executarea operațiunei, se acordă candidatului 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Juriul va redacta, chestiunilor operațiunilor, în număr îndoit, de acela al membrilor
din juriu.
Unul din candidați, trage la sorți chestiunea operațiunei, care va fi una și aceiași,
pentru toți candidații.
Art. 128. La probele: clinică, orală, și operatoare, candidaților nu le este permis să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și efectuarea operațiunilor.
Art. 129. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 130. Concursul de medici secundari, în serviciul de maladii mintale de la ospiciul Mărcuța, consistă din 4 probe:
a) proba scrisă;
b) proba orală;
c) proba clinică;
d) proba practică;
Art. 131. Proba scrisă, consistă în descripția unei chestiuni de fiziologie și anatomia
sistemului nervos, precum și din medicina generală.
Aceste chestiuni, vor fi trase la sorți de unul din candidați, vor fi aceleași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor, vor fi îndoit de numărul membrilor din juriu.
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Pentru această lucrare, se acordă 4 ore de redacțiune, și va avea loc în cancelaria Eforiei, în 2 ședințe consecutive, sub privegherea unui membru din juriu.
Candidații nu au voie să consulte cărți sau note.
Candidații după ce vor termina, vor preda compozițiunea, membrului însărcinat cu
privegherea, care va pune în plic toate aceste lucrări, și le va înmâna președintelui juriului.
Citirea acestei probe, se va face de autor, în ședință plenară, sub controlul candidatului ce‑l urmează.
Art. 132. Proba orală, consistă în expunerea unei chestiuni de psihiatrie.
Această chestiune, va fi trasă la sorți, de unul din candidați și va fi aceeași pentru toți
candidații.
Numărul chestiunilor va fi îndoit de numărul membrilor.
Candidatul va expune 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 133. Proba clinică, consistă în examinarea a 2 pacienți, unul atins de maladie
internă și altul de o maladie mintală.
Juriul va alege, pentru acest scop, 2 pacienți din serviciile respective ale spitalelor,
care vor fi aceiași pentru toți candidații.
Pentru fiecare pacient, se acordă candidaților, 10 minute de examinare, 10 minute de
reflecție sub priveghere și 10 minute pentru expunere.
Art. 134. Proba practică consistă în facerea unei autopsii pe cadavrul unui individ
mort, în urma unei maladii mintale sau cerebrale. Această autopsie se va face în amfiteatrul
spitalelor, pentru care se acordă 15 minute, după 10 minute de reflecție.
Art. 135. La probele: clinică, orală și operatorie, candidaților nu le este permis să
asiste la examinarea pacienților, expunerea chestiunilor și efectuarea operațiunilor.
Art. 136. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceeași procedură prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 137. Concursul de internat consistă în 2 probe:
a) proba scrisă;
b) proba orală;
Art. 138. Proba scrisă consistă în descripțiunea a 2 chestiuni: una din anatomie și
cealaltă din patologie internă sau externă.
Pentru această chestiune, se acordă candidatului 4 ore de redacțiune, și va avea loc în
cancelaria Eforiei, în 2 ședințe consecutive sub privegherea unui membru din juriu.
Art. 139. Proba orală, consistă în expunerea a 2 chestiuni: una din anatomie și cealaltă din patologia internă sau externă.
Pentru proba orală, se acordă fiecărui candidat, 10 minute de reflecțiune și 10 minute de expunere și va avea loc în cancelaria Eforiei.
Art. 140. Nu este permis candidatului, să consulte cărți sau note, sub pedeapsa excluderii de la concurs de către juriu.
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Art. 141. Chestiunile sunt redactate, de juriul examinator și trase la sorți de unul
din candidați.
Chestiunile vor fi în număr îndoit de numărul membrilor din juriu.
Chestiunea scrisă este una și aceeași, pentru toți condidații.
Art. 142. Punerea notelor și predarea cataloagelor, se va face după aceeași procedură prevăzută, la art. 86 și 87.
Art. 143. Concursul de externat consistă din 2 probe:
a) Proba scrisă;
b) Proba orală.
Art. 144. Proba scrisă, consistă în descripțiunea a 2 chestiuni: una din anatomie și
cealaltă din patologia elementară.
Pentru această compozițiune scrisă se acordă candidatului 4 ore de redacțiune, și va
avea loc în cancelaria Eforiei, în 2 ședințe consecutive, sub privegherea unui membru din
juriu.
Art. 145. Proba orală, consistă în expunerea a 2 chestiuni: una din anatomie și cealaltă din patologia elementară.
Pentru chestiunea orală, se acordă candidatului 10 minute de expunere, după 10 minute de reflecție.
Art. 146. Nu este permis candidaților să consulte cărți sau note, sub pedeapsa excluderii de la concurs de către juriu.
Art. 147. Chestiunile sunt redactate de juriul examinator și trase la sorți de unul
din candidați.
Chestiunile vor fi în număr îndoit de numărul membrilor din juriu.
Chestiunea scrisă este una și aceiași pentru toți candidații.
Art. 148. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.
Art. 149. Concursul de moașe primară și directoare la Inst. Maternitatea consistă
din 2 probe, adică:
a) Proba orală sau teoretică;
b) Proba clinică sau practică.
Art. 150. Proba orală consistă în expunerea a 2 chestiuni:
a) O chestiune de anatomie generală umană sau specială a părților genitale
feminine;
b) O chestiune asupra sarcinilor, facerilor și a lăuziilor, atât regulate, cât și neregulate, cu arătarea conduitei ce moașa are să observe, în cursul unor asemenea faceri și lăuzii.
Pentru fiecare din aceste chestiuni, se acordă concurentelor, câte 15 minute de
reflecțiune și alte 15 minute pentru răspuns.
Art. 151. Proba clinică sau practică consistă:
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a) În examinarea unei femei lăuză, pentru constatarea sistematică a sarcinii, a
timpului ei și a condițiunilor facerii, ce așteaptă acea femeie.
b) În examinarea unei femei lăuză, pentru constatarea condițiunilor, în care acea
femeie se află, atât în privința stării generale, cât și în privința părților ei genitale.
c) În exercitarea unora din manipulațiunile sau operațiunile cele mai necesare, în
privința moașelor, pe fantomă sau fiind posibil, chiar pe vreo lăuză în ființă.
Pentru această probă, se acordă concurentelor câte 15 minute pentru fiecare examinare, și câte 10 minute pentru manipulațiunile sau operațiunile obstetricale.
Art. 152. Punerea notelor și predarea cataloagelor se va face după aceiași procedură
prevăzută la art. 86 și 87.

BDGSS, nr. 1 și 2, 1 și 15 ianuarie 1891, anul III, p. 2–7; vezi și MO, 1890, nr. 212, 21 decembrie,
p. 5061–5063.

58.
Regulament pentru ocuparea posturilor de medici,
medici veterinari, farmaciști și moașe,
salariați de comuna Craiova
Capitolul I.
Dispozițiuni generale.
Art. 1. Toate funcțiunile medicale se dau prin concurs, ori de câte ori vor fi locuri
vacante.
Art. 2. Consiliul comunal, în caz de vacanță, numește provizoriu un doctor în medicină român sau naturalizat român.
Art: 3. Primăria va anunța imediat direcțiunei generale a serviciului sanitar, atât
vacanța și salariul destinat funcțiunei, spre a se publica în Monitorul oficial și Monitorul comunal, pentru cunoștința candidaților.
Art. 4. Concursul se face cel puțin două luni după publicare.
Art. 5. Concursurile sunt publice și se fac în limba română.
Art. 6. Concursurile se țin în București, în localul destinat de direcțiunea generală
a serviciului sanitar.
Art. 7. Nu pot fi admiși la concurs decât români sau naturalizați cu dreptul de liberă
practică.
Art. 8. Concurenții sunt datori a prezenta direcțiunei generale a serviciului sanitar,
cel puțin cu 20 zile înaintea concursului, actele următoare:
a) Actul de naștere sau de naturalizațiune;
b) Diplomele specialității pentru care concurează, diploma de doctor în medicină, sau diploma de medic veterinar sau de licențiat în farmacie, și certificatul de liberă
practică în țară, dacă diploma este din străinătate;
c) Certificate de funcțiunile ocupate în țară, dacă a ocupat de la luarea diplomei
și până la prezentarea la concurs;
d) Memoriile, prevăzute la art. 22 și 24, se vor distribui fiecărui membru din juriu
mai înainte de începerea concursului.
Art. 9. Toate actele depuse de candidați se cercetează și se pronunță asupra validității
lor; pentru medici consiliul sanitar superior; pentru medicii veterinari comisia veterinară;
iar pentru farmaciști comisia farmaceutică, după care, direcția generală a serviciulul sanitar
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notifică primăriei numele concurenților și certificatele obținute pentru serviciile făcute în
țară, apoi procedează la cercetarea concursului, comunicând primăriei cât și candidaților
înscriși ziua fixată a concursului.
Art. 10. Juriul se compune pentru concursul de medici, din un membru al consiliului sanitar superior, ca președinte, de doi profesori ai facultății de medicină din București,
din un medic primar al eforiei spitalelor civile din București, tras la sorți în ședință plenară
a colegiului medical, și dintr‑un delegat al primăriei, doctor în medicină.
Pentru concursul de medici veterinari, din un membru al consiliului sanitar superior
ca președinte, doi profesori ai școlii superiore de medicină veterinară, trași la sorți în ședința
plenară a consiliului profesoral, din un membru al comisiunei veterinare și din un delegat al
primăriei, medic veterinar.
Pentru concursul de farmaciști, din un membru al consiliului superior ca președinte,
de un membru al comisiunei chimico-farmaceutică și din un delegat al primăriei, licențiat
în farmacie, român.
Concursul de moașe se va ține în localitate și juriul se va compune din medicul primar al orașului, ca președinte, din un medic primar al spitalelor din localitate, tras la sorți în
ședință plenară a consiliului de igienă și de salubritate publică al orașului Craiova și din un
delegat al primăriei, doctor în medicină.
Toți membri juriilor dau note candidaților la fiecare materie.
Art. 11. Concursul constă în probe în scris, probe practice și probe orale.
Art. 12. Clasificațiunea notelor se face de la 0 la 10; iar candidații care nu au la proba în scris media 7, nu mai sunt primiți la celelalte probe.
Art. 13. Fiecare membru al juriului va avea un catalog cu numele candidaților pentru fiecare probă.
Notele se vor da în modul următor:
Proba scrisă se citește de candidat sub privegherea unuia din concurenți, în lipsă de
un alt concurent, privegherea candidatului se va face de un membru al juriului.
Membrii jurului dau fiecare după terminarea unei probe nota cuvenită candidatului
respectiv în catalog, pe care îl semnează și îl remite președintelui în fiecare zi, într‑un plic
sigilat până la terminarea concursului, când se va forma nota generală; iar catalogul va rămâne la dosar.
Art. 14. În caz de egalitate a notelor, juriul va aprecia având în vedere practica și
funcțiile ocupate mai înainte de concurenți.
Art. 15. Cheltuielile concursului sunt în sarcina primăriei.
Fiecare membru al juriilor pentru concursurile medicilor, medicilor veterinari și
farmaciștilor, va primi pe fiecare ședință câte 20 lei.
Delegatul primăriei, dacă nu este domiciliat în București, va primi pe fiecare zi cât
durează concursul câte 40 lei și cheltuielile de transport.
Fiecare membru al juriului, pentru concursul moașelor, va primi de fiecare ședință
câte 10 lei.
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Art. 16. Juriul, după terminarea probei scrisă, procedează la deschiderea plicurilor
în care se află cataloagele notelor acestei probe și urmează conform art. 12.
În ultima ședință, juriul procede la formarea notei mediei generală, care este, cel puțin
7, și făcând clasificațiunea candidaților într‑un proces-verbal, îl înaintează prin președintele
său direcțiunei generale a serviciului sanitar, pentru a‑l comunica primăriei, care va recomanda pe candidați spre a fi numiți după ordinea clasificațiunei juriului și în conformitate
cu alin. III, de la art. 40 din legea sanitară.
Art. 17. Dacă după publicare se prezintă numai un candidat, concursul se va amâna
pentru prima oară din această cauză; însă la a doua oară se va proceda la examinare, conform regulilor aci stabilite, și dacă are media generală, cel puțin 7 la scris și 7 la oral, numai
astfel va fi admis.
Art. 18. La deschiderea fiecărei ședințe, fără știrea candidaților, juriul examinator
formulează chestiunile, le mestecă și cel mai tânăr dintre membrii juriului, trage câte una
din fiecare probă.
Art. 19. Chestiunile în scris, probele de medicină operatoare, bolnavi pentru clinică
și manipulările fantomului obstetrical, sau examenul unei femei, vor servi unele și aceleași
pentru toți candidații. De aceea, candidații, în timpul examenelor, vor fi retrași într‑o cameră separată, de unde câte unul va veni la apel, chemați după litera alfabetică.
În caz când numărul candidaților va fi mai mare de doi, juriul îi poate divide în serii.
Chestiunea va fi însă una și aceiași pentru fiecare serie.
Art. 20. Pentru probe se acordă timpul următor:
a) Pentru cea în scris 4 ore, în care timp candidații vor fi supravegheați de unul din
membrii juriului, ca să nu comunice între dânșii, sau să consulte cărți, notițe, ori însemnări.
Dupe 4 ore, fiecare candidat iscălește proba sa și o pune într‑un plic pe care îl sigilează atât el cât și ceilalți candidați, precum și membrul juriului, care adună toate plicurile
sigilate și le predă președintelui juriului;
b) Pentru cea orală, compunându‑se din una sau mai multe chestiuni, pentru fiecare în parte se acordă 10 minute de reflecție și 15 de răspuns;
c) Pentru cea clinică de fiecare chestiune 10 minute;
d) Pentru cea de medicină operatorie, după importanța chestiunei, se fixeză de
juriu de la 10 până la 35 minute.
Memoriile prevăzute la art. 22 și 24 vor fi argumentate de candidați; fiind numai un
singur candidat, ele vor fi apreciate de juriu.
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Capitolul II
Dispoziții speciale
§I
Concurs pentru medicii primari de oraș, de circumscripție și verificator de decese
Art. 21. Pentru admiterea la concurs a candidaților se cere:
Pentru medicul primar, ca el să fie doctor în medicină și să aibă 6 ani de practică, sau
4 ani de practică, din care 2 ani de funcțiune publică, și anume 2 ani ca medic de plasă, sau
2 ani ca medic de spital, sau 2 ani ca medic de oraș, reședință de județ.
Pentru medicii de circumscripție și verificatori de decese, candidatul trebuie să fie
doctor în medicină și să aibă 2 ani de practică, din care unul de funcțiune publică ca medic
de plasă.
Art. 22. Concursul consistă în trei probe; iar pentru concursul de medic primar
de oraș se cere și un memoriu imprimat, care va trata despre o chestiune de igienă publică.
Una în scris, una orală și una clinică.
a) Proba în scris va trata despre o chestiune de igienă publică sau epidemiologie;
b) Proba orală este a trata o chestiune de medicină legală;
c) Proba clinică va consista în examinarea și diagnosticarea a trei bolnavi:
Un caz de boli interne, un caz de boli externe (chirurgie) și un caz de obstetrică; sau
va face manipularea obstetricală pe fantom.
§ II
Concursul de medici primari de spitale
Art. 23. Pentru admiterea la concurs a candidatului se cere ca el să fie doctor în medicină și să aibă 4 ani practică în țară, sau să fi funcționat 2 ani ca medic secundar de spital
prin concurs, sau 2 ani ca intern titular în spitalele din Paris, sau că a funcționat un an ca
medic de plasă de la obținerea titlului de doctor în medicină.
Art. 24. Concursul consistă din patru probe și un memoriu imprimat, care va trata
despre o chestiune de medicină internă sau de chirurgie, bazată pe observațiuni personale.
Una scrisă, una orală, una clinică și una de medicină operatorie.
a) și b) Proba scrisă și cea orală, va trata despre o chestiune de medicină internă
sau de chirurgie;
c) Proba clinică va întocmi cea de la concursul medicilor primari și verificatori
de decese;
d) Proba de medicină operatoare se va face asupra unui cadavru, sau asupra mai
multor cadavre după trebuință.
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§ III
Concurs de medici secundari de spitale
Art. 25. Pentru admiterea la concurs a candidatului se cere să fie doctor în medicină.
Art. 26. Concursul consistă în trei probe: una scrisă, una orală și una clinică.
a) Proba scrisă va fi ca cea de la § I, art. 22;
b) Proba orală va fi întocmai ca cea de la § I, art. 22;
c) Proba clinică va fi întocmai ca cea de la § I, art. 22;
§ IV
Concurs pentru medicii veterinari
Art. 27. Nu se admit la concurs decât aceia cu titlul de medic veterinar și care să fi
practicat 2 ani veterinăria în țară.
Art. 28. Concursul consistă în patru probe: una scrisă, două orale și una practică.
Art. 29. Proba scrisă va conține două chestiuni:
a) Morbele epizootice și contagioase;
b) Poliția sanitară veterinară.
Art. 30. Probele orale vor consista fiecare din o chestiune:
a) De igienă generală;
b) De igienă aplicată progenerațiunei animalelor domestice;
c) De inspecțiunea cărnurilor;
d) Proba practică va fi operațiunea pe cadavru.
§V
Concursul de farmaciști de spitale
Art. 31. Pentru admiterea la concurs a candidaților se cere să fie licențiați în farmacie.
Art. 32. Concursul consistă din trei probe:
Una în scris, una oral și trei practice.
a) Descrierea proprietăților fizice și chimice ale uneia din substanțele vegetale și
minerale care să întrebuințează în farmacie.
b) Despre substanțele toxice uzitate în medicină și modul de a le prepara;
c) Prepararea unei formule medicale după regulile artei, sau transformarea unui
produs chimic în altul farmaceutic;
d) Analiza chimică a urinei.
§ VI
Concursul pentru moașe de urbe și spitale
Art. 33. Pentru admiterea la concurs se cere se posede diploma de moașe.
Art. 34. Concursul consistă din două probe:
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Una orală și una clinică;
a) Proba orală va trata despre primul ajutor care va trebui să se dea femeilor în
timpul sarcinii, al facerii și al lăuziei;
b) Proba clinică va consista în diagnosticarea unei sarcini.
Dispozițiuni tranzitorii
Art. 35. Toate dispozițiunile vechilor regulamente contrare prezentului (regulament) sunt și rămân fără nici o putere.
Acest regulament s‑a discutat și votat de consiliul comunal în ședințele de la 11 no
iembrie 1889 și 12 noiembrie 1890.

[aprobat cu decretul regal nr. 1814 din 8 mai 1897] – BDGSS, nr. 17, 1 septembrie 1897, anul IX,
p. 272–278.

59.
Regulamentul administrației comitetului spitalului
« Elisabeta Doamna Caritatea Gălățeană », din Galați
Dispoziții generale
Art. 1. Administrația averii spitalului « Elisabeta Doamna, Caritatea Gălățeană »,
a clădirilor sale pentru spitalul propriu și casa de sănătate, a averii sale, mobile și imobile, a
finanțelor sale, și tot aceea ce are spitalul, astăzi și în viitor, ca proprietate a sa donată, cumpărată sau sub orice chip câștigată ca proprietate a spitalului și pentru spital și nevoile sale,
se administrează de un comitet al spitalului (art. 24 din statute).
Art. 2. Comitetul se compune:
a) Din P. S. episcop al eparhiei Dunării de Jos, ca președinte perpetuu al
comitetului.
b) Din persoanele delegate de comitetul fondator ca administratori pe viață; din
membrii săi prevezuți prin actul de fondațiune din 13 decembrie 1884.
c) Din un membru al colegiului donatorilor.
d) Din un delegat temporal al primăriei urbei Galați și un supleant, delegați de
aceasta, din sânul său, sau din notabilii orașului, conform art. 6 din statute.
e) Din un delegat al consiliului județului Covurlui și un supleant, din sânul său
sau din notabilii orașului Galați, conform art. 6 din statute.
f) Din medicul primar al spitalului și dacă vor fi mai mulți, cel mai vechi în
serviciu.
Art. 3. La caz de vacanță a unuia sau a mai mulți din administratorii delegați de comitetul fondator sau delegatul donatorilor, locurile lor se vor completa conform statutelor
care prevăd cazul și procedura de urmat.
Art. 4. La vacanțele membrilor, administratorii prevezuți mai sus, colegiul fondatorilor și al donatorilor se convoacă îndată și înainte chiar de perioada de cinci ani.
Pentru completarea comitetului cu celelalte persoane, ca delegați de comună și
județ, se va procede cum indică statutele din cinci în cinci ani (art. 6 din statute).
Art. 5. La toate aceste alegeri și completări de membri, vor fi convocați toți fondatorii spitalului care vor fi în viață sau moștenitorii lor. Fiind mai mulți moștenitori, unul va
trebui a fi autorizat de toți. Tot astfel se va urma și la donatori. Atât fondatorii cât și donatorii care n‑ar lua parte în persoană, pot fi reprezentați de alte persoane învestite cu procuri
legale.
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Art. 6. Convocările prevăzute în articolele 4 și 5 se fac de către președintele comitetului spitalului, indicând ziua, ora și locul întrunirii.
Colegiul nu se poate ocupa de alte chestiuni decât numai de alegerea și completarea
comitetului (art. 8 din statute).
Art. 7. La perioadele din cinci în cinci ani, comitetul își va constitui biroul său în
conformitatea statutelor.
Art. 8. Administrația generală a tuturor afacerilor spitalului se face de comitet în
mod colectiv; supravegherea mai de aproape a tuturor serviciilor, conform statutelor și a
regulamentelor de administrație ale comitetului, se face prin președinte și prin un membru
delegat de comitet.
Art. 9. Delegatul prevăzut la art. 8 se va numi din an în an.
Dispozițiunile delegatului vor fi luate în unire și de acord cu președintele.
Art. 10. Spitalul fiind la marginea orașului, comitetul va înscrie în bugetul fiecărui
an, o indemnitate de transport pentru delegatul său.
Art. 11. Asemenea se va acorda indemnitatea de transport membrilor însărcinați în
diferite comisiuni.
Art. 12. Președintele comitetului poartă în numele său toată corespondența zilnică
în tot ce privește afacerile generale ale spitalului (art. 31 statute).
Toate chestiunile de pură corespondență le rezolvă și le dă curs; acele însă relative la
chestiuni de numiri în personal, le supune rezolvării și aprobării comitetului.
Art. 13. Nici o cheltuială neprevăzută în buget nu se va putea face fără autorizația
comitetului, aprobată de ministru.
Art. 14. Președintele, la cea întâi ședință, va comunica comitetului spre aprobare
lucrările ivite în intervalul ședințelor.
Art. 15. Toate veniturile spitalului nu se vor întrebuința decât pentru întreținerea
și îmbunătățirea imobilelor sale și în general pentru administrația bunurilor sale și plata
tuturor impiegaților spitalului și pentru întreținerea bolnavilor.
Art. 16. În curgerea timpului când spitalul ar dobândi averi mobile și imobile, care
prin actele lor de donațiune ar avea, pe lângă îndatoririle pure spitalicești, și alte însărcinări
pentru care sunt destinate fonduri, peste acele afectate spitalului, comitetul le va accepta și
va satisface dorințele donatorilor.
Art. 17. Sub nici un chip, fondurile donate în bani de la 5.000 lei în sus inclusiv,
sau în imobile, nu se poate dispune de ele, decât numai de venitul lor, în folosul întreținerii
spitalului. Cu aceste sume se vor cumpăra efecte de ale Statului român și se vor depune la
Casa de Consemnație (art. 38 din statute), după ce mai întâi se vor fi achitat datoriile casei.
Art. 18. Spitalul fiind declarat de persoana morală prin legea din 21 decembrie
1890, ca atare, el se administrează ca orice instituțiune publică de binefacere și cu rezerva
prerogativelor inerente fondatorilor.
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Art. 19. Orice donațiune se va face în numele spitalului și pentru spital, se va cere
aprobarea legală conform legilor țării.
Art. 20. Destinația specială a spitalului, este:
a) A da îngrijire bolnavilor lipsiți de mijloace, de preferință celor din județul
Covurlui și orașul Galați (art. 2 din statute), în marginele resurselor de care dispune, fără
distincțiune de naționalitate și de religiune.
b) A face toate îmbunătățirile de care ar avea necesitate proprietățile sale.
c) A plăti pe toți impiegații și servitorii săi.
Art. 21. Afară de bolnavii îngrijiți gratuit de spital și cei cu subvențiuni din partea comunei Galați și județul Covurlui, spitalul poate primi și bolnavi cu plată a diferitelor
instituțiuni publice și private, precum și chiar persoane private.
Costul zilnic al bolnavilor acestora se va fixa la votarea bugetului anual.
Art. 22. Pe lângă spital se află și sanatoriu (casa de sănătate), în care se primesc bolnavi numai cu plată; foloasele acestei case trec la întreținerea spitalului.
Ea se administrează în conformitatea regulamentelor spitalului precum și a osebitelor dispozițiuni temporale luate în consecință de comitet.
Finanțele spitalului
Art. 23. În fiecare an, la epocile anului financiar, comitetul votează bugetul spitalului și a casei de sănătate, fixează numărul bolnavilor de întreținut potrivit cu resursele
spitalului, precum și cuantumul cheltuielilor totale și al întreținerii bolnavilor.
Bugetul va fi supus aprobării ministerului de interne, conform legii.
Art. 24. Conturile fiecărui an vor fi cercetate, verificate și aprobate de comitet, în
fiecare an, înainte chiar de votarea bugetului, ele vor fi înaintate la curtea de conturi spre
aprobare, conform legii pentru recunoașterea asupra așezământului de persoană juridică,
din decembrie 1890, și se va și publica o scurtă dare de seamă.
Art. 25. Casierul rămâne răspunzător, el și garanția sa, pentru toată gestiunea sa
până la aprobarea și acelui din urmă an în care el a funcționat.
Art. 26. Îndată ce resursele spitalului vor permite, se va înființa un post de director
și alte servicii necesare pentru mersul bun al administrației spitalului.
Art. 27. Plățile se vor face prin ordonanțe de plată formale, semnate de președintele
comitetului și de medic primar, membru în comitet.
Art. 28. Toate ordonanțele de plata sunt eliberate pe numele fiecărui șef de serviciu,
pentru achitarea personalului medical, administrativ sau de serviciu, iar pentru orice furnituri făcute spitalului pe numele intendentului sau a diferiților furnizori.
Art. 29. Pentru personal se vor prezenta state de prezență de fiecare șef de serviciu,
care va face și achitarea salariilor, păstrând o anume condică pentru aceasta.
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Atribuțiuni mai speciale ale comitetului
Art. 30. Comitetul regulează și aprobă ținerea licitațiilor de arendare, închiriere, furnituri de materiale și altele, de construcțiuni, reparări etc., conform legii asupra
contabilității pulblice; se pronunță asupra avizelor date de avocați și ingineri în chestiuni
de litigiu ce privesc avutul spitalului, precum și asupra tuturor chestiunilor ce trebuințele
spitalului ar reclama. Numește și revocă întregul personal al spitalului.
Art. 31. Comitetul ține ședințe ori de câte ori afacerile spitalului reclamă; el este cel
puțin cu o zi mai înainte convocat de către președintele său care comunică comitetului prin
actul de convocare și chestiunile puse la ordinea zilei.
Art. 32. Președintele prezidează și menține ordinea la ședințe; afară de lucrările la
ordinea zilei, membrii pot cere orice lămurire la afacerile spitalului, asemenea pot face orice
propuneri în interesul spitalului; comitetul decide.
Art. 33. Numai deciziunile votate cu majoritatea voturilor sunt executate.
Art. 34. Toți amploiații spitalului sunt datori a da cuvenita ascultare comitetului și
delegatului său, în tot ce privește mersul regulat al spitalului.
Art. 35. Casierul este obligat a prezenta comitetului situația casei la finele fiecărei
luni.
Președintele sau delegatul comitetului va revizui cel puțin o dată pe lună casa spitalului, cărora casierul e obligat a da socoteli de starea casei, comitetul va revizui oricând ar
crede aceasta necesar.
Art. 36. În caz de absența președintelui și a vicepreședintelui, afacerile spitalului se
conduc de unul dintre delegații comitetului fondator pe viață, și după moartea lor de unul
din delegații fondatorilor sau donatorilor, ales de comitet și care în cazuri excepționale poate convoca și comitetul.
Art. 37. Administrația comitetului se împarte în administrația interioară centrală și
administrația exterioară.
Art. 38. Administrația interioară centrală cuprinde următoarele servicii;
Serviciul administrației cu serviciile:
a) a bunurilor spitalului
b) a contabilității, a casieriei și
c) a intendenței spitalului.
Art. 39. Serviciul exterior se compune din corpul medical atașat la diferitele secții a
spitalului și intendenței spitalului.
Art. 40. Medicii spitalului se numesc prin concurs în conformitatea legii sanitare
a Statului și cu păzirea formalităților speciale prevăzute în regulamentul spitalului pentru
concursurile medicilor.
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Art. 41. Medicii primari pot lua dispozițiuni cu intendenții și servitorii spitalului în
tot ce privește atribuțiunile medicale.
Art. 42. Medicii secundari și internii ajută pe medicii primari în tot ce serviciul de
corespondență și alte îndatoriri spitalicești reclamă.
Art. 43. Funcționarii spitalului cu salariu de 150 lei în sus pe lună, se recomandă de
comitet ministerului de interne, pentru a fi numiți cu decret Regal.
Art. 44. Toți funcționarii spitalului sunt supuși acelorași îndatoriri și penalități prevăzute prin legi și regulamente pentru funcționarii publici.
Art. 45. Corpul medical formeză pentru comitet un consiliu consultativ. El va fi
consultat de comitet, fără ca opiniunea sa să fie obligatorie pentru comitet.
Art. 46. Medicii primari ai secțiunilor spitalului, la 1 martie a fiecărui an, propun
comitetului îmbunătățirile ce le cred necesare serviciului medical.
Secretarul Comitetului
Art. 47. Secretarul comitetului ales dintre membrii comitetului conform art. 21 din
statute, vegheză la întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor comitetului și le contrasemnează ca membru-secretar.
Art. 48. Orice lucrare a comitetului ca să fie executată, urmează a fi fost votată în
ședință de majoritatea membrilor prezenți.
Art. 49. Ședințele comitetului se țin totdeauna în termenii satutelor, cu numărul
persoanelor și cu îndeplinirea dispozițiunilor cuprinse în ele.
Atribuțiunile Directorului
Art. 50. În capul cancelariei se găsește un funcționar superior, numit director, care
va asista pe președinte și pe comitet în lucrările sale.
Art. 51. Directorul dirijează, sub controlul președintelui, mersul regulat al cancelariei, va controla lucrările și va veghea a se păzi buna rânduială în diferitele scripte și registre ale casierului și contabilului, astfel că fiecare impiegat să‑și îndeplinească datoriile cu
sânțenie și la caz de abatere va pune în curent pe președinte.
Art. 52. Directorul contrasemnează toate actele ieșite din cancelarie; el protocolează și verifică contractele și este răspunzător pentru orice neexactitate în execuțiunea deciziunilor comitetului.
Art. 53. El este răspunzător pentru orice neexactă urmare a unui fapt sau reproducere infidelă a vreunei piese care a servit de bază rezoluțiunii comitetului. Aceasta, bineînțeles,
fără prejudiciul de partea de răspundere ce revine de‑a dreptul șefilor de serviciu respectivi.
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Art. 54. El este dator să privegheze ca să nu iasă vreo lucrare din cancelarie care
să fie în contradicție cu actele, așezămintele sau instrucțiunile în ființă și va trebui, pe a sa
răspundere, să semnaleze și să refere grabnic președintelui orice greșală sau neregularitate
de felul acesta.
Art. 55. Directorul va controla toate lucrările ce se vor supune comitetului.
Diverse dispozițiuni
Art. 56. În nici un caz nu se pot trece cheltuielile peste sumele zilnice acordate unui
bolnav la nutriment, nici la spital, nici la sanatoriu (casa de sănătate); la calcularea conturilor se va avea de normă zilele de tratament a bolnavilor; orice plus peste cuantumul zilnic,
se va refuza plata.
Art. 57. Toate furniturile ce se fac, afară de cele prin licitații publice, nu se pot
face de nici o altă persoană decât de intendent, care singur este răspunzător de exactitatea
prețurilor și cantității.
Art. 58. Comitetul poate face asemenea furnituri când va voi.
Art. 59. Facturile pentru diferitele furnituri vor putea fi verificate de comitet, sau
delegatul său, din timp în timp, cu prețurile curente ale orașului.
Art. 60. Licitațiunile se vor ține de președinte asistat de un membru delegat de comitet.
Art. 61. Numirile personalului spitalului nu se pot face decât numai dintre români
sau naturalizați români.
Art. 62. Predarea, primirea și constatarea calităților și a cantităților tuturor obiectelor predate spitalului, prin licitații, se va face în prezența unei delegațiuni a comitetului, din
membrii săi, unul sau și mai mulți.
Art. 63. Membrul delegat va constata oricând va voi, dacă, furniturile pâinii, cărnii
și a oricăror obiecte predate spitalului sunt în condițiunile cerute, ca calitate și cantitate;
când le va constata rele sau lipsă, va lua dispozițiunile cuvenite, putând chiar să se refuze
primirea.
Art. 64. Nici un amploiat al spitalului, afară de medicii secundari, internii,
intendenții și servitorii, nu poate avea locuință în interiorul spitalului fără autorizațiunea
comitetului.
Art. 65. Nici un ban din paragraful extraordinar nu se poate elibera și nici o cheltuială nu se poate contracta fără prealabila autorizație a comitetului, – cu excepțiune de cazuri
urgente.
Art. 66. Socotelile anuale se vor prezenta comitetului de președinte, însoțite de un
raport formal.
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60.
Regulamentul Școlii de moașe clasa a II‑a din Craiova
Capitolul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Se crează pe lângă spitalul Filantropic din Craiova o școală de moașe, clasa
II‑a, în conformitate cu decizia onor. consiliu sanitar superior, no. 1545 din 8 decembrie
1898.
Art. 2. Scopul acestei școli este de a forma moașe care să servească numai în comunele rurale, așa ca fiecare comună rurală, cu timpul, să‑și aibă moașa sa proprie.
Art. 3. Această școală este pusă sub controlul direcției generale a serviciului sanitar
și se dirijază de către medicul primar al spitalului.
Capitolul II
Condițiile de admitere în școală
Art. 4. Sunt primite în această școală, ca eleve, numai românce, și în special se preferă româncele crescute în comunele rurale.
Art. 5. Nu se vor primi nici fete mai mici de 18 ani, nici femei mai bătrâne de 40 ani.
Art. 6. Se cere de asemenea condițiunea ca să știe să citească și să scrie, indiferent
ori câte clase primare vor avea.
Art. 7. Pentru acest scop, elevele la începutul anului școlar, vor fi examinate în ceea
ce privește scrierea și citirea, eliminându‑se cele fără știință de carte.
Art. 8. Acele necasare la înscriere sunt următoarele:
1. Actul de naștere;
2. Actul de vaccină;
3. Certificatul de studiile facute;
4. Un act din partea primăriei comunei în care locuește, prin care să se certifice că
sunt crescute în acele comune și că se bucură de o bună conduită.
Art. 9. Înscrierile în școală se fac în tot cursul lunii martie.
Art. 10. Pentru a se putea bine studia teoria și practica moșitului, numărul elevelor
se fixează la cel mult 40.
În cazul când elevele venite de la țară nu vor atinge acest număr de 40, atunci se vor
putea admite dintre orășencele care vor dori să învețe moșitul pentru a‑l practica în comu683

nele rurale. Acestea din urmă vor fi supuse la aceleași condițiuni de admitere prevăzute de
art. 8.
Capitolul III
Studiul moșitului
Art. 11. Durata studiului este de un an, cu începere de la 1 aprilie (deoarece multe
eleve fiind bursiere ale comunelor, durata și începutul studiilor este în legătură cu anul bugetar).
Art. 12. La 1 aprilie, elevele trebuiesc să fie prezente în localul școlii.
Art. 13. Cursurile se împart în două părți: teoretice și practice.
Cursurile teoretice vor fi predate în localul școlii de căre medicul primar al spitalului,
după programul fixat de direcțiunea generală a serviciului sanitar și publicat în Buletinul
serviciului sanitar no. 10 din anul 1898.
Aceste cursuri cuprind:
a) Scurte noțiuni de anatomie și fiziologie, în special asupra organelor genitale
feminine;
b) Sarcini normale;
c) Faceri naturale sau normale;
d) Lăuzia ordinară;
e) Prezentații neregulate;
f) Faceri multiple;
g) Sarcini patologice;
h) Vicii de conformare ale fătului și anomaliile oului;
i) Faceri neregulate;
j) Bolile lăuziei;
k) Bolile noilor născuți.
l) Cunoștințe de mică chirurgie cu operațiile mici, ce se pot practica de moașe
(vaccinare, clistire, pansamente, ventuze etc.), precum și primele ajutoare date în cazuri de
accidente (înnecare, otrăvire, spânzurare, combustie, degerare, hemoragii etc.).
Art. 14. În predarea acestor cursuri, medicul primar va fi ajutat de 2 repetitori, doctoranzi în medicină, interni ai spitaului, care pe rând vor repeta cu elevele cursurile făcute.
Art. 15. Cursurile practicate vor fi făcute la patul lăuzelor și al bolnavelor din spital,
tot de către medicul primar al spitalului.
Art. 16. La aceste cursuri practice se va explica elevelor aplicarea teoriilor studiate
la fiecare caz ce se prezintă în spital. Medicul primar va fi ajutat pentru acest scop de către
moașa spitalului.
Art. 17. În fiecare an, de la 1 mai, elevele sunt împărțite în serii de câte 6, pentru a
face de gardă în spital.
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Art. 18. Din aceste 6 eleve, 3 vor fi afectate la serviciul saloanelor de femei, asistând
la vizita medicală; vor face, sub direcția internilor și sub-internilor, pansamentele diferitelor
răni, precum și pansamentele ginecologice sub direcția moașei spitalului; vor lua temperatura bolnavelor febrile, administrând și priveghiând luarea regulată a medicamentelor, precum și perfecta curățenie prin saloane.
Art. 19. Celelalte 3 eleve de gardă, în secția de facere, vor asista la primirea în spital
a femeilor însărcinate, la curățenia corporală a lor; vor administra clisme înainte de facere,
deșertând și urina din bășica udului, dacă va fi necesar.
După ce‑și vor dezinfecta mâinile prin spălare cu săpun și frecare cu peria a unghilor și a pelii, pe urmă cu soluție de sublimat corosiv, vor procede la examinarea femeilor
care sunt asupra nașterii. Fiecare din ele va lua note spre a‑i servi la redactarea observației
stiințifice, ce vor face după modelul dat.
Examenul extern și intern al femeilor, în cursul nașterii, precum și diagnosticul
prezentației și poziției, se va face sub privegherea și controlul moașei spitalului, care este și
repetitoare de cursurile practice.
Terminându‑se facerea, vor da îngrijirile necesare lăuzei și noului născut, în urmă vor
face examenul placentei și membranelor foetale și vor face examenul noului născut, luând
diametrele capului, lungimea corpului, a cordonului, notând anomaliile ce se vor găsi. Vor
nota de asemenea greutatea separată a copilului, precum și a placentei.
Ele vor face spălăturile zilnice ale femeilor lăuze, luând toate precauțiunile antiseptice. Vor lua temperatura lăuzelor dimineața și seara și în cazurile necesarii, de mai multe ori
pe zi.
Vor face scaldele zilnice ale copiilor, înregistrându‑le greutatea exactă pe anumite
foi imprimate. Vor îngriji de primirea și curățenia copiilor nou născuți cu scutece curate,
priveghiând pansamentul cordonului ombilical, precum și căderea lui.
Art. 20. Această serie de 6 eleve, la viitoarea gardă, se vor schimba între ele, astfel
ca elevele care au fost de gardă în saloanele bolnavilor, să facă serviciul la secția de faceri, și
acelea care au făcut serviciul le secția de faceri să fie schimbate la saloane.
Art. 21. Moșa spitalului, în unire cu medicul primar, va forma tabloul de zilele în
care vor face elevele de gardă, precum și de schimbările ce dânsele fac, fie în saloanele de
bolnave, fie în secția de facere.
De asemenea moașa va ține un registru special de numărul facerilor la care a asistat
fiecare din eleve.
Art. 22. În cazul când se întâmplă ca la unele din serii să nu aibă nici un caz de
facere în spital, elevele din seria aceea vor fi chemate, în afară de zilele de gardă, ca să asiste
la facere.
În această privință moșa se va conduce de principiul, ca fiecare din eleve să asiste la
cât se poate de multe faceri.
Art. 23. Observațiile stiințifice, redijate de fiecare din eleve, vor fi strânse la finele
anului și alipite la dosarul fiecărei din eleve.
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Art. 24. Elevele de gardă în spital se vor purta, atât cu bolnavele cât și cu lăuzele, în
modul cel mai cuviincios, raportând internilor și sub-internilor spitalului toate neorânduelile ce vor întâlni.
Nu le va fi permis a face nici o observațiune bolnavelor. Vor executa îndatoririle lor
cu tragere de inimă și umanitate.
Zgomotul în spital este interzis.
Art. 25. Durata gardei este de 24 ore și începe în fiecare zi de la orele 12; în acest
timp ele vor fi îmbrăcate cu halatele și șorțurile spitalului, nepermițându‑se culcarea și dezbrăcarea decât în nopțile când nu va fi nici o facere sau nici un caz grav în saloanele bolnavelor.
Art. 26. Dacă nu există cazuri grave în saloanele de femei, elevele vor putea fi chemate chiar în saloanele de bărbați pentru administrarea medicamentelor în timpul nopții,
la cazuri grave.
Art. 27. Ne se va considera ca înjosire din partea elevelor a șterge pe jos pardoseala,
a șterge praful de pe paturi și mobilierul saloanelor, a șterge copii noi-născuți, lăuzele și
bolnavele de excremente, a spăla scutecele, feșe și a face orice serviciu de infirmieră de care
va fi trebuință.
Art. 28. În timpul gardei nu va fi permis elevelor sub nici un pretext de a părăsi spitalul, deoarece mâncarea în acest timp le este dată gratuit.
Art. 29. Absențele nemotivate de la cursurile teoretice și practice, precum și de la
zilele de gardă sunt pedepsite: pentru prima oară cu admonestație severă, pentru a doua
oară transcrierea de un număr determinat de ori a unui capitol sau bucăți din teoria obstreticală. Pentru a treia oară se vor pedepsi cu îndepărtarea din școală pentru un timp limitat
sau pentru totdeauna.
Capitolul IV
Examene
Art. 30. După terminarea cursurilor de faceri fizologice și înainte de a intra în patologia puerperală, se va face un examen sumar asupra părților din obstretică, studiate până
atunci.
La acest examen se vor pune note de la 0–10, care vor fi adunate cu celelalte obținute
la finele anului.
Art. 31. În afară de acest examen, repetitorii vor întreba zilnic asupra cursurilor
predate până în acea zi, astfel ca elevele să fie întotdeuna în curent cu ceea ce s‑a studiat.
Art. 32. Examenul de fine de an se va ține în cursul lunei martie.
La acest examen va lua parte medicul primar al spitalului și va asista și un delegat al
ministerului de interne.
Art. 33. Examenul va consta din 2 probe: teoretică și practică.
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Acestea din urmă vor fi făcute pe fantom sau la patul lăuzelor.
Art. 34. Atât medicul primar cât și delegatul ministerului de interne dau note separat de la 0–10.
Art. 35. Toate aceste note, adunate cu notele obținute la examenul parțial, făcut
conform art. 30, și divizate prin 5, vor constitui media anuală a clasificației.
Art. 36. Elevele care nu vor obține media 6 nu vor fi primite ca moașe, putând însă
a repeta cursurile încă un an, pe socotela lor proprie.
Art. 37. Elevele care au obținut media mai mare de 6 sunt admise și obțin diploma
de moașe rurală clasa a II‑a.
Art. 38. Aceste diplome sunt valabile numai pentru practica lor în comunele rurale,
fără a le da dreptul de practică în comunele urbane.
Art. 39. Diplomele vor fi eliberate de direcția școlii în numele direcțiunii generale
a serviciului sanitar și vor fi semnate de directorul general al serviciului sanitar, de delagatul
ministerului de interne, de medicul primar al spitalului Filantropic din Craiova și de elevă.
Capitolul V
Conduita și îmbrăcamintea
Art. 40. În tot timpul studiului, conduita elevelor moașe va fi exemplară, nu numai
în spital și în școală, dar chiar și în afară.
Art. 41. Abaterile de la art. 40 vor fi pedepsite cu cea mai mare severitate, având în
vedere scopul pentru care sunt destinate aceste eleve.
Art. 42. Chiar ieșind din școală, purtarea lor trebuie să fie întotdeauna corectă și
pusă sub controlul medicului primar al județului și al medicului de plasă.
Art. 43. În școală, în timpul anului de studiu, elevele vor avea îmbrăcăminte foarte simplă compusă din o bluză sau tunică, foi simple și un șorț. Încălțămintea și ciorapii
modești, capul va fi acoperit cu un bonet sau broboadă, după anotimp.
Art. 44. Nu se permite purtarea de pălării, corset, turnură, nici alte haine de lux sau
la modă. Tot asemenea nu li se va permite aplicare de cosmetice, precum pudră, diferite
dresuri etc., pe obraz.
Art. 45. Această îmbrăcăminte modestă o vor avea moașele rurale chiar și după
ieșirea lor din școală, în timpul cât practică moșitul în comunele rurale. Medicii primari de
județe, cum și cei de plasă, vor aplica observațiuni și pedepse în cazurile când dânsele nu vor
avea această îmbrăcăminte modestă.
Art. 46. Purtarea de costume naționale simple este preferabilă, atât în școală cât și
în comunele unde vor face serviciu.
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61.
Primăria Câmpina.
Regulament pentru prevenirea unor boli infecțioase
Titlul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Este interzis persoanelor de ambe sexe, invitațiunea ori provocarea directă
sau indirectă la desfrânare în locuri publice, în locale deschise publicului și în stradă.
Este asemenea oprită provocarea la prostituție de la ferestre și de la porțile caselor.
Facerea de reclame, în orice mod, spre a atrage pe vizitatori în locuințele prostituatelor este interzis.
Art. 2. Privegherea caselor de prostituție se încredințează primarului urbei, care, cu
concursul poliției și a mijlocelor comunale, va veghea:
a) Ca în străzi, în localuri publice și în localuri deschise publicului, să nu se ofenseze morala și decența prin provocațiuni directe ori indirecte la prostituțiune;
b) Ca în localele unde se exercită prostituțiunea, să se observe prescripțiunile
acestui regulament în interesul general al siguranței și al igieniei.
c) Ca să se oprescă răspândirea bolilor venerice, prin căutarea urgentă și gratuită
a persoanelor de ambe sexe, afectate de asemenea boală.
d) Ca să se întrebuințeze toate mijloacele pentru a opri femeile de a intra în case
de prostituție și să se înlesnescă întorcerea la viața onestă a femeilor aflate în asemenea case.
Art. 3. Casele de prostituție nu vor putea fi deschise decât în urma unei autorizații
dată de primarul urbei.
Titlul II
Despre femeile prostituate
Art. 4. Toate femeile care exercită prostituațiunea ca meserie și care servesc ca mijlocitoare la facerea prostituțiunei, cad sub prevederile regulamentului de față.
Art. 5. Femeile prostituate vor fi înscrise de către primar sau delegatul său, într‑un registru special. Înscrierea se face conform art. 6 pe baza cererii capului poliției sau
funcționarilor primăriei, însărcinați cu privegherea prostituției
Copie de pe acest registru se va încredința șefului poliției, asemenea se vor comunica
poliției toate adăugirile și ștergerile operate în cursul fiecărei săptămâni în registrul femeilor
prostituate și în registrul caselor de prostituție.
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Art. 6. Se vor înscrie în registrul femeilor prostituate:
a) Toate femeile, care până astăzi au fost supuse vizitațiunilor medicale regulamentare din partea medicilor comunali;
b) Toate femeile majore, care vor declara primarului sau delegatului acestuia, că
voesc a exercita prostituția;
c) Toate femeile majore, a căror prostituție publică se va constata prin
povocațiune directă pe stradă, prin aflarea lor în casă de prostituție, după ce o comisiune,
compusă din primar sau un delegat al primarului, dintr‑un medic în serviciul primăriei și
din capul poliției, va decide înregistrarea lor.
Femeile care se cred înscrise pe nedrept, pot apela, la consiliul de igienă publică al
județului, în contra înscrierilor. Consiliul de igienă decide asupra cazului, în ședință secretă,
după ascultarea comisiunei de mai sus.
Art. 7. Înaintea înscrierii, comisiunea va explica femeilor și fetelor, care vor cere
înscrierea, consecințele înregistrării, le va povățui ca să‑și caute o ocupație onestă și le va
înscrie numai dacă, în urma acestor povețe, ele vor stărui în deciziunea de a fi înscrise ca
prostituate.
Fetele și femeile minore, care vor cere înscrierea, se vor trimite la urma lor și se vor da
în primirea familiei, dacă nu au familii se vor trimite la biroul de servitori, dacă sunt străine
se vor încredința consulatului lor.
Art. 8. Femeile și fetele bolnave de boli venerice, care cer înscrierea, se vor trimite
la spital și după vindecare se vor prezenta din nou comisiunei de înregistrare, care le va interoga din nou și apoi va decide asupra înscrierii lor dacă sunt majore, iar dacă sunt minore
se va urma precum se prescrie în articolul precedent.
Art. 9. Se vor șterge din registru femeilor prostituate:
a) Femeile prostituate care se vor mărita, după ce se va constata că s‑au îndeplinit
toate formalitățile la oficiul stării civile;
b) Femeile care vor fi reclamate de părinții lor și care se vor muta de fapt în casele
părinților. În caz de recidivă ele vor fi înscrise din nou;
c) Femeile care vor declara că părăsesc postituția (arătând mijloacele cu care voesc
a trăi), în caz de recidivă ele vor fi înscrise din nou;
d) Femeile afectate de o infirmitate sexuală, care face imposibil exercițiul
prostituției.
Art. 10. Fiecare femeie înregistrată ca prostituată, va primi o condicuță de sănătate
și va fi supusă regulilor prescrise în acest regulament, fără distincțiune dacă locuiește singură sau într‑o casă de prostituție.
Ea va declara primarului unde își așează ori unde își mută locuința. Primarul va ordona mutarea ei, dacă locuința nu însușește condițiunile prescrise de art. 16 și art. 17 al
regulamentului de față.
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Titlul III
Despre casele de prostituție
Art. 11. Se consideră ca casă de prostituție o casă în care locuiește sau se adună una
sau mai multe femei sub patronajul proprietarei sau locatarei acelei case, care este responsabilă pentru paza bunei ordini, asemenea se vor considera ca case de prostituție, locuințele în
care șed două sau mai multe prostituate împreună, fără a se afla sub patronajul uneia dintre
ele.
Art. 12. Casele de prostituție existente și acelea ce se vor deschide, vor fi înscrise de
către primar sau delegatul său, într‑un registru special, deosebit de registrul femeilor prostituate, menționat la art. 6 din acest regulament, copie după acest registru se va încredința
și șefului de poliție.
Art. 13. Se vor înscrie în registrul caselor de prostituție:
a) Toate casele de prostituție, care sunt astăzi supuse privegherii sanitare și
polițienești și care însușesc condițiunile cerute de acest regulament;
b) Toate casele de prostituție care se vor deschide din nou în condițiunile prescrise mai jos.
Art. 14. Primarul sau delegatul său, înainte de a da permisiune pentru deschiderea
unei case de prostituție se va încredința:
a) Dacă femeia, care cere permisiunea de a deschide o asemenea casă, nu a fost
supusă la o pedeapsă corecțională;
b) Dacă casa unde voește a se muta nu îndeplinește condițiunile enumerate la art.
16 și 17 din acest regulament;
c) Dacă casa este curată, luminoasă, destul de spațioasă în raport cu numărul
femeilor, că dispune de mobilierul necesar, de rufele, aparatele și uneltele indispensabile
pentru menținerea curățeniei;
d) Dacă casa și curtea ei sunt cu desăvârșire separate de casele și curțile vecine,
dacă nu se află în aceeași casă, ori în aceeași curte alți locatari.
Art. 15. Bărbații nu sunt liberi a deschide și a dirige case de prostituție. Femeile
măritate nu pot dirige case de prostituție fără consimțământul bărbatului.
Art. 16. Casele de prostituție și locuințele femeilor prostituate nu sunt tolerate:
a) În vecinătatea bisericilor, școlilor, internatelor de educație.
b) În vecinătatea imediată a grădinilor publice, a teatrelor, a cazarmelor;
c) În hoteluri, birturi, cârciumi, berării, cafenele, grădini, restaurante, teatre, cafenele șantane.
Art. 17. O femeie prostituată sau o casă de prostituție, nu se poate așeza într‑o casă
oarecare în contra voinței proprietarului casei. Proprietarul casei este în drept a cere mutarea imediat din casa sa a femeii, ori femeilor prostituate și autoritatea municipală, sau
polițienească, este datoare a executa cererea, afară de cazul când se va proba că la închiriere,
proprietarul a știut cu ce destinație casa a fost dată cu chirie.
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Proprietarii de case imediat vecine cu casele de prostituție, pot cere mutarea acelor
case.
Primarul decide asupra acestor cereri, cei care se cred nedreptățiți pot apela la consiliul comunal.
Art. 18. Femeia care dirige o casă de prostituție este responsabilă pentru menținerea
bunei ordini și pentru păzirea regulamentului de față în acea casă, ea examinează în toate
zilele femeile din casa ei, și raportează în acest caz imediat medicului comunal.
Ea este datoare a arăta primarului, în curs de 24 ore, schimbarea domiciliului femeilor aflate sub protecțiunea sa și mutarea în casa ei a femeilor prostituate, a servitoarelor și
oricărei alte persoane.
Art. 19. Toate femeile aflate într‑o casă de prostituție, fără deosebire dacă sunt prostituate, ori servitoare, în etate mai mică de 45 ani, vor primi o condicuță de sănătate.
Separat de această condicuță individuală, fiecare casă de prostituție va primi de la
primărie o condicuță colectivă, în care se vor înscrie toate femeile aflate în acea casă.
Art. 20. Femeia care dirige o casă de prostituție, nu poate adăposti în casa ei nici o
femeie neînregistrată ca prostituată.
Ea este datoare a face la primărie declarație, în timp de 24 ore, despre orice femeie
primită în casa ei. Ea nu poate primi în casa ei femei care locuiesc în altă parte. Case de
prostituție, care servesc numai ca loc de întâlnire a femeilor care locuiesc în alte case, nu
sunt tolerate.
Art. 21. Orice femeie aflată într‑o casă de prostituție, este liberă a o părăsi oricând
ar voi ea, nu poate fi reținută sub nici un motiv. În caz de boală infecțiosă însă, patroana casei
va îngriji ca femeia prostituată bolnavă, care părăsește casa ei, să se ducă imediat la spital.
Art. 22. Condicuță de sănătate este proprietatea femeii prostituate și se va afla în
mâinile ei, patroana casei nu o poate închide, nici o poate opri când proprietara condicuței
părăsește casa de prostituție.
Art. 23. Patroana casei de prostituție nu poate sechestra nimic din avutul femeilor
prostituate, nu poate opri pentru datorii, veștmintele, încălțămintea, rufele și alte obiecte pe
care le‑au cumpărat femeile aflate în casa ei. În cazuri dubioase, există prezumțiunea că femeia prostituată este proprietara veștmintelor, încălțămintelor și pânzeturilor croite pentru
persoana sa, și dacă de fapt a purtat acele veștminte, încălțăminte și pânzeturi.
Dacă părțile în litigiu nu se pot înțelege între ele și dacă administrația locală nu poate
ajunge la împăcare, atunci cazul va fi referat justiției.
Art. 24. Din banii ce femeile prostituate câștigă, patrona casei nu poate opri decât
cel mult două părți din trei (două treimi) ca plată de locuință, încălzire, mâncare, serviciu și
spălatul rufelor, cel puțin o treime rămâne proprietatea absolută a femeii prostituate, dacă
nu există o învoială mai avantajoasă pentru cea din urmă.
Art. 25. Agenții primăriei și ai poliției, însărcinați cu supraveghera caselor de
prostituție, le pot vizita la orice ore din zi ori din noapte, niciodată însă unul din acești
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funcționari nu va intra singur într‑o casă de prostituție și totdeauna numai doi deodată. În
cazuri urgente însă sau când s‑ar afla un singur agent, funcționarul va fi însoțit cel puțin de
un sergent de oraș în uniformă.
Art. 26. Persoanele care înleznesc prostituția femeilor neînregistrate, lipsită de
condicuță de sănătate și care primesc în casele lor chiar ca servitore, sau sub orice alt nume,
femei care exercită prostituția, se vor pedepsi cu pedepsele menționate la art. 49 din regulamentul de față.
Titlul IV
Măsuri sanitare
Art. 27. Femeile prostituate, fără deosebire dacă locuiesc singure sau în casă de
prostituție, vor fi supuse la câte două vizite medicale regulate pe săptămână, aceste vizite se
vor face într‑un local ad-hoc dispensar.
Cu toate acestea primarul va putea permite ca femeile prostituate, singuratice sau
aflate în casă de prostituție, care vor cere să fie supuse la domiciliul lor la vizitele regulamentare, plătind pentru acesta primăriei un onorariu special, fixat prin art. 40 al regulamentului
de față.
Vizitele medicale ordinare și extraordinare, făcute la dispensar, sunt gratuite.
Art. 28. Femeile prostituate, atât la dispensar, cât și la locuințele lor, vor fi examinate de către medicul comunal, împreună cu una din moașele comunale, destinate de către
primar.
Vizitele medicale se vor face în zilele și la orele fixate de primar în înțelegere cu medicul însărcinat cu această lucrare.
Fiecare femeie prostituată va fi informată despre timpul, când și locul unde au să fie
examinate; timpul și locul vizitei se va nota în condicuța de sănătate și în registrul femeilor
prostituate.
Art. 29. Examenul medical care să constate prezența semnelor unei infecțiuni locale sau generale, a unei boli venerice sau a unei alte boli infecțioase. La fiecare vizită medicală
se vor examina părțile genitale, cu ajutorul unui specul, adică părțile genitale externe, orificiul uretrei, vaginul și gura mitrei, orificiul anal, regiunea inghinală, buzele și interiorul gurei
și partea tegumentelor comune.
În cazuri suspecte se va lua secrețiunea uretrei sau a vaginului pentru examenul microscopic și bacteriologic.
Art. 30. Rezultatul examenului, fără deosebire dacă femeia se examineză la dispensar sau la domiciliu, se va înscrie atât în condicuța de sănătate, precum și într‑o listă ad-hoc.
În acestă listă se va nota și dacă s‑a luat secrețiunea suspectă pentru examenul ulterior.
În lista ad-hoc se va înscrie, în caz de boală, după putință, diagnosticul precis.
În condicuța de sănătate se va însemna rezultatul examenului cu cuvintele: sănătoasă, menstruată, bănuită, bolnavă.
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Femeile cu starea sănătății dubioasă se vor vizita din nou, a doua sau a treia zi.
Art. 31. Femeile bolnave vor primi imediat prima îngrijire medicală (primul pansament, prima cauterizațiune, prima spălătură dezinfectantă) și li se vor da un bilet de intrare
în spital, care va conține numele lor, numărul registrului și al condicuței de sănătate, diagnosticul dat și semnătura medicului.
Condicuța de sănătate se va opri și păstra până la vindecare.
Dacă femeia bolnavă, care a primit biletul de intrare în spital, nu se va prezenta acolo
după trecerea de 4 ore, primarul, sau prin delegațiune, medicul orașului, va ordona aducerea
ei în spital, prin poliție, și constatarea acestei abateri.
Art. 32. Femeile prostituate bolnave de boli venerice, care se vor primi în spital, vor
ocupa o cameră separată, dacă va fi posibil, spre a nu fi în contact cu femeile oneste.
Dupe ieșirea din spital, femeile prostituate se vor prezenta medicului comunal, cu
biletul de ieșire.
Art. 33. Dispensarul în care se examinează femeile prostituate va fi înzestrat cu mobilierul, cu instrumentele și cu obiectele de pansament necesare.
În fiecare casă de prostituție se vor afla cel puțin două specule, două irigatoare, obiectele de pansament indispensabile și o cantitate suficientă de soluțiuni dezinfectante, după
prescripțiunea medicului însărcinat cu examenul femeilor.
În locuința fiecărei femei prostituate, care locuiește singură, se va afla un irigator.
Toate femeile prostituate vor observa curățenia scrupuloasă în fiecare cameră a caselor de
prostituție, și, în locuințele femeilor care locuiesc singure, se va afla totdeauna câte un lighian curat, două vase cu apă curată, săpun și mai multe prosoape curate.
Art. 34. Medicul trupelor din garnizoana locală va comunica medicului comunal,
însărcinat cu examinarea femeilor prostituate, toate informațiunile ce au putut culege despre originea infecțiunilor provenite de la femeile prostituate, pentru ca să se ia măsuri în
consecință.
Titlul V
Registre și condicuțe de sănătate, condicuțele caselor de prostituție
Art. 35. Primarul va însărcina pe un funcționar special cu ținerea registrelor femeilor prostituate și celelalte scripte ale serviciului.
În ce privește scriptele serviciului privegherii prostituției, acest funcționar va fi supus controlului capului serviciului sanitar al orașului și‑l va ajuta în corespondențele relative
la privigherea sanitară a prostituatelor.
Art. 36. Registrul caselor de prostituție (art. 12 și 13) vor conține numărul curent și data înscrierii, numărul condicuței, casei de prostituție, numele, prenumele, etatea,
naționalitatea, religia și starea civilă a femeii care dirige casa de prostituție, suburbia, strada
și no. casei unde se află casa de prostituție.
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Numărul condicuțelor de sănătate și numele femeilor prostituate care locuiesc în
acea casă.
Observațiune dacă și când una dintr-nsele a fost trimisă la spital și când s‑a întors de
acolo, abaterile constatate în acea casă de prostituție și penalitățile ce a suferit femeia care
o dirige.
Observațiuni dacă femeile de la acea casă se vizitează de medici în casa de prostituție,
sau la dispensar.
Art. 37. Registrul femeilor prostituate va conține:
Numărul curent;
Numărul condicuței de sănătate;
Numele și prenumele,
Naționalitatea și locul nașterii;
Religia;
Etatea,
Starea civilă;
Locuința, strada și no. casei;
Observații dacă locuiește singură, sau într‑o casă de prostituție, și, în cel din urmă
caz, numărul condicuței, casei de prostituție, și numele femeii care o dirige;
Observații dacă este supusă la vizita medicală, la domiciliul său, sau la dispensar;
Data primei înscrieri;
Numărul dosarului în care se află procesul-verbal relativ la înscriere;
Observații dacă și când femeia respectivă a fost trimisă la spital, și când a fost înapoiată de acolo;
Alte observații;
Abaterile comise de femeia prostituată și penalitatea ce a suferit;
Data și rezultatul vizitelor medicale;
Femeile prostituate sunt obligate a declara adevăratul lor nume și prenume; nu li se
permite a fi înregistrate cu nume fictive;
Funcționarii însărcinați cu înregistrarea vor lua, în acesta privință precauțiunile
necesare.
Art. 38. Condicuță de sănătate (art. 10, 19 și 22) va conține numărul condicuței,
numărul registrului;
Data eliberării;
Numele și prenumele prostituatei, etatea, starea civilă, locul nașterii, naționalitatea,
religia, locuința (strada, no. casei);
Data înregistrării;
Dacă femeia locuiește singură sau într‑o casă de prostituție și, în cel din urmă caz,
numărul condicuței, casei de prostituție și numele femeii care o dirige;
Observații dacă se viziteză de medici la domiciliu sau la dispensar;
Însemnarea pedepselor suferite;
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Portretul, (fotografia) femeii prostituate, data și rezultatul vizitelor medicale;
Art. 39. Condicuțele caselor de prostituție (art. 19) vor conține:
Numărul condicuței;
Numărul registrului;
Numele și prenumele femeii care dirige casa;
Etatea, starea civilă;
Locul nașterii, naționalitatea, religia, locuința, (strada, numărul casei), numărul
condicuțelor, numele și prenumele femeilor care locuiesc în acea casă de prostituție;
Penalitățile suferite de femeia care dirige casa de prostituție;
Observații dacă vizita medicală se face în casa de prostituție sau la dispensar;
Art. 40. Primăria va percepe pentru condicuțele caselor de prostituție o plată fixă
de 10 lei.
Condicuță de sănătate se va elibera gratis femeilor prostituate care se vizitează la dispensar; plata condicuțelor de sănătate, ce se vor elibera femeilor prostituate ce se vizitează
la domiciliu, va fi de 6 lei.
Pentru vizitele medicale, făcute la domiciliul femeilor prostituate, se va percepe o
plată de 10 lei lunar, pentru o femeie care locuiește singură, și 8 lei pe lună pentru femeile
care locuiesc într‑o casă de prostituție.
Aceste plăți vor servi pentru acoperirea plății din cheltuieli cu privegherea prostituției.
Art. 41. Funcționarul însărcinat cu scriptele serviciului de privegherii prostituției
va comunica contabilului primăriei, cel puțin o dată pe săptămână, înregistrările noi și
ștergerile operate în registrul femeilor prostituate și a caselor de prostituție, cu toate datele
care intereseză serviciul contabilității.
Art. 42. În fiecare zi de vizită medicală se va trimite intendentului spitalului în care
se caută femeile prostituate bolnave, o însemnare a femeilor trimise la spital, pe care însemnare intendentul o va înapoia cu observațiuni care din aceste femei s‑au prezentat la spital
și care n‑au venit.
Acestă însemnare se va face deosebit de biletul de intrare în spital și se va înmâna
fiecărei femei în parte.
Titlul VI
Măsurile de ordine publică
Art. 43. Băieților în etate mai mică de 17 ani, nu le este permis a intra în casa de
prostituție. Femeile care dirige casele de prostituție sunt responsabile pentru executarea
acestor prohibițiuni.
Art. 44. Femeile prostituate și femeile care dirige case de prostituție, sunt oprite a
ședea înaintea locuințelor sau în casă la ferestrele deschise.
Perdelele ferestrelor vor fi totdeauna lăsate în jos.
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Art. 45. Berăriile și cafenelele în care serviciul se face de chelnerițe, care exercită, în
mod clandestin prostituția se vor închide; asemenea se vor închide cârciumile în care se țin
servitoare date prostituției.
Art. 46. Organele poliției sunt obligate a veghea ca prostituția clandestină să se limiteze, ca să se înregistreze ca prostituate și să se supună prescripțiunilor acestui regulament,
toate femeile care trăiesc din prostituțiune. Asemenea se va veghea ca femeile prostituate,
aflate în casele de prostituție și care doresc să părăsească locuința lor, să nu fie reținute în
contra voinței lor.
Titlul VII
Art. 47. Atât femeile care dirige case de prostituție, cât și femeile prostituate care
vor contraveni la dispozițiunile acestui regulament, vor fi date judecății spre a fi pedepsite
conform legii.
Art. 48. Se va închide casa de prostituție, în care s‑a încălcat acest regulament, în
mai multe rânduri.
Art. 49. Medicii și alți funcționari publici, care vor încălca acest regulament, se vor
pedepsi în conformitate cu art. 175 din legea sanitară.
Acest regulament s‑a votat de consiliul comunal azi, 18 noiembrie 1899.
Primar, N. Stănescu.
Membrii, M. Ionescu, N. Angelescu, C. N. Scarlat, I. Dimitrescu.
Secretar, I.P. Davidescu.
Acest regulament s‑a aprobat prin decretul regal no. 131 din 8 ianuarie 1900, publicat în Monitorul Oficial no. 232 din 16 ianuarie 1900.
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62.
Regulament pentru menținerea curățeniei străzilor și
piețelor din comuna urbană Sinaia
Art. 1. Proprietarii și chiriașii vor îngriji ca trotuarele înaintea caselor, prăvăliilor,
curților și grădinilor lor să se măture în toate zilele și să se întrețină necontenit într‑o completă stare de curățenie.
În străzile care nu au trotuare, locuitorii sau chiriașii vor îngriji ca să se măture și să
se întrețină în stare curată spațiul înaintea proprietăților, care ține loc de trotuar, pe o lățime
de 2 metri cel puțin.
Noroaiele, gunoiul, zăpada, ghiața sau orice alte necurățenii, provenite din măturarea și curățitul trotuarelor sau spațiul care ține loc de totuar, se vor depune în grămezi,
între trotuar și stradă, care apoi vor fi ridicate de cantoneri comunali sau de antreprenorul
curățitului străzilor publice.
Art. 2. Măturarea și curățirea trotuarelor se vor face, în timpul verii, de la 1 aprilie
până la 1 noiembrie, dimineața, începând de la orele 3 și până la 5 cel mai târziu, iar în
timpul iernii de la 1 noiembrie până la 1 aprilie, iarăși dimineața, începând de la orele 6–8.
În caz de contravențiune și nesupunere din partea proprietarilor sau a chiriașilor,
curățenia arătată la art. 1 se va face de către serviciul comunal pe contul proprietarilor sau
chiriașilor, supunându‑se și judecății ca contravenienți. În timpul de vară trotuarele se vor
stropi înainte de a se mătura.
Art. 3. Comercianții de zarzavaturi, cum și toți ceilalți comercianți și industriași
care expun, în piețele publice și pe marginea străzilor, mărfurile lor spre vânzare, vor îngriji
ca locul ce ei ocupă să fie cu desăvârșire curat, vor aduna în tot timpul zilei, și mai cu deosebire seara, orice fel de gunoaie sau rămășițe din mărfurile lor stricate, și le vor depărta cu
carele lor sau cu coșurile, depunându‑le în locul ce li se va destina de autoritatea comunală.
Art. 4. Proprietarii și chiriașii vor îngriji ca paiele, hârtiile și alte obiecte risipite pe
străzi cu ocaziunea descărcării sau a despachetării diferitelor mărfuri, materiale sau orice fel
de obiecte, să se adune și să se depărteze de îndată.
Art. 5. Brutarii și toți ceilalți comercinați sunt opriți de a așeza pe trotuare ori străzi,
înaintea prăvăliilor sau caselor lor, putini, butoaie goale, lăzi, sau orice alt fel de obiecte, care
aduce un urât aspect și împiedică circulația publică
Cârciumarii, băcanii sunt opriți de a vărsa pe trotuare, străzi, sau în piețe, ape necurate, provenite din spălarea vaselor, brânzei, pastramei și altor obiecte comestibile.
Pescarii sunt opriți de a vărsa pe piețele sau străzile publice apa provenită din spălarea peștelui.
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Bărbierii sunt de asemenea opriți de a vărsa pe trotuare, străzi și piețe ape necurate,
sau orice fel de lături provenite din spălarea rufelor și altele.
Art. 6. Este cu totul oprit de a depune pe trotuare sau străzi și piețele publice, gunoaiele adunate din măturarea caselor, prăvăliilor, curților și grădinilor.
Materiile adunate din măturarea caselor, prăvăliilor, curților și grădinilor, se vor îndepărta, totdeauna, și în fiecare zi, prin mijloacele proprietarului, scoțându‑le afară din comună, la locul rezervat de autoritatea comunală, special pentru aceasta; aceasta se va face
numai de către cei care nu vor fi abonați la serviciul de curățirea gunoaielor.
Serviciul de curățitul gunoaielor este obligat a ridica numai gunoaiele provenite
din măturarea caselor, prăvăliilor sau dependințelor și care se vor depune în lăzi sau coșuri,
la un loc rezervat în curte, obligați fiind proprietarii și chiriașii ca, prin serviciul lor, să se
transporte în fiecare zi, afară, în stradă, când serviciul de curățitul gunoaielor se va prezenta
pentru aceasta, iar gunoaiele provenite din măturarea grădinilor, curților sau grajdurilor nu
intră în abonament, dacă nu se va fi făcut aparte angajament pentru aceasta.
Art. 7. Fiecare proprietate (loc viran) din interiorul comunei Sinaia va fi împrejmuită cu grilaj de fier, scânduri sau șipci, fie chiar și zid.
Împrejmuirea proprietăților se va face conform cererilor autorităților comunale și
după alinierea ce i se va da de către aceasta, păstrându‑se întotdeauna ca spațiul străzii și
al trotuarului să aibă lărgimea legală, astfel ca circulația să poată fi liberă și neîmpiedicată.
Proprietari sunt obligați de a astupa toate gropile aflate pe proprietățile lor virane,
sau nelocuite, mai cu seamă acelea care sunt în apropiere de marginea străzilor.
Art. 8. Proprietarii și chiriașii vor îngriji ca curțile caselor lor să fie măturate cel
puțin de două ori pe săptămână și vor îngriji ca toate gropile din apropierea caselor lor, sau
prin curți, să fie nivelate, astfel ca apele să nu poată stagna niciodată; de asemenea vor mai
îngriji ca latrinele să fie reținute zilnic în cea mai perfectă curățenie și dezinfectate cel puțin
de două ori pe săptămână.
Scurgerea apelor sau lături de orice fel din curțile proprietarilor sau chiriașilor este
cu desăvârșire interzisă de a se vărsa pe trotuare, străzi sau piețe publice.
Latrinele se vor deșerta la fiecare 6 luni, o dată cel puțin, și acestă operație se va face
numai primăvara și toamna.
Art. 9. Proprietarii și chiriașii sunt obligați de a depărta și scoate afară din comună,
cu spezele lor, toate cadavrele animale, care vor fi apoi îngropate la cimitirul animal, destinat
de autoritatea comunală; cadavrul va fi acoperit în timpul transportării lui.
Este cu desăvârșire oprit de a se depune pe străzi, locuri virane, sau piețele publice,
asemenea cadavre, căci contravenienții vor fi supuși judecății pentru aceasta.
Art. 10. Este cu totul oprit scoaterea și depunerea pe străzile comunei a zăpezii sau
gheții provenită din curțile proprietarilor sau chiriașilor.
Art. 11. Nu este permis nimănui de a scoate în străzi și piețe coșuri sau burlane
pentru fumul din sobele caselor lor.
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Art. 12. Este de asemenea oprit de a se așeza mangale pentru gătitul bucatelor pe la
ușiile prăvăliilor, sau pe trotuarele din fața prăvăliilor de unde fumul și gazul cărbunilor se
varsă pe străzi.
Art. 13. Este oprit a se arunca în apele curgătoare din interiorul comunei orice fel
de murdării, sau a depune pe marginea lor orice fel de materii care produc miasme și aspect
urât.
Proprietarii și chiriașii riverani sunt obligați de a păzi și păstra aceste reguli, căci la
din contra vor fi supuși judecății.
Art. 14. Proprietarii și antreprenorii de construcțiuni, de orice fel, vor îngriji ca
pământul, molozul și alte materiale, rămase după asemenea lucrări să nu ocupe piețele și
străzile publice; acele resturi de materiale să se depărteze zilnic, afară din comună, sau în
locurile anume arătate, ce se vor indica de autoritatea comunală.
Art. 15. Contravenienții acestui regulament vor fi dați judecății, spre a fi pedepsiți
conform legii.
Acest regulament s‑a format pe baza dreptului ce ne acordă art. 41 și 99 din legea
pentru organizarea comunelor urbane și s‑a votat de consiliul comunal al urbei Sinaia, în
ședința de la 29 mai 1900.
Primar, G. Manolescu,
Membri: Al. Stoicescu, I. Drăguescu, G. Meteescu, C. Ciucu, V. Teodorescu.
Secretar, D. Rădulescu.
Acest regulament s‑a aprobat prin decretul regal cu no. 2.901 din 28 iunie 1900,
inserat în acest Monitor.
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MO, 1900, nr. 76, 6 iunie, p. 3377.

63.
Primăria Botoșani.
Regulament pentru curățarea ogrăzilor particulare
Art. 1. Comuna Botoșani înfințează un serviciu de ridicarea gunoaielor provenite
din case și ogrrăzi, seviciul acesta se pune la dispoziția publicului, care se poate folosi de el
prin abonament.
Art. 2. Abonamentele sunt facultative și se reînoiesc din șase în șase luni, începând
cu 1 aprilie și 1 octombrie a fiecărui an.
În caz dacă abonamentul se face în timpul semestrului, plata se face pe trimestru.
Art. 3. O comisiune, compusă dintr‑un delegat al administrației comunale, agentul
serviciului de curățire și comisarul comunal, va lucra în timpul de la 1–15 a lunilor martie
și septembrie a fiecăruia semestru, pentru a fixa suma abonamentului după regula stabilită
mai jos pentru semestrul viitor, întocmind totodată și rolurile necesare.
Art. 4. Toate taloanele abonamentelor făcute, semnate de abonat, și de comisiune,
precum și rolurile ce se vor întocmi, se vor înainta primăriei, care le va comunica serviciului
de constatarea, perceperea și urmărirea veniturilor comunale.
Art. 5. Serviciul de constatare stabilește, pe baza procesului-verbal și a rectificării
făcute de comisiunea prevăzută la art. 12 al regulamentului pentru constatarea, perceperea
și urmărirea veniturilor comunale, debitul, și‑l comunică șefului serviciului curățirii gunoaielor, care este responsabil de încasarea acestui debit, conform legii și regulamentului citat
mai sus.
Art. 6. La expirarea celor 6 luni va putea, atât abonatul, pe baza schimbărilor întâmplate în decursul celor șase luni, cât și agenții primăriei, după constatările ce vor face, să
ceară sporirea sau micșorarea taxei ce urmează a se plăti pe viitorul semestru.
Art. 7. În cazul când o casă este ocupată de mai mulți chiriași, fiecare va plăti taxele
după numărul odăilor, numărul și felul vitelor ce posedă și suprafața ogrăzii ce el ocupă;
dacă însă ograda este comună pentru mai mulți chiriași, partea de ogradă, care va trebui să
o plătească chiriașul, se va socoti proporțional cu chiria ce o plătește. Dacă există o comunitate pentru ogradă cu persoane ce nu sunt abonate, atunci chiriașul abonat va plati pentru
partea sa de ogradă numai în proporție cu chiria sa.
Când proprietarul casei locuiește cu unul sau mai mulți chiriași împreună, comisiunea, de care se vorbește la art. 3, va lua ca bază pentru a evalua partea ogrăzii ce cade în sarcina chiriașilor, contractele lor; iar în ce privește partea ce proprietarul trebuie să plătească,
evaluarea făcută de comisiunea de recensământ pentru plata fonciarului.
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Art. 8. Murdăriile, admise a se ridica în virtutea abonamentului, sunt: gunoaiele de
la măturatul încăperilor, a ogrăzilor, resturile solide de la bucătărie și băligarul de la grajduri.
Aceste murdarii se ridică o dată pe zi de la abonații din circumscripția I; la două zile
o dată în circumscripția II; la trei zile o dată în circumscripția III, la trecerea carului. Aceste
circumscripții sunt identice cu circumscripțiile în care este împărțit orașul prin regulamentul de înfrumusețare. Gunoaiele vor fi strânse de abonați într‑un coș și aduse la carele primăriei. Băligarul și gunoaiele din ogrăzi și de la grajduri, vor li strânse într‑un loc anume lângă
poarta ogrăzii, de unde căruțele primăriei le vor ridica.
Art. 9. În caz când proprietarii sau arendașii care nu s‑au abonat și nici au curățit
ogrăzile lor prin oamenii lor, atunci serviciul de curățire al primăriei va putea face curățirea
acelor ogrăzi, când, prin gunoaiele grămădite, se produc infecțiuni și se va urmări proprietarul sau chiriașul pentru plata costului căratului acelor gunoaie.
Art. 10. Abonatul este oprit a depune sau a vărsa pe trotuar, ori pe strada, coșul cu
murdării, chiar dacă carul va trece mai târziu de orele fixate.
Art. 11. Orice reclamațiune de neregularități în serviciu se adresează șefului serviciului curățirii gunoaielor, prin simplă scrisoare francată sau carte poștală, și numai în caz de
nesatisfacere se va adresa direct administrației comunale prin petițiune.
Art. 12. Plata abonamentului se face totdeauna la începutul sau cel mult până la 15
a primei luni a trimestrului, pe toate trei luni înainte. Ea este bazată pe următoarele taxe:
a) Pentru fiecare odaie, salon etc., ce servește de locuit, se vor plăti bani 10 pe
lună;
b) Pentru o cancelarie particulară, unde sunt ocupate mai multe persoane, scriitori etc., bani 25 pe lună;
c) Pentru o prăvălie (dughiană), cafenea, birt, crâșmă, cofetărie, bucătărie publică, pitărie, cârnățărie, tutungerie și alte localuri de aceste soiuri, pentru o suprafață până la
40 metri pătrați, bani 75 pe lună; iar pentru localuri de acest fel, care trece peste o suprafață
de 40 metri pătrați, taxa de 75 bani se va spori pentru fiecare metru pătrat cu câte un ban
pe lună;
d) Pentru o bucătărie casnică se vor plăti 30 bani pe lună;
e) Fabricile, atelierele de lucru, precum: morile cu vapori, dubalariile, stoleriile,
fierăriile, covaliile, croitoriile, ciubotăriile și, în fine, orice fabrici sau ateliere de asemenea
natură vor plăti, dacă ocupă o suprafață până la 40 metri pătrați, câte 30 bani pe lună; iar
pentru o suprafață mai mare vor plăti câte jumătate ban de fiecare metru pătrat pe lună.
Dacă clădirea este compusă din mai multe etaje, atunci pentru etajele de sus se va plăti egal
ca și pentru etajele de jos;
f) Suprafața de loc îngrădită pentru ogradă la particulari se va plăti câte jumătate
ban pe metru pătrat pe lună, iar pentru metrul pătrat de ogradă, care servește de ocol de vite
în timpul iarmaroacelor și ogrăzile hanurilor și crâșmelor unde trag cărăușii și pasagerii, se
va plăti câte 2 bani pe metru pătrat pe lună. Ogrăzile care servesc pentru depozite de marfă,
plătesc câte un ban pe metru pătrat. Ogrăzile pavate de felurile arătate mai sus, vor plăti ta704

xele în jumătate. Pentru locurile virane neîngrădite, se va plăti câte jumătate de ban pentru
fiecare metru pătrat pe lună; grajdurile de la hanuri, hoteluri și crâșme vor plăti câte 6 bani
pe metru pătrat și pe lună pentru un cal, vacă sau alte animale mari; de asemenea și pentru
fiecare porc, se vor plăti 65 bani pe lună; pentru mânzați sau strâjnici bani 35 pe lună.
Art. 13. Între încăperile de locuit nu se numără coridoarele, tinzile, o camera mică
unde se țin provizile și cerdacurile deschise. De asemenea nu se plătește nici o taxă de felul
acesta pentru latrine, hambare și alte încăperi neprevăzute în acest regulament. La fiecare
casă va fi scutită numai o tindă. Abonatul nu poate sustrage de la abonament nici o încăpere,
sub motiv că nu este locuită.
Art. 14. Nu se poate primi plata abonamentului pe curent, mai înainte ca abonatul
să fi achitat datoria pe trecut.
Art. 15. Constatarea scăderilor, adaosurilor sau rectificărilor de abonament se face
conform legii și regulamentului pentru constatarea, perceperea și urmărirea veniturilor comunale.
Art. 16. În caz de mutare sau schimbare de domiciliu se va proceda în modul următor:
a) În primele 15 zile ale lunilor martie și septembrie, agenții vor lăsa la domiciliul
fiecărui abonat un buletin, prin care se va ruga a se indica noua locuință, spre a se lua măsurile cuvenite; ca serviciile să nu se întrerupă;
b) Toate aceste buletine vor fi apoi adunate de către agenții serviciului curățirii
gunoaielor particulare, iar comisiunea de la art. 3 va întocmi, pe baza lor, statele nominale
de abonații care își schimbă domiciliul și le va înainta serviciului de constatare cel mai târziu
până la 23 martie și septembrie.
c) Toți agenții serviciului de curățirea gunoaielor particulare, vor lua la timp
măsuri pentru a se reînnoi abonamentele vechi și a le modifica potrivit încăperilor noilor
locuințe; iar comisiunea de la art. 3 va comunica serviciului de constatare taloanele respective, care, la rândul său, le va comunica șefului serviciului curățirii gunoaielor spre încasare.
Acest regulament s‑a discutat și votat de consiliul comunei urbei Botoșani,
în ședința de la 27 martie , 2 și 15 mai 1900.
(Urmează semnătura primarului)
(Urmează semnătura secretarului).
No. 4268 1900, mai 19.
Acest regulament s‑a aprobat prin decretul regal cu no. 2897 din 28 iunie 1900,
inserat în acest Monitor
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[aprobat cu înaltul decret nr. 2550 din 22 iunie 1901] – BDGSS, nr. 7, iulie 1901, anul XIII, p. 152–164;
vezi și MO, 1901, nr. 76, 6 iulie.

64.
Regulamentul școlii de moașe de la institutul
Grigore Ghica Vodă din Iași
Capitolul I
Art. 1. Școala de moașe are drept scop a da femeilor, care voiesc a deveni moașe, o
instrucțiune teoretică și practică, conform progreselor științei și ale artei moșitului.
Capitolul II
Condițiunile de înscriere
Art. 2. Pentru a fi admise în școală candidatele pot fi de orice naționalitate și religiune, cu condițiune de a cunoaște bine limba română.
Art. 3. Ele pot fi măritate, nemăritate sau văduve.
Art. 4. Înscrierile se fac de la 1–15 septembrie a fiecărui an, printr‑o cerere adresată
direcțiunii, subscrisă de candidată și însoțită de următoarele acte:
a) Actul de naștere, prin care să probeze că are vârsta între 20–30 ani;
b) Certificat constatând bună conduită; acest certificat, subscris de 3 persoane
din suburbia unde domiciliază candidata, va fi legalizat de autoritatea respectivă;
c) Certificat, prin care bărbatul sau părintele, în caz când candidata nu este măritată, consimte ca soția sau fiica sa să urmeze cursurile școlii. Acest certificat va fi legalizat
de autoritatea respectivă.
Când candidata este văduvă, prin deces sau divorț, va dovedi în primul caz decesul
soțului, prin extractul de moarte, iar în al doilea caz divorțul, prin sentința de divorț, rămasă
definitivă și transcrisă la ofițerul stării civile;
Femeile în instanță de divorț nu sunt admise;
d) Certificat de studiu a cel puțin 4 clase primare și a două clase gimnaziale sau
de externat sau profesionale sau normale.
Acest certificat poate fi sau de la o școală a Statului, sau de la un institut autorizat
de Stat, însă ale cărui certificate de studiu echivalează cu certificatul de studiu al școlilor
Statului.
În mod excepțional, în primii doi ani școlari de la punerea în aplicare a prezentului
regulament, candidatele pot fi înscrise și în baza unui certificat de absolvire a 4 clase primare, numai emanat de la o școală publică a Statului.
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Art. 5. Candidatele care au defectuozități fizice incompatibile cu calitățile cerute
unei moașe, cum și acelea care sunt însărcinate nu se pot fi înscri.
Art. 6. Epitropia se pronunță definitiv asupra admiterii elevelor în școală, pe baza
actelor prezentate și a examenului depus înaintea comisiunii.
Capitolul III
Examenul de admisibilitate
Art. 7. Candidatele înscrise, spre a fi admise în școală, sunt obligate să treacă examenele de admisibilitate care se țin în fiecare an, în localul școlii, numai de 15–20 septembrie.
Art. 8. Acest examen consistă în următoarele probe:
a) Scriere curentă după dictando;
b) Compoziție de stil epistolar;
c) O chestiune de aritmetică practică predată în cele patru clase primare;
d) O chestiune din geografia țării.
Art. 9. Examenul de admitere se va face de o comisiune compusă din profesorii
școlii sub președința directorului școli.
Art. 10. Notele se dau între 0–10.
Art. 11. Candidatele, care, la proba de dictando, nu vor obține nota 4, la fiecare
profesor, vor fi eliminate de comisiune la celelalte probe.
Art. 12. Pe fiecare probă scrisă profesorii vor pune notă în litere și în cifre și vor
subscrie toate probele.
Aceste probe se vor păstra în arhiva școlii.
Art. 13. Spre a fi admise în școală, candidatele vor trebui să întrunească media generală 6 la cele 4 probe.
Art. 14. După terminarea examenului comisiunea va alcătui o tabelă în care va nota,
pentru fiecare candidată, atât notele obținute la fiecare profesor, precum și media generală
a tuturor notelor.
Originalui tabelei se va trimite epitropiei, o copie se va afișa în localul școlii și o altă
copie va rămâne la arhiva școlii.
Capitolul IV
Art. 15. Cursurile școlii țin 2 ani, ele încep la 15 septembrie și durează până la 10
iunie inclusiv.
Art. 16. În anul I se va preda cursul teoretic al artei moșitului, precum și cursul de
morală și de limbă română.
Art. 17. Cursul de teoria artei moșitului va cuprinde:
a) Elemente de de anatomia și fiziologie generală;
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b) Anatomia și fiziologia specială a organelor genitale femeiești;
c) Despre sarcină, faceri și lăuzii regulate;
d) Despre sarcini, faceri și lăuzii neregulate;
e) Elemente și strictul necesar pentru moașă de mică chirurgie, noțiuni de metode antiseptice, de medicamentele antiseptice și vaccinare.
Aceste noțiuni trebuie predate și terminate în cursul anului I.
Art. 18. Din morală se va preda noțiuni de morală practică, iar din limba română
se va preda gramatica, partea etimologică și sintaxa în mod mai dezvoltat, noțiuni de stil
epistolar și compozițiuni.
Art. 19. În anul al doilea se va preda cursul de practică și clinică obstetricală.
Art. 20. Cursul de clinică obstetricală va cuprinde toată materia specială.
Profesorul va face demonstrațiuni clinice într‑un mod practic și accesibil instrucțiunii
ce se cere unei moașe, în raport cu cazurile ce se prezintă în institut. Se va insista mai ales
asupra cunoașterii femeilor gravide, asupra asistenței facerilor, asupra îngrijirilor ce trebuie
să se dea lăuzelor și copiilor nou născuți.
Toate acestea, atât în stare fiziologică, cât și în stare de accidente sau anomalii patologice. Se va arăta practica micilor manipulațiuni obsteticale și mijloace antiseptice în general.
Elevele anului al doilea sunt obligate a lua obsevațiuni asupra cazurilor ce se prezintă
în clinică.
Art. 21. Cursurile de teorie și clinică se vor preda de trei ori pe săptămână, iar morala și limbă română de două ori pe săptămână. Programul cursurilor și orarul se va stabili de
direcțiunea școlii, în unire cu corpul profesoral, la începutul fiecărui semestru.
Art. 22. Elevele anului al doilea vor fi împărțite în serii, în raport cu numărul lor,
pentru a face practică și garda în sala de facere și serviciul în sălile lăuzelor pe timp de 24 ore.
În acest timp ele sunt puse sub privegherea moașei primare și a internelor de serviciu, fiind
obligate a face serviciul indicat de acest personal.
Tabloul de serie va fi afișat în sala de facere.
Capitolul V
Datoriile elevelor
Art. 23. Elevele sunt obligate a urma regulat toate cursurile după orarul și programa
aprobată de profesorii școlii și afișată de directorul școlii și a nu se absenta de la școală.
La finele fiecărei luni sunt oligate a da examen lunar de materia predată.
Art. 24. După facerea apelului nominal nu mai este permis nici unei eleve să intre
sau să iasă din școală până la finele lecțiunii.
Se exceptează cazul de forță majoră.
Art. 25. Absențele care se pot justifica sunt acele provenite din cauză de boală sau
forță majoră.
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Art. 26. Eleva din anul I, care va face în cursul unei luni 3 absențe nemotivate, va fi
exclusă din școală.
Art. 27. Eleva din anul al doilea, care face în cursul unei luni 3 absențe nemotivate,
atât de curs, cât și de la seria de gardă, nu are dreptul a se prezenta în acel an școlar la examenul pentru obținerea diplomei de moașă.
Dacă însă după aplicarea acestei pedepse, ele vor cotinua de a lipsi, vor fi excluse din
școală.
Art. 28. Pedepsele prevăzute la art. 26 și 27 se vor aplica de epitropie, în urma unui
raport al direcțiunii școlii.
Art. 29. Moralitatea, buna purtare și buna cuviință fiind podoaba unei moașe, elevele în tot timpul învățământului vor trebui să aibă o conduită exemplară, fiind obligate a da
cea mai mare ascultare și supunere dispozițiunilor și povețelor corpului învățător al școlii,
precum și celorlalte persoane, care sunt puse a le supraveghea în practică.
Art. 30. În timpul lecțiunilor, elevele vor fi cu cea mai mare atențiune la explicațiunile
și întrebările profesorului.
Zgomotul, șoptirea sau orice alte dezordine sunt interzise cu desăvârșire.
Art. 31. În orele de prelegeri, elevele sunt obligate a se așeza în clasă și a‑și prepara
lecțiunile până la intrarea profesorului.
Art. 32. Preumblarea prin coridoarele institutului și intrarea prin saloanele lăuzelor
sau în camera de consultațiuni gratuite este cu totul interzisă elevelor, bineînțeles afară de
elevele care vor fi de gardă în institut.
Art. 33. Elevele, care vor contraveni dispozițiunile art. 29–32, vor fi posibile de
următoarele penalități:
a) Excluderea din școală pe un timp limitat;
b) Excluderea definitivă din școală;
c) Excluderea din toate școlile de moașe din țară:
Aceste penalități se vor aplica de epitropie în urma unui raport al direcțiunii școlii.
Capitolul VI
Examenul de promovare
Art. 34. Examenul de promovare a elevelor din anul I în anul II se va face de la
11–20 iunie.
Art. 35. Elevele anului I, spre a fi admise la examen, trebuie să întrunească media
generală semestrială 5, spre a fi promovate în anul al doilea vor trebui să obțină la examenul
de promovare media cel puțin 6.
Art. 36. Examenul de promovare se va face înaintea comisiunii compusă din profesorii de clinică și teorie.
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Acest examen consistă dintr‑o probă orală din toate părțile artei moșitului predată
în cursul anului.
Art. 37. Eleva va răspunde câte 5 minute la fiecare chestiune.
Art. 38. După terminarea examenului, comisiunea va încheia un proces-verbal în
dublu exemplar, la care anexează cataloagele cu note scrise în țifre și în litere, după aceasta
formează un tablou, tot în dublu exemplar, de elevele promovate precum și de cele rămase
repetente.
Un rând din aceste acte, dresate cu ținerea examenului de promovare, direcțiunea îl
va înainta epitropiei; iar celălalt îl va păstra în arhiva școlii, afișând în același timp și la școală
o copie după tabloul de clasificare.
Art. 39. Elevele rămase repetente la examenul de promovare, vor avea dreptul a se
prezenta la un examen de corigență care se va ține de la 15–20 septembrie.
Art. 40. Formalitățile cerute a se îndeplini cu ținerea examenului de corigență vor
fi cele prescrise la art. 35–37.
Art. 41. Elevele anului I, care nu se vor prezenta la examenul de promovare care ține
de la 11–20 iunie, nici la cel de corigență, care se ține de la 15–20 septembrie, se consideră
ca retrase din școală.
Art. 42. Elevele din anul I sau II, rămase repetente de doi ani școlari consecutiv, vor
fi eliminate din școală de epitropie, după un raport făcut de direcțiunea școlii, pe motiv de
incapacitate.
Capitolul VII
Examenul de diplomă
Art. 43. Examenul pentru obținerea diplomei de moașă, se face de la 21–30 iunie.
Art. 44. Elevele anului al II‑lea, pentru a fi admise la examenul de diplomă, trebuie
să aibă media semestrială cel puțin 6 și pentru a obține diploma de moașă vor trebui ca la
examenul de diplomă să obțină media generală cel puțin egală cu 7.
Art. 45. Elevele anului al doilea, care la examenul de diplomă n‑au obținut media
notelor cel puțin egală cu 7, vor fi amânate pentru un nou examen, care se va ține de la 8–12
ianuarie anul viitor.
Dacă nici la acest examen nu vor reuși, se consideră ca repetente, rămânând a se prezenta la un al treilea examen, care se va ține de la 21–30 iunie viitor.
Art. 46. Atât elevele, care au reușit la examenul pentru obținerea diplomei de
moașă, cum și cele amânate pentru ianuarie, vor fi obligate a face serviciul de zi, după serii,
în timpul vacanței, de la 1 iulie până la 15 septembrie, data prestării jurământului.
Art. 47. Examenul pentru obținerea diplomei de moașe va consista din două probe:
a) Proba orală din teoria obstretică;
b) Proba clinică;
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Art. 48. Eleva va răspunde câte 5 minute la ficare chestiune orală, pusă de fiecare
membru examinator.
Art. 49. Proba clinică consistă din examinarea unei femei gravide sau lăuze. Pentru
această probă se acordă elevelor câte 10 minute de examinare și 5 minute pentru expunerea
cazului.
Art. 50. Comisiunea examinatoare va fi compusă din profesorii de teorie și clinică
ai școlii și din un profesor delegat al facultății de medicină, cerut de epitropie.
Art. 51. Fiecare membru al comisiunii examinatoare va avea câte un catolog și va
pune nota de la 0–10 pentru ficare probă de teorie și clinică.
Art. 52. După terminarea examenului, în ultima ședință, comisiunea va alcătui o
tabelă în dublu exemplar, în care se înscrie media generală.
Una din aceste tabele, însoțită de un rând de cataloage de examen, va fi înaintată epitropiei împreună cu un proces-verbal, la care se va indica elevele care au satisfăcut examenul
și au dreptul la obținerea diplomei de moașe, precum și acelea care sunt amânate pentru a
trece un nou examen în ianuarie, iar cealaltă tabelă va rămâne în arhiva școlii.
Art. 53. Pentru examenul de diplomă, care se ține de la 8–12 ianuarie, se va proceda
ca și pentru examenul care se ține de la 21–30 iunie.
Art. 54. Elevele, care au reușit la examenul pentru obținerea diplomei de moașă,
sunt obligate de a urma practica la institutul Gregorian, de la 1 iulie până la 15 septembrie,
data depunerii jurământului. Acelea care vor contraveni acestui articol nu vor fi admise a
presta jurământul, și nu li se vor elibera diplome decât după 3 luni, calculate de la 15 septembrie.
Art. 55. Diploma elevelor, care au reușit la examenul de moașe și au urmat practica
la institutul Gregorian, se eliberează de către epitropie, imediat după prestarea jurământului, și numai în urma raportului confesorului institutului, că elevele au prestat jurământul.
Art. 56. Prestarea jurământului se va face în ziua de 15 septembrie, în prezența delegatului epitropiei și a corpului profesoral.
Art. 57. Jurământul va fi următorul:
« Jur în numele lui Dumnezeu, pe conștiință și onoare, că nu mă voi abate niciodată
de la regulile artei, și mă voi conforma și supune legilor țării.
« Așa să‑mi ajute Dumnezeu. »
Art. 58. Acest jurământ se va subscrie de fiecare elevă, după ce mai întâi va fi trecut
într‑o condică, care se va păstra în arhiva școlii, se va contrasemna de delegatul epitropiei și
de confesorul institutului, aplicându‑se și sigiliul școlii.
Art. 59. Moașele de rit străin depun jurământul lor în același sens, față cu confesorii
bisericilor respective, cum și cu confesorul institutului, care va trebui să asiste la prestarea
jurământului.
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Ele sunt obligate a subscrie în registru, în dreptul confesorului care le‑a supus la
jurământ.
Confesorul străin, asemenea este obligat a subscrie registrul și a pune sigiliul bisericii
respective.
Capitolul VIII
Vacanțele
Art. 60. Anul școlar în școala de moașe se deschide la 15 septembrie, când încep și
prelegerile, și durează până la 10 iunie inclusiv.
În acest interval se vor ține lecțiuni în toate zilele, în modul cum se va stabili în programul cursurilor, iar vacanțele vor fi:
I. Cea de la Crăciun care începe de la 24 decembrie și ține până la 7 ianuarie inclusiv;
cea de la Paști, care începe de la Duminica Floriilor și ține până la Duminica Tomii, și cea
de vară, care începe de la 1 iulie și ține până la 15 septembrie, cum și toate duminicile de
peste an.
II. Sărbătorile cele mari stabilite de Sfântul Sinod, și anume:
1. Inălțarea Sfîntei Cruci, la 14 septembrie.
2. Sfânta Paraschiva, la 14 octombrie.
3. Sfântul Dumitru, la 26 octombrie.
4. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, la 8 noiembrie.
5. Intrarea în biserică, la 21 noiembrie.
6. Sfântul Nicolae, la 6 decembrie.
7. Sfântul Spiridon, la 12 decembrie.
8. Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, la 30 ianuarie.
9. Intâmpinarea Domnului, la 2 februarie.
10. Buna Vestire, la 25 martie.
11. Sfântul Gheorghe, la 23 aprilie.
12. Sfinții Împărați Constantin și Elena, la 21 mai.
13. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la 29 iunie.
14. Inălțarea Domnului, la 40 zile după Paști.
15. Pogorârea Sfântului Duh și Sfânta Treime, la 50 zile după Paști, duminică și
luni.
III. Sărbători naționale, și anume:
1. Nașterea M. S. Regelui Carol I, la 8 aprilie.
2. Onomastica M. S. Reginei Elisabeta, la 24 aprilie.
3. Proclamarea independenței României, la 10 mai.
4. Unirea Principatelor, la 24 ianuarie.
5. Proclamarea regatului, la 14 martie.
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Art. 61. Elevele anului al doilea, înscrise pentru serviciul de gardă și au trecut examenul de diplomă, precum și cele amânate sau rămase repetente, nu se vor bucura de aceste
vacanțe.
Capitolul IX
Directorul școlii și atribuțiunile lui
Art. 62. Școala de moașe stă de drept sub privegherea și controlul epitropiei, iar
conducerea ei, în privința ordinii, disciplinei și a moralității, cum și în privința administrativă, este pusă sub imediata direcțiune a profesorului de clinică, care în același timp este
medic-șef al institutului.
Art. 63. Directorul este obligat a avea grijă pentru stricta observare a regulamentului.
El va putea lua dispozițiunile ce va crede de cuviință pentru cazurile ce nu ar fi prevăzute în regulamentul de față, comunicând, în același timp, și epitropiei dispozițiunile luate.
Toată corespondența și lucrările privitoare la conducerea școlii se fac de către
director.
Capitolul X
Personalul didactic al școli
Art. 64. Profesorii școlii de moașe sunt puși direct sub controlul epitropiei.
Aceștia sunt în număr de trei:
a) Unul pentru teoria artei moșitului;
b) Unul pentru clinica artei moșitului, și
c) Confesorul instutului, care face lecțiuni de morală și de limba română și este
obligat, în același timp, a îndeplini și funcțiunea de secretar al școlii, păstrând arhiva și
registrele.
Art. 65. Profesorul de clinică, care este și director al școlii, prezidează de drept comisiunea examinatoare.
Art. 66. Profesorii de teorie și clinică sunt numiți prin decret regal după
recomandațiunea epitropiei, făcut pe baza unui concurs, depus după un regulament special,
iar confesorul institutului este numit direct de epitropie.
Art. 67. Profesorii nu pot lipsi de la cursuri, fără un concediu aprobat de epitropie.
Capitolul XI
Dispozițiuni tranzitorii
Art. 68. Regulamentul de față se va pune în aplicare imediat după aprobarea lui.
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Art. 69. Toate regulamentele, dipozițiunile și deciziunile epitropiei, privitoare la
școala de moașe de pe lângă institut, anterior regulamentului de față, sunt și rămân abrogate.
Serviciul interior
Art. 70. Pe lângă școala de moșit din institutul Gregorian s‑a prevăzut și un internat,
spre a veni în ajutorul elevelor sărmane și sârguitoare.
Art. 71. Elevele interne vor fi în număr de 16, ele vor fi nutrite, vor avea sala lor
de dormit, vor fi spălate, vor avea refectorii și repetitoare, ele vor avea și două costume de
uniformă.
Art. 72. Elevele externe vor fi nutrite numai când vor fi de serviciu.
Art. 73. Atât cele interne cât și cele externe vor fi instruite conform programului.
Art. 74. Elevele interne și cele externe, care vor obține diploma, vor fi înzestrate cu
instrumente necesare unei moașe; celor interne li se va da transportul.
Datoriile elevelor interne și externe
Art. 75. Deșteptarea elevelor interne va fi la orele 5, în timp de vară și 6, în timp de
iarnă.
Art. 76. De la orele deșteptării până la orele 7 vor fi în repetitoare.
Art. 77. Până la orele 7 și ¼ vor lua ceaiul sau laptele în refectoriu și în urmă în spital
fiecare la serviciul său, pe care îl vor îndeplini până la ora vizitei medicale.
Art. 78. Vor urma vizita, dând relațiuni despre femeile și copiii încredințați, în
observațiunea lor și vor primi și nota ordinele și instrucțiunile medicilor, relativ la cazurile
respective.
Art. 79. După vizită vor intra în clasă la lecțiunea teoretică, sau cele din anul al doilea vor rămâne în spital, unde li se va face cursul practic de către profesorul respectiv.
Art. 80. La orele 12 ½ vor dejuna și pe urmă se vor duce parte în repetitor, parte în
spital, după cum vor avea bolnavi în observațiune sau lecțiuni de repetat.
Art. 81. La orele 2 p.m. se vor întruni în clasă, unde li se va ține prelegeri de cei în
drept în timp de o oră sau vor repeta lecțiunile.
Art. 82. După ieșirea din clasă până la orele 5 p. m. vor avea repaos.
Art. 83. La orele 5, elevele ce vor avea bolnavi în observațiune vor aștepta la paturile
respective contra-vizita, urmând întocmai ca la vizita de dimineață.
Art. 84. La orele 6 ½ vor prânzi, la orele 7 ½ vor intra în repetitor și la orele 9 vor
intra în dormitor, afară de cele de serviciul de gardă.
Art. 85. Elevele externe vor fi supuse la toate aceste reguli pe timpul cât vor fi de
gardă sau în serviciul practic.
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Serviciul practic
Art. 86. În sala de facere și în școală va fi afiptă câte o listă cu toate elevele interne
și externe din anul al doilea, care au dreptul a face serviciul practic cu secțiuni pe timp de
24 ore.
Art. 87. În acest timp ele sunt puse sub privegherea moașei primare, în ce privește
serviciul ce i se va indica.
Art. 88. Ori de câte ori se va prezenta o femeie gravidă la sala de facere, eleva din
anul al doilea, al cărui rând îl vine după listă, o va primi în obsevațiune de la moașa primară,
care îl va explica cazul și îl va atrage atențiunea asupra celor mai însemnate lucruri.
Art. 89. Va ședea lângă femeie tot timpul cât va dura facerea, luând note de toate ce
se petrec și cerând explicațiuni de la moașa primară, va redacta obsevațiunea clinică.
Art. 90. După săvârșirea facerii, femeia trecând în sala de lăuzie cu copilul ei, eleva
va relata modul facerii ce ține de observațiune, înaintea profesorului de practică la vizita
matinală.
Art. 91. În urmă este datoare a îngriji, atât de femeia în chestiune cât și de copilul
ei, în modul următor:
a) Va face femeii toaleta părților genitale și îngrijirea întregului corp sub coducerea moașei primare, aceasta de 2–3 ori pe zi, după necesitate și la orele hotărâte;
b) Va îmbăia și îngriji copilul la ora hotărâtă, tot sub conducerea moașei primare;
c) La orele de vizită și contra-vizită va fi prezentă la patul lăuzei ei, pentru a primi
instrucțiunile medicilor.
Art. 92. Timpul cât va lipsi eleva de lângă lăuză, aceasta va fi îngrijită și obsevată de
către eleva de gardă.
Serviciul de gardă la lăuze
Art. 93. Serviciul de gardă în secțiunile lăuzelor și copiilor orfani se face de elevele
de anul I, atât interne, cât și externe, după anume listă afiptă în școală și secțiuni.
Art. 94. Eleva din anul I, căreia îi va veni rândul, va intra în serviciu la ora începerii
vizitei matinale, va urma vizita și va nota pe anume caiet instrucțiunile ce le va primi la
fiecare pat.
Art. 95. Ea va distribui medicamentele după prescripțiune, va face tot serviciul relativ la îngrijirea lăuzelor și copiilor lor, pe cât timp eleva practicantă va fi de față.
Art. 96. Va observa ca mâncarea să se distribuie la lăuze după lista de nurtiment.
Art. 97. În cazuri de întâmplări grave ce pot surveni în cele 24 ore, cât este de gardă,
va face îndată cunoscut moașei primare și medicului secundar.
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Art. 98. La vreo nedumerire din parte‑i va raporta și cere explicațiuni moașei primare.
Art. 99. În timpul nopții nu va fi permis să doarmă, fiind obligată să observe continuu în săli și fiind resposabilă de tot ce se petrece în aceste săli în timp de 24 ore.
Art. 100. A doua zi, la ora vizitei matinale, când se finește serviciul ei, va raporta
verbal medicilor respectivi de tot ce s‑a petrecut mai principal în cele 24 ore trecute și va
prezenta un raport scris de mișcarea lăuzelor și copiilor.
Serviciul de gardă la orfani
Art. 101. Toate elevele din anul I, atât externe cât și interne, vor face gardă în
secțiunea copiilor orfani, după anume listă afiptă în școală și această secțiune.
Art. 102. Eleva de gardă în secțiunea orfanilor va fi datoare a priveghea, ca mancele
să‑și îndeplinească datoria lor vis-a-vis de copiii ce le sunt încredințați, raportând la cea mai
mică abatere moașei primare imediat și medicilor la vizita lor.
Art. 103. Va distribui medicamente celor bolnavi și va îngriji de ei.
Art. 104. Va observa să li se distribuie celor înțărcați nutrimentul, conform foii de
dietă.
Art. 105. În timpul nopți va obseva ca mancele să nu culce lângă ele copiii și eleva
nu va avea voie să doarmă în tot timpul nopții, trebuind să obseve continuu.
Art. 106. A doua zi, la vizita matinală, va raporta verbal medicilor despre cele întâmplate și va prezenta un raport scris de numărul și mișcarea orfanilor în timpul celor 24
ore cât a fost de gardă.
Disciplina elevelor
Art. 107. Elevele, fie interne sau externe, datoresc respect, supunere și absolută ascultare superiorilor lor.
Art. 108. Nu le este permis elevelor a discuta ordinele de serviciu ce le primesc de
la superiorii lor, începând de la moașa secundară, primară, până la directorul școlii.
Art. 109. Vor îndeplini cu sfințenie și întocmai ordinele și instrucțiunile relative,
bineînțeles, la serviciul spitalicesc, vor refera în urmă directorului școlii.
Art. 110. Elevele nu au voie a fuma tutun în incinta institutului, nu le este permis a
face uz de băuturi spirtoase, nici a‑și face toalete extravagante.
Art. 111. Vor fi blânde și se vor purta cu multă bunătate vis-a-vis de femeile ce le
sunt încredințate spre observațiune și îngrijire, asemenea se vor purta și către orfanii și servitorii institutului.
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Art. 112. Nu vor primi și cu atât mai mult nu vor pretinde bacșișuri, prezente etc.
etc., de la femeile ce îngrijesc, nici de la rudele acestora.
Art. 113. Nu vor înlesni lăuzelor sau mancelor, sau gravidelor procurare de tutun,
băuturi spirtoase, ori substanțe alimentare, afară de cele prevăzute în foaia de dietă.
Art. 114. Vis-a-vis unele de altele elevele își vor păstra conveniență, considerație și
respect reciproc în raporturile dintre ele, fiind toate camarade de bancă și egale.
Art. 115. La orice neînțelegere dintre dânsele, se vor adresa la moașa primară, care
le va servi de mumă împăciutoare.
Art. 116. În cazuri exceptionale și de o gravitate oarecare numai, vor reclama directorului școli, care este însărcinat cu disciplina școlară și are dreptul de a pedepsi.
Art. 117. Și medicul secundar are dreptul de a pedepsi pe acelea ce se vor abate de
la datoria lor.

BDGSS, nr. 7 și 8, iulie și august 1902, anul XIV, p. 198–210; vezi și MO, 1902, nr. 94, 31 iulie,
p. 3360–3365.

65.
Regulamentul pentru organizarea și conducerea
farmaciei casei Sf. Spiridon din Iași
Capitolul I
Intrările
§ 1. Aprovizionarea cu medicamente
Art. 1. Aprovizionarea cu medicamente a depoului farmaciei centrale se face prin
licitație publică.
La această licitație sunt admiși farmaciștii și droghuiștii din țară, precum și droghuiștii
din străinătate.
Art. 2. Licitația publică se face la doi ani o dată. Ea se anunță cu trei luni înainte prin
publicații, în țară și străinătate. Ofertantul, asupra căruia s‑a adjudecat furnizarea, va avea pe
timp de doi ani să furnizeze farmacia, prin comenzile ce i se vor adresa de către epitropie.
Art. 3. Farmacistul șef va forma, o dată cu publicarea licitației, o listă de medicamente și substanțe chimice presupuse trebuitoare în cursul unui an.
Această listă va fi pusă la dispoziția ofertanților ce se vor prezenta la licitație. Afară de
aceasta, casa contractantă va lua obligațiunea să furnizeze și medicamentele de care spitalele
ar avea nevoie și care nu ar fi trecute în lista primită, fie din nebăgare de seamă, fie din cauza
noutății lor.
Art. 4. Ofertele vor fi închise și sigilate. Ele vor fi deschise la ziua hotărâtă pentru
licitație, când se va adjudeca furnizarea medicamentelor asupra casei care va oferi prețul
cel mai avantajos. Casa se va obliga de a furniza farmacia cu substanțele, conform comenzilor atât în cantitate cât și calitate. Ambalajul și expediția să fie făcută în așa condițiuni ca
substanțele să nu se deterioreze și să nu se piardă prin transport. Ori și ce lipsuri sau stricăciuni sau în neconformitate cu comanda, vor privi casa furnizoare.
Art. 5. Când comenzile vor trece cel puțin de suma de 1.000 lei ele vor fi primite în
depozit numai după examinarea din partea unei comisiuni numite ad-hoc de către epitropie
și compusă din doi medici primari și farmacistul șef.
Comenzile mai mici se vor putea lua în depozit numai de către farmacistul șef.
Art. 6. Toate comenzile, fără excepțiune, le va face farmacistul șef, numai în urma
aprobării epitropiei.
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Art. 7. La primirea comenzilor, farmacistul șef este dator să analizeze în laborator
toate produsele destinate depozitului, admițând pe cele bune și respingând pe cele ce nu
corespund comenzii, raportând epitropiei rezultatul acestor analize.
Farmacistul șef se va încărca cu substanțele luate în depozit în registrul general de
intrări a medicamentelor și în care registru se vor trece și toate obiectele intrate pentru
trebuințele farmaciei. El va fi alcătuit după următorul formular:
Registrul general al intrărilor, produselor farmaceutice
și obiectele farmaciei centrale
Data

No.
factură

No. aprobării

Cantitate
K.

Gr

C gr.

Specificarea
articolelor

Prețul
Lei

Observațiuni

B.

§ 2. Aprovizionarea cu producte coloniale
Art. 8. Aprovizionarea acestor produse se va face de la comercianții de coloniale,
după regulile stabilite mai sus, referitoare la aprovizionarea cu produse medicamentoase.
Art. 9. Aprovizionarea cu produse coloniale se va face după trebuința zilnică, prin
bonuri din condica cu matcă și semnată de farmacistul șef sau ajutorul său, fără ca să se mai
facă un depozit pe un timp mai îndelugat.
Art. 10. La finele fiecărei luni, furnizorul de coloniale înaintează epitropiei conturi
însoțite de bonurile primite din biroul farmaciei, iar epitropia dă ordin ca farmacistul șef să
se încarce cu aceste articole în registrul general de intrări.
§ 3. Medicamente oficinale preparate în laborator
Art. 11. Medicamentele oficinale, ce se vor prepara în laboratorul farmaciei centrale, se vor trece într‑un registru special, numit registrul de elaborări, după următorul formular:
Luna

Ziua

Numirea
preparatului

Numirea
ingredienților
din care
se compune

Cantitatea
ingredientelor
K.

Gr.

Cantitatea
rezultată
a preparatului

Observațiuni

Capitolul II
Ieșirile
§ 1. Prescrierea medicamentelor în serviciuri și extragerea lor zilnică
Art. 12. Fiecare secție de bolnavi va avea două registre pentru prescrierea zilnică a
medicamentelor. În unul din aceste registre, numit nosocomie, prevăzut cu patru coloane,
vor fi prescrise medicamente ce se dau zilnic bolnavilor, purtând data, numărul patului,
prescripția medicală, suma numerelor eliberate, scrise în litere, după alăturatul formular:
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Luna

Secțiunea .........

Ziua

No. patului

Ordonanța medicală

Suma Ordonanțelor

Al doilea registru, numit registrul de extras, va servi pentru înregistrarea zilnică, de
către asistentul expeditor a materiilor întrebuințate în prescripțiile medicale corespuzătoare
secțiilor respective, după formularul respectiv:
Data

Numirea
medicamentelor

Cantitatea
K.

Gr.

Cgr.

Obsevațiuni

Art. 13. Ambele registre prevăzute la art. 12, se vor găsi în fiecare dimineață în biroul șefului fiecărui serviciu. Primul pentru a sevi prescripțiilor zilnice a medicamentelor, iar
cel de al doilea, în care s‑a făcut extrasul din ziua precedentă de către asistentul expeditor, va
fi semnat de către șeful serviciului și controlat de către șeful farmaciei. După vizită, ambele
registre se vor întoarce farmaciei, pe de‑o parte pentru expedierea, iar de alta pentru înscrierea substanțelor întrebuințate.
Art. 14. Ordonanțele după care s‑au expediat medicamentele prescrise la biroul
primirii, precum și la celelalte secțiuni ca gratuite pe formulare speciale, vor fi colectate și
extrase zilnic de către asistentul expeditor și făcute dosar. Registrul de extras va fi semnat
de medicul primar al biroului de primire și de farmacistul șef și apoi se va trece în registrul
de centralizare.
Art. 15. Ordonanțele prescrise funcționarilor de orice categorie a Casei, spre a fi
eliberate, ele vor trebui să îndeplinească următoarele condițiuni:
a) Vor trebui să fie prescrise de un medic al Casei;
b) Să fie însoțite de o chitanță din condica cu matcă, eliberată de directorul cancelariei epitropiei.
Atât chitanța, cât și ordonanța, vor purta semnătura directorului și sigiliul cancelariei.
Chitanța va fi tipărită în dublu și va avea următorul formular:
No. curent
Dl. farmacist al Casei Sf. Spiridon va elibera alăturata ordonanță
medicală pentru d. . . . . . . . . . . . . , funcționar al epitropiei.
Data . . . . . . . . . . . .

Director . . . . . . . . . . . .

Art. 15. bis. Pentru farmaciile spitalelor din provincie dependente de epitropia spitalului Sf. Spiridon, și care se furnizează cu medicamente de la farmacia centrală, farmacistul
șef va elibera din depou medicamentele cerute și aprobate de epitropie, cu care apoi se va
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încărca în registrul de centralizare; iar la contabilitatea acelor farmacii se va urma ca și la
farmacia centrală și după aceleași formulare.
Art. 16. Materialul de orice natură, aflat în depozitul farmaciei, se va elibera pentru
trebuințele epitropiei sau băile Slănic, în urma unei chitanțe date de directorul cancelariei
epitropiei, purtând numirea și cantitatea acelui material, împreună cu semnătura directorului și sigiliul cancelariei epitropiei. Aceste substanțe vor fi trecute în urmă în registrul
general de ieșiri, iar cererile se vor păstra la dosarul respectiv.
§ 2. Centralizarea medicamentelor ieșite
Art. 17. Medicamentele întrebuințate se vor trece lunar și trimestrial într‑un registru special, intitulat registru trimestrial de centralizarea medicamentelor. Pentru formularul acestui registru se va păstra formularul registrului deja existent la care se vor adăuga încă următoarele coloane: 1) coloană de pierderi, în care se vor introduce pierderile în
manipulațiune, în mic, și pentru care se vor acorda 5–10 la sută și pierderile prin accidente
și a substanțelor volatile; 2) suma totală; și 3) prețurile, și care se vor socoti după taxa în
vigoare impusă de Stat cu un scăzământ convențional de 30 la sută. Scăzământul va varia
conform taxei.

C. gr.

S‑au aflat în farmacie
la finele anului
K.

Gr.

Suma
C. gr.

K.

Gr.

C. gr.

K.

Gr.

Trim. IV

Trim. III
C. gr.

K.

Gr.

Trim. II
C. gr.

K.

Gr.

Trim. I
C. gr.

Gr.

K.

În suma
K.
Gr.
C. gr.

C. gr.

S‑au cumpărat în
cursul anului
K.

Gr.

C. gr.

S‑au aflat în farmacie
la începutul anului
K.

Gr.

Numele
medicamentelor

Art. 18. La finele fiecărui an se vor introduce medicamentele rămase, intrate în cursul anului, și ieșite din farmacie, într‑un registru special, numit registru de gestiune, după
următorul formular:

Din acest registru se va face o copie pe foi volante, care vor fi înaintate epitropiei
pentru verificare și contabilitate.
Art. 19. Toate aceste acte care compun contabilitatea, se șnuruiesc, se sigilează, se
parafează, apoi fiind semnate, atât de farmacistul șef cât și de ajutorul său, vor fi înaintate
epitropiei la finele anului spre verificare.
Art. 20. Verificarea anuală se va face de către o comisiune instituită ad-hoc de de
către epitropie. Această comisiune se va compune din doi medici primari ai Casei și farmacistul șef.
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Capitolul III
Atribuțiile personalului farmaciei
§ 1. Personalul farmaceutic
Art. 21. Personalul farmaciei centrale a spit. Sf. Spiridon se compune din:
a) Primul farmacist (dirigintele);
b) Farmacistul ajutor (sub-șef);
c) Asistenți;
d) Elevi în farmacie;
e) Laboranți.
§ 2. Atribuțiunile și îndatoririle personalului farmacist
Art. 22. Farmacistul șef al Casei Sf. Spiridon este capul serviciului farmaceutic al
acestui așezământ.
El depinde de epitopia generală și cu care corespunde de‑a dreptul pentru toate interesele administrațiunii seviciului său.
El va locui în apartamentele destinate lui, în interiorul spitalului central.
Art. 23. Primul farmacist controlează și priveghează tot serviciul farmaceutic al
așezămintelor spit. Sf. Spiridon; el indică și specifică subalternilor săi serviciul, ce fiecare
are de îndeplinit după regulamentul de față.
Art. 24. Primul farmacist va avea dreptul de a atribui subalternilor săi și execuțiuni
de serviciu, ce nu ar fi prevăzute în regulament, dar pe care l‑ar găsi necesare în interesul
serviciului.
Art. 25. Primul farmacist va săvârși toate analizele chimice și microscopice a
substanțelor sau obiectelor ce i se vor trimite în acest scop din serviciu, de medicii primari
ai spitalelor dependente de epitropie.
Art. 26. Primul farmacist al Casei îndeplinește, atât singur precum și în ințelegere
cu farmacistul ajutor, lucrările următoare:
a) Inspectează zinic modul de preparare și expediere de către personalul farmaceutic, a medicamentelor prescrise pentru diferitele secțiuni ale spitalelor dependente de
epitropia generală, obsevând că toate operațiunile să se execute conform artei farmaceutice;
b) Controlează curățenia localului, a ustensilelor și vaselor în care se face
expedițiunea;
c) Cercetează zinic dacă se păzește, de acei în drept, dispozițiunile regulamentului de față, reprimând orice abateri de la datorie, în care scop va avea dreptul a le face
observațiunile necesare, a‑i mustra, și în cazuri mai grave, a‑i raporta epitropiei și chiar a‑i
suspenda, după care se va face cunoscut aceasta autorităților superioare.
Art. 27. Farmacistul-șef va avea dreptul de a face recomandările de funcționari pentru locurile vacante din seviciul farmaciei, pentru a fi numiți de epitropie.
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Art. 28. Conservarea substanțelor medicamentoase privește pe farmacistul șef; el
va putea însă însărcina cu această atribuțiune pe ajutorul său; în acest caz, farmacistul ajutor devine personal responsabil către farmacistul-șef de cantitatea și calitatea substanțelor
medicamentoase aflate în depozitul farmaciei, după ce au fost primite de către comisiunea
medicală ad-hoc numită de epitropie.
Art. 29. Farmacistul-șef se va îngriji ca substanțele eroice să fie consevate în anume
dulapuri închise, iar cheia se va afla în păstrarea sa sau a farmacistului ajutor, când acesta ar
primi însărcinarea arătată la art. 28.
Art. 30. Atât farmacistul-sef cât și ajutorul său sunt datori a se îngriji de educațiunea
elevilor, dându‑le instrucțiunile teoretice și practice necesare, pentru a forma dintr‑înșii
buni farmaciști; în schimb însă elevii le datoresc supunere, ascultare și deosebită atențiune,
în lucrările ce li se încredințează.
§ 3. Atribuțiunile si îndatoririle farmacistului ajutor
Art. 31. Farmacistul ajutor, fiind subordonat farmacistului șef, îi datorește acestuia
nemărginită ascultare în tot ce privește serviciul farmaciei.
El va locui de asemenea în apartamentele destinate lui în interiorul spitalului central.
Art. 32. Farmacistul ajutor suplinește pe primul farmacist în timpul absenței sale,
sau când ar fi ocupat cu lucrările chimice sau de contabilitate.
Art. 33. Farmacistul ajutor va supraveghea expedierea corectă a medicamentelor
prescrise, în ceea ce privește executarea lor conform artei farmaceutice, precum și curățenia
cea mai perfectă în expedierea lor.
Art. 34. Farmacistul ajutor va supraveghea lucrările laboratorului farmaciei, va căuta ca atât asistenții și elevii cât și laboranții să‑și îndeplinească cu strictețe datoria lor; iar în
caz de abateri din partea acestora, va avea dreptul de a le face observațiunile ce va crede de
cuviință, precum și de a‑i raporta primului farmacist, pentru orice nesupunere manifestată
de dânșii.
Art. 35. Farmacistul ajutor, primind în păstrarea sa medicamentele cumpărate și
având cheile de la camerele de materiale, pivniță etc., este personal responsabil de buna lor
conservare, de lipsurile și neregularitățile constatate cu privire la acest serviciu.
Art. 36. El va controla caietele de medicamente lunare sau trimestriale, trimise de
farmaciile publice care furnizează spitalele filiale, și observă dacă sunt în regulă, atât în ceea
ce privește taxarea cât și a normei de prescripțiune, iar abaterile constatatele le va anunța
primului farmacist, care la rândul său va raporta epitropiei.
Art. 37. El este dator de a ajuta pe șeful farmacist la lucrările de contabilitate a farmaciei centrale, de a controla extrasele zilnice și lunare făcute de asistenți, și pe care va avea
grijă de a le cere la finele fiecărei luni de la fiecare asistent în parte, înaintându‑le apoi, controlate, primului farmacist spre înregistrare.
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Art. 38. Farmacistul ajutor fiind însărcinat cu păstrarea medicamentelor este dator,
în cazul când șeful farmacist ar bănui lipsa vreunui medicament, de a cerceta, împreună cu
acesta, registrele de contabilitate a farmaciei, căutând a se stabili în această privință perfectă
claritate, pentru a preveni greșeala de a bănui sau de a acuza pe nedrept vreo persoană care
face parte din serviciul farmaciei.
Art. 39. Farmacistul ajutor, fiind însărcinat de primul farmacist cu conservarea medicamentelor, va fi dator de a controla cât mai des posibil vasele care conțin medicamentele,
spre a‑și putea da seama către șeful său, oricând acesta îi va cere relațiuni, despre cantitatea
și starea în care se află acele medicamente.
Art. 40. Farmacistul ajutor este dator de a supraveghea mai în de aproape lucrările
executate de către elevii farmaciei sub conducerea asistenților, de a le da instrucțiunile necesare, atât teoretice cât și practice, spre a putea forma din ei asistenți capabili.
Art. 41. Farmacistul ajutor este dator a controla de aproape, ca materiale
întrebuințate în prepararea medicamentelor compuse în laboratorul farmaciei, să fie trecute
în registrele anume specificate pentru acest scop în capitolul contabilității; tot astfel va proceda și în privința pierderilor prin accidente.
Art. 42. Farmacistul ajutor nu va putea lipsi niciodată știrea și învoirea primului
farmacist; iar în cazul când ar fi împiedicat, din cauză de boală sau alte împrejurări, de a‑și
îndeplini serviciul său, atunci el va fi dator de a încunoștiința imediat pe șeful său, care va
interveni pentru aprobarea acelei absențe și suplinirea sa, cât timp va lipsi din serviciu.
Art. 43. Farmacistul ajutor va supraveghea, ca farmacia, laboratorul, camera materialelor, pivnița, cât și toate celelalte atenanse ale farmaciei, să fie ținute în regulă și bună stare,
vasele să fie curățite și medicamentele bine păstrate .
Art. 44. Pentru orice abateri de la datorii, comise de personalul farmaciei subordonat lui, farmacistul ajutor va putea cere șefului său pedepsirea culpabilului, conform celor
prevăzute la capitolul « Penalități » din regulamentul de față.
§ 4. Atribuțiunile și îndatoririle asistenților de farmacie
Art. 45. Asistenții, fiind subordonați primului farmacist și farmacistului ajutor, le
datoresc acestora o nemărginită ascultare și supunere, în tot ceea ce privește serviciul farmaciei.
Art. 46. Asistenților le incumbă datoria de a prepara și expedia toate medicamentele prescrise de medici pentru spitale și ospiciile, dependente de Casa spitalelor Sf. Spiridon,
precum și toate ordonanțele gratuite eliberate de dânșii în contul Casei.
Art. 47. Ei sunt de asemenea însărcinații cu prepararea medicamentelor compuse,
după cerințele Farmacopeii în vigoare și care urmează a fi executate în laboratorul farmaciei
cu cea mai mare exactitate, fiind direcți responsabili pentru orice greșeală comisă în prepararea lor.
725

Art. 48. Executarea exactă a ordonanțelor medicale, precum și expedierea lor la
timp, privește pe asistenți; ei vor fi responsabili de orice reclamațiune s‑ar ivi cu privire la
aceasta și nu se vor putea scuza aruncând vina asupra subalternilor lor; ei vor semna fiecare expedițiune, ca făcută pe a lor răspundere; de asemenea vor fi responsabili și pentru
expediția făcută de elevii în farmacie, care vor fi ținuți de a lucra întotdeauna sub supravegherea lor.
Art. 49. În fiecare zi, fiecare asistent în parte, după expedierea medicamentelor prescrise pentru serviciile spitalului central, precum și pentru spitale filiale care țin de Casa Sf.
Spiridon, și cu a căror expedițiune ei sunt însărcinați, va fi dator a face extrasele după fiecare
ordonanță în modul indicat la Cap. contabilității, și, tot astfel, va proceda separat pentru
ordonanțele gratuite, cât și pentru cele ale funcționarilor Casei.
Art. 50. După expedierea tuturor medicamentelor prescrise, asistenții se vor îngriji:
a) Ca toate vasele și ustensilele întrebuințate să fie bine curățite și spălate de către
laboranți;
b) Ca vasele deșertate să fie iarăși umplute, și
c) Ca toate articolele aflătoare în farmacie și în atenansele ei să fie iarăși așezate
la locul lor.
Art 51. Asistenții sunt datori a face alternativ serviciu de gardă în farmacie pe timp
de 24 de ore, care începe în ficare zi după terminarea expediției de dimineață a tuturor medicamentelor prescrise pentru spitalul central, instituțiile și ospiciile dependente de Casa
Sf. Spiridon, precum și a ordonanțelor gratuite eliberate de medicii Casei.
Art. 52. Asistentul de gardă va fi întotdeauna ajutat de asistentul care a fost de gardă
cu două zile înainte, și care va fi dator a da ajutor colegului său până la ora 6; în acest timp el
se va ocupa și de administrația interiorului farmaciei, îngrijindu‑se de defectură, de lucrările
din laboratorul farmaciei, precum și de perfecta curățenie a localului și a tuturor utensilelor
și aparatele dependente de ea; același lucru se recomandă și tuturor asistenților care nu sunt
ocupați, până la venirea ordonanțelor din serviciuri.
Art. 53. Asistentul, care nu este de gardă și nici destinat ca ajutor al seviciului de
gardă, va putea părăsi farmacia după ce și‑a terminat expedițiunea sa și nu este de efectuat
vreo lucrare urgentă; în nici un caz însă nu se va putea îndepărta din farmacie înainte de ora
12 m.
Art. 54. Serviciul, pentru fiecare asistent în parte, începe în toate zilele la orele 8
dimineața și durează până la orele 12, în care timp va căuta cu cea mai mare exactitate a‑și
îndeplini datoria sa. În timpul serviciului său, nu se va putea îndepărta nici un moment din
farmacie, fără știrea primului farmacist sau a farmacistului ajutor; iar asistentul de gardă nu
se va putea îndepărta sub nici un cuvânt din farmacie, atât ziua cât și noaptea, în timpul cât
durează serviciul său.
Art. 55. Dacă vreunul dintre asistenți s‑ar întâmpla să lipsească de la serviciul său,
din cauză de boală sau din alte împrejurări, el va fi dator atunci de a aviza imediat pe șeful
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sau sub-șeful său, arătându‑i cauza lipsei, în urma căreia va trebui să fie suplinit de unul din
colegii săi.
Art. 56. Asistenți vor fi datori de a păstra între dânșii armonie și o perfectă colegialitate, cât și o respectere reciprocă, fiindu‑le cu desăvârșire interzis de a se servi expresiuni
necuviincioase unul către altul; iar pe elevii în farmacie îi vor trata cu blândețe, fără însă a le
da ocaziunea ca să uite de respectul ce le datoresc ca superiori.
Art. 57. Asistenți vor îngriji ca să nu cauzeze farmaciei vreun detriment, fie acesta
prin neluare aminte la ponderea și expedierea medicamentelor, fie prin stricarea vaselor sau
prin ori și care alt mod; căci ei vor fi responsabili pentru orice pagubă provenită din cauza
lor.
Art. 58. Cât timp farmacia este deschisă, asistentul de gardă va fi prezent în farmacie, și nu‑i va fi permis a o părăsi lăsând‑o pe seama elevilor sau a laboranților; iar la retragerea lui în odaia sa, se va îngriji ca toate ușile și ferestrele farmaciei să fie închise cu cheia .
Art. 59. Nu este permis asistenților de a primi sau îngădui staționarea prin farmacie
a persoanelor străine, fără afaceri de serviciu.
Art. 60. Asistenții sunt datori a fi prezenți la primirea sticlelor și a gavanoaselor din
seviciuri, și vor iscăli în condica respectivă atât numărul sticlelor și gavanoaselor expediate,
cât și acele înapoiate sau stricate.
Art. 61. Asistenții vor da laboranților cantitatea speciilor trebuitoare pentru decocturi și înfuziuni, și vor obseva ca acestea, precum și orice li s‑ar încredința spre executare, să
fie efectuate de către dânșii, conform artei farmaceutice.
§ 5. Atribuțiunile și îndatoririle elevilor
Art. 62. Elevii, fiind considerați ca începători în arta farmaceutică, sunt datori, în
afară de șeful și sub-șeful lor, o nemărginită ascultare și asistenților farmaciei, sub a căror
conducere vor executa lucrărilor lor.
Art. 63. Elevii sunt datori a se îngriji de curățenia farmaciei și a atenanselor ei,
precum și de buna stare a vaselor și aparatelor, îngrijindu‑se totodată și de defectură, fiind
coduși însă în această din urmă operațiune de un asistent.
Art. 64. Elevii nu au dreptul de a expedia medicamente pe a lor răspundere, înainte
de a fi controlați de asistenți, care sunt responsabili de expediția făcută de către elevi, conform art. 48 din regulamentul de față.
Art. 65. Elevilor, în lucrările care li se încredințează, li se impune o atențiune deosebită, pentru a înlăturarea greșelile provenite prin neglijența lor; totodată este de datoria lor de a‑și pune cea mai mare sârguință în studiul farmaciei, pentru a deveni folositori
instituțiunei, în care li se oferă ocaziunea de a învăța arta farmaceutică.
Art. 66. Elevii sunt datori de a se prezenta la seviciu în fiecare dimineață la orele 8
și vor sta până după finirea expedițiunilor diferitelor serviciuri, când se vor retrage spre a se
reîntoarce iarăși la orele 2, pentru a‑și continua serviciul până la orele 6 seara.
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Art. 67. Elevii farmaciei vor beneficia în fiecare săptămână de ½ zi liberă, care se va
fixa de șeful farmacist.
Art. 68. În timpul prescris prin acest regulament de serviciu, elevii nu se vor putea
îndepărta sub nici un cuvânt din farmacie, afară de cazurile de boală sau alte împrejurări
urgente, când ei vor fi datori a încunoștiința pe șeful sau sub-șeful farmaciei. Șeful farmaciei
le va acorda în astfel de împrejurări, după cum va crede de cuviință, timp liber, care însă nu
va putea trece mai mult de 3 zile, considerând plusul ca concediu și încunoștiințând despre
aceasta epitropia.
Art. 69. Personalul din serviciul farmaciei va avea dreptul la medicamente gratuite
pentru trebuințele lor personale; cererile lor în această privință vor fi adresate farmacistului
șef, care la rândul său le va înainta epitropiei generale, spre îndeplinirea dispozițiunilor prevăzute la art. 15, alin. b din regulamentul de față.
Art. 70. Nici o cerere de acest soi nu va fi admisă dacă ea nu va îndeplini condițiunile
art. 15, alin a, precum și care nu ar fi făcută prin intermediul farmacistului șef și prevăzută cu
avizul favorabil al acestuia.
§ 6. Concedii
Art. 71. Fiecărui funcționar, din serviciul farmaciei dependente de epitropia generală a Casei spitalelor Sf. Spiridon, se poate acorda un concediu de cel mult 30 zile pe an,
afară de cazuri extraordinare de boală constatată prin certificat medical. Fiecare cerere de
concediu trebuie să fie însoțită de o declarație a înlocuitorului petiționarului, prin care se
obligă a‑l înlocui în timpul concediului.
Concediile se acordă farmacistului șef de către epitropia generală, farmacistul ajutor,
asistenților și elevilor, de către epitropia generală, după avizul farmacistului șef.
Art. 72. In afară de concediile prevăzute la articolul precedent, farmacistul șef va
avea dreptul de a acorda subalternilor săi câte o permisiune de cel mult 3 zile, ori de câte ori
i se va solicita aceasta pentru trebuinți bine justificate și numai în așa mod ca serviciul să
nu sufere. Orice întâziere peste acest termen se va considera ca concediu și în consecință se
va aviza epitropia generală, spre a dispune cele ce va crede de cuviință, potrivit art. 71 din
regulamentul de față.
§ 7. Penalități
Art. 73. Penalitățile sunt de 4 grade: admonestarea, amendarea, suspendarea și revocarea.
Admonestarea se face:
Farmacistului șef, de către epitropia generală prin adresă confidențială, pe baza unei
anchete făcute de către 2 medici primari ai Casei, trași la sorți, de către vice-președintele
colegiului medical.
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Farmacistului ajutor, de către epitropia generală prin adresă confidențială, pe baza
unei anchete făcute de către unul din medicii primari ai Casei, trași la sorți de către vicepreședintele colegiului medical în unire cu farmacistul șef.
Asistenților și elevilor, de către farmacistul șef prin adresă oficială, pe baza unei anchete făcute de către farmacistul șef în unire cu farmacistul ajutor.
Laboranților, de către farmacistul șef.
Amendarea se face:
Farmacistului șef și farmacistului ajutor, de către epitropia generală, bazat pe o cercetare făcută după regulile stabilite mai sus pentru admonestare.
Asistenților și elevilor, de către epitropia generală în urma unui raport motivat al
farmacistului șef.
Laboranților, de către farmacistul șef.
Suma amenzii nu va putea trece, în nici un caz peste ¼ din retribuția ce primește
funcționarul pe lună.
Suspendarea se aplică:
Farmacistului șef, de către epitropia generală, pe baza unei anchete făcute de 3 medici primari definitivi ai Casei, trași la sorți de către vice-președintele colegiului medical.
Farmacistului ajutor, de către epitropia generală, pe baza unei anchete făcută de 2
medici primari definitivi ai Casei, în unire cu farmacistul șef.
Asistenților și elevilor, de către epitropia generală, în urma unui raport motivat al
farmacistului șef.
Suspendarea se face, după gravitatea cazului, de la 15 zile până la 3 luni; ea atage
după sine pierderea retribuțiunii pe timpul suspendării.
Revocarea se face:
Pentru farmacistul șef, prin decret regal, în urma unui raport motivat al ministrului
de interne, bazat pe o cercetare făcută după regulile stabilite mai sus pentru suspendare.
Pentru farmacistul ajutor, de către epitropia generală bazat pe o cercetare, făcută
după regulile stabilite mai sus pentru suspendare.
Pentru asistenți și elevi, de către epitropia generală în urma unui raport motivat al
farmacistului șef.
Aceste penalități se pot aplica gradat, ori de‑a dreptul după gravitatea abaterii.
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66.
Regulamentul pentru concursurile medicilor primari
și secundari ai epitropiei generale a spitalelor
și ospiciilor Casei Sf. Spiridon din Iași
Capitolul I
Art. 1. Nici un serviciul medical, în spitalele și ospiciile Casei Sf. Spiridon din Iași,
nu se poate obține decât în virtutea unui concurs ad-hoc, efectuat la reședința epitropiei
generale.
Art. 2. Numai medicii români cu drept cetățenesc sau naturalizați sunt primiți la
aceste concursuri.
Art. 3. Pentru a putea fi admis la concurs de medic primar, concurentul trebuie
să aibă cel puțin doi ani împliniți de serviciu în postul de medic secundar cu concurs, în
vreunul din spitalele Casei sau ale Eforiei spitalelor civile din București, sau patru ani de
liberă practică a medicinei în țară, și să justifice că a satisfăcut cerințele legilor militare.
Art. 4. Concurenților, pentru postul de medic secundar, se cere calitatea de român,
dreptul de liberă practică a medicinei în țară și va fi satisfăcut cerințele legilor militare.
Art. 5. Concursurile se vestesc prin publicațiuni făcute de epitropia generală, și se
țin, în Iași, la administrațiunea centrală a Casei Sf. Spiridon.
Art. 6. Medicii revocați, conform legi sanitare, dintr‑un post de medic primar sau
secundar, nu pot fi primiți să concureze pentru obținerea unor noi posturi.
Art. 7. Când devine vacant un post de medic primar, epitropia generală, până la
efectuarea concursului, însăcinează cu suplinirea provizorie pe unul dintre medicii secundari, de preferință cel mai vechi și, pe cât posibil, din specialitatea sa.
La vacanță de medic secundar se însărcinează, până la concurs, un medic român care
are dreptul de liberă practică în țară și mai multă notorietate științifică.
Art. 8. Când un post de medic primar sau secundar s‑a declarat vacant, epitropia
generală va regula publicarea concursului, prin foile oficiale și alte ziare mai răspâdite, cel
puțin cu trei luni înainte de ziua sorocită pentru concurs. Aceste publicațiuni trebuiesc făcute cel mai târziu trei luni după declararea vacanței.
Art. 9. Concurenții sunt datori să facă cerere înscrisă către epitropia generală, cu
cel puțin zece zile înainte de ziua fixată pentru concurs; ei trebuiesc să însoțească cererea
aceasta de titlurile și actele ce posedă precum și de lucrările științifice ce au făcut în cariera
lor medicală și care lucrări trebuie să fie tipărite.
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Art 10. Concursurile de medici primari vor fi regulate în vederea celor patru mari
diviziuni ale serviciilor medicale, și anume:
a) Diviziunea medicală, cuprinde toate secțiile medicale: ospiciul de alienați, serviciul primirii bolnavilor, sifilis și dermatologice și serviciul de medicină pentru copii;
b) Diviziunea chirurgică cuprinde secțiile chirurgicale, secția oftalmologică și
secția de chirurgie genito-urinară;
c) Diviziunea obstetricală de la institutul Grigore Ghica-Vodă;
d) Diviziunea spitalelor mixte de prin județe și spitalul Cantacuzin Pașcanu din
Iași;
Art. 11. Concursul pentru diviziunea medicală va fi unul și același, atât pentru toate
bolile interne, serviciul primirii bolnavilor, cât și pentru acel al bolilor mintale.
Art. 12. Juriul concursului se alcătuiește îndată ce lista candidaților a fost închisă.
Membrii juriului vor fi trași la sorț, în camera epitripiei generale, în prezența colegiului medical, sau în lipsă, de către vice-președinte.
Art. 13. Juriul concursului, atât pentru medicii primari, cât și pentru secundari, se
compune: din trei medici primari definitivi al spitalelor Casei Sf. Spiridon trași la sorți,
din doi profesori ai facultății de medicină din Iași, delegați de consiliul profesoral, și pe cât
posibil din specialitatea concursului, din doi delegați ai ministrului de interne, membri în
consiliul sanitar superior, și un delegat al ministrului de interne, conform art. 98 din legea
sanitară.
Art. 14. Dacă în timpul concursului lipsește vreun membru, el va fi înlocuit prin
altul din aceilași categorie prevăzută art. 13.
Art. 15. Epitropia este datoare să avizeze ministerul de interne despre data ținerii
concursului, cel puțin cu zece zile înainte. Concursul se va ține în conformitate cu art. 95
din legea sanitară, adică cu șapte membri.
Art. 16. Diurna membrilor juriului va fi de douăzeci lei pe ședință. Membrii din
juriu, care nu au domiciliul în Iași, vor avea diurna de treizeci lei pe ședință și speze de
transport.
Secretarul colegiului medical va asista juriul în lucrările sale, având pentru aceasta o
diurnă de 5 lei pe ședință.
Art. 17. Toate contestațiunile ridicate în fața juriului se vor nota în procesul-verbal
de ședință și, la sfârșitul concursului, epitropia generală se va pronunța asupra lor, luând
avizul colegiului medical. Pe baza deciziunii luate, epitropia va recomanda ministerului de
interne numirile definitive ale medicilor reușiți la concurs, pentru a fi confirmate prin decret regal, conform art. 95 din legea sanitară.
O dată cu această recomandare se va comunica ministerului și rezultatul concursului.
Art. 18. Concursurile sunt publice; juriul își alege președintele său și nu poate lucra
decât conform art. 15.
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Capitolul II
Medici primari
Art 19. Pentru diviziunea medicală, probele de admitere vor fi:
A) O compozițiune scrisă asupra unui subiect de patologie generală; juriul va
acorda maximum patru ore pentru această probă;
B) O probă clinică asupra unui bolnav, pentru care se va acorda candidatului 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute pentru dezvoltarea
obsevațiunilor sale;
C) O dizertațiune în care candidatul va expune în public lucrările sale, culese în
exercițiul profesiunii sale, și care lucrări trebuie să fie tipărite;
Juriul va acorda o oră pentru această dizertațiune.
Juriul se va retrage apoi în camera secretă pentru a decide, dacă candidatul poate
trece la probele definitive ale concursului.
Când candidații nu sunt numeroși probele B și C se vor ține în aceiași zi.
Art. 20. Probele definive se compun:
A) Din o probă orală teoretică asupra unui subiect de patologie internă; juriul va
acorda pentru această probă 10 minute de reflecțiune și 30 minute pentru ca concurentul
să facă dezvoltarea.
B) Din o probă clinică asupra a doi bolnavi; juriul va acorda candidatului pentru
fiecare bolnav 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de expunere.
Proba clinică se face asupra bolnavilor intrați în spital, în cele din urmă cinci zile
înaintea zilei fixate pentru ținerea concursului, alegându‑se 10 cazuri din diferitele secții
ale spitalului central și trăgându‑se la sorți, în fața concurenților, cei doi pacienți destinați
la examinarea lor.
Sub nici un cuvânt nu este permis candidaților să pătrundă prin secțiile spitalului
central, 7 zile înainte de ziua fixată pentru concurs și până la isprăvirea lui. Abaterile de la
această prohibițiune exclude de fapt pe concurent de la concurs.
Atât pentru proba scrisă, cât și pentru cea orală, numărul chestiunilor va fi ilimitat și
se vor pune în urnă toate probele de patologie internă, după un anumit chestionar, care se
va întocmi conform cu părerea membrilor juriului, ținându‑se seamă, bineînțeles, de chestiunile mai vaste, pentru a fi tratate la probele scrise.
C) Din o probă practică de anatomie patologică sau istologie patologică; juriul va
acorda pentru această probă cel puțin 2 ore.
La toate specialitățile de medicină internă, în care se cuprind: bolile mintale, bolile
de copii, dermatologie și sifilis și bolile nervoase, dintre cele două probe definitive, una va
fi de specialitatea aferentă, asemenea și cele două probe clinice definitive vor fi amândouă
de specialitatea aferentă.
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Art 21. După examinarea bolnavilor, fiecare candidat este chemat în sala concursului pentru a expune înaintea juriului starea pacientului, fiind cu totul interzis a se face
asemenea dezvoltări înaintea bolnavilor.
Art. 22. Candidații vor fi supravegheați la compoziția scrisă de către un membru al
juriului.
Art. 23. Pentru diviziunea chirurgicală probele de admitere vor fi:
A) O compoziție scrisă asupra unui subiect de patologie generală chirurgicală;
pentru această probă se va acorda candidaților maximum 4 ore.
Pentru concursul de oftalmogie, proba de patologie externă va fi asupra aparatului
ocular și o chestiune din patologia generală chirurgicală; iar pentru secția de chirurgie genito-urinară proba de patologie externă va fi asupra aparatului genito-urinar; iar cea de anatomie asupra organelor genito-urinare;
B) O probă clinică asupra unui bolnav, pentru care se va acorda 15 minute de
examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare orală.
C) Din o disertațiune publică asupra lucrărilor și obsevațiunilor personale ale
candidatului, făcute în cursul carierei sale medicale și care vor fi tipărite.
Pentru această disertațiune juriul va acorda o oră.
Ambele probe B și C vor fi trcute în aceeași zi, când candidații nu vor fi numeroși.
Art. 24. În privința alegerii bolnavilor și a chestionarului, precum și a hotărârii
adminisibilității candidaților, se va urma întocmai ca și pentru concursul diviziunii medicale.
Art. 25. Probele definitive se compun:
A) Din două operațiuni pe cadavru, din care una va fi asupra aparatului ocular,
când concursul are loc pentru oftalmologie, și asupra aparatului genito-urinar când concursul are loc pentru secția genito-urinară;
B) Din două probe orale teoretice, una asupra unui subiect de patologie chirurgicală specială și una asupra unui subiect de patologie chirurgicală generală; pentru fiecare
din aceste probe se va acorda 10 minute de reflecțiune și 30 minute pentru dezvoltare;
C) Din o probă clinică asupra a doi bolnavi; juriul va acorda 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare orală, pentru fiecare bolnav.
Este bineînțeles că pentru oftalmologie, concursul se va întinde de preferință asupra
aparatului vederii; iar pentru bolile genito-urinare asupra aparatului genito-urinar.
Art. 26. Pentru concursul diviziunii obstretice și ginecologice, probele de admitere
se compun:
A) Din două probe scrise: una asupra unui subiect de anatomie normală relativ la
obstetrică și una relativ la ginecologie.
Juriul va acorda câte 2 ore pentru fiecare compozițiune în aceeași zi;
B) O probă clinică asupra unei femei însărcinată sau în facere, pentru care se va
acorda 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare;
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C) Candidatul va face o lecțiune de o oră asupra unei chestiuni de ginecologie,
pentru care juriul îi va acorda 24 ore de preparațiune; tot atunci va dezvolta și observațiunile
sau lucrări personale, care vor fi tipărite.
Art. 27. Probele definitive se compun:
A) Din o operație pe cadavru și una pe manechin; juriul va acorda timpul suficient pentru facerea acestor operațiuni;
B) O probă orală de ginecologie, pentru care se va acorda 5 minute de reflecțiune
și 20 minute de dezvoltare;
C) O probă clinică asupra a două femei însărcinate sau în facere, pentru care se va
acorda 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare pentru
fiecare caz.
Art. 28. Pentru chestionar și alegerea bolnavelor, precum și pentru admisibilitatea
candidaților, se va urma întocmai ca în concursurile precedente.
Art. 29. Pentru medicii primari al spitalelor mixte, probele de admitere se compun:
A) O compozițiune scrisă asupra unui subiect de anatomie topografică și asupra
unui subiect de patologie chirurgicală generală, pentru care se va acorda candidaților patru
ore;
B) O probă clinică asupra unui caz de patologie internă, pentru care se acorda 15
minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare;
C) Juriul va acorda o oră pentru expunerea în public a lucrărilor originale ale
candidaților, lucrări care trebuie să fie tipărite. Probele B și C se vor trece în aceeași zi când
candidații nu vor fi numeroși.
Art. 30. Probele definitive se compun:
A) Din două operațiuni pe cadavru, pentru care juriul va acorda timp suficient;
B) Din o probă orală teoretică asupra unui subiect de patologie internă, pentru
care se va acorda 10 minute de reflecțiune și 20 minute de dezvoltare;
C) O probă clinică asupra unui caz de ginecologie, pentru care se acorda 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare.
D) O probă clinică asupra unui caz de patologie chirurgicală, pentru care se va
acorda 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare.
Capitolul III
Medici secundari
Art. 31. Pentru concursul medicilor secundari, toate regulile și formalitățile de
concurs, prevăzute pentru medicii primari, în articolele precedente se aplică și medicilor
secundari.
Art. 32. Concursul pentru medici secundari este același pentru toate spitalele din
Iași și din județe.
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Art. 33. Probele de concurs pentru medicii secundari sunt:
A) O probă scrisă asupra unui subiect de patologie internă și un obiect de patologie externă, pentru care se va acorda trei ore;
B) O probă scrisă orală de patologie internă, pentru care se va acorda 10 minute
de reflecțiune și 30 minute de dezvoltare;
C) O operație pe cadavru, pentru care juriul acordă timpul suficient;
D) Două probe clinice asupra a două cazuri, dintre care unul de medicină internă
și altul de chirurgie; pentru fiecare din aceste probe se va acorda câte 15 minute de examinare, 15 minute de reflecțiune și 15 minute de dezvoltare;
E) O probă de anatomie patologică.
Aceasta consistă în facerea unei autopsii, în sala de disecțiune a spitalului central,
pentru care se va servi un singur cadavru.
Acest cadavru va fi deschis, cu 15 minute înainte de începerea lucrării, față cu membrii juriului.
Se va trage la sorți acela din candidați care va examina diferite organe ale cadavrului;
iar ceilalți vor asista luând fiecare în parte note despre cele observate.
Se acordă 30 minute pentru această cercetare.
După examinarea diferitelor organe, se acordă de asemenea candidaților o oră, pentru a arăta, în scris și pe scurt, observațiunile ce au cules în timpul acestei cercetări, diagnosa
anatomo-patologică și mecanismul morții individului.
Candidații vor fi supravegheați de un membru din juriu în timpul redactării acestei
compozițiuni.
Art. 34. După patru ani expirați de la data numirii definitive a medicilor secundari,
se va publica un nou concurs pentru aceste posturi.
Capitolul IV
Art. 35. Toate notele date de juriu vor fi până la zece maximum.
Art. 36. Nici un candidat nu poate fi admis, dacă nu întrunește media generală de
7 (șapte).
Art. 37. Candidații care nu ar fi întrunit o notă generală superioară cifrei de patru,
pentru fiecare probă a concursului, nu pot fi numiți în posturile pentru care au concurat,
chiar când ar avea media generală de 7, prevăzută la articolul precedent.
Art. 38. Nota generală a unei probe se face adunându‑se notele personale ale fiecărui examinator asupra unei probe și împărțindu‑se prin numărul examinatorilor.
Art. 39. Media generală se compune din suma notelor generale ale tuturor probelor
concursului, împărțindu‑se prin numărul probelor.
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BDGSS, nr. 9, septembrie 1902, anul XIV, p. 259–264; vezi și MO, 1902, nr. 139, 25 septembrie,
p. 4778–4779.

67.
Regulament relativ la concursul pentru postul
de profesor de teoria obstretică la școala de moașe
de pe lângă institutul Maternitatea din București
Capitolul I
Dispozițiuni generale
Art. 1. Publicația concursului se va face cu patru luni înainte de ziua fixată pentru
ținerea concursului.
Art. 2. Registrul de înscrierea candidaților se va afla deschis în cancelaria eforiei din
ziua publicări concursului, și se închide cu 10 zile libere înainte de ținerea concursului, prin
încheiere de proces verbal pe însuși registru, prin care să se constate numărul candidaților
înscriși.
Publicația va indica ziua și ora închiderii registrului de înscrierea candidaților.
La înscriere candidații sunt obligați să depună titlurile și actele prin care să probeze
dreptul lor de a fi înscriși.
Eforia se pronunță definitiv asupra înscrierii candidaților la concurs pe baza actelor
depuse spre a fi admiși.
Art. 3. Dacă, în ziua închiderii registrului sau în ziua concursului, nu se va prezenta decât un singur candidat, eforia va face o nouă publicație și dacă, după această a doua
publicație, nu se va prezenta decât un singur și același candidat, eforia va întocmi juriul, în
conformitate cu programa și regulile stabilite pentru examinarea candidaților.
Art. 4. Pentru a fi recomandat de eforie spre a fi numit în acest post candidatul trebuie să întrunească media generală 16.
Art. 5. Candidații, sub nici un cuvânt, nu pot cere amânarea concursului.
Candidații nu pot recuza pe nici unul din membrii juriului, afară de cazul prevăzut
la art. 7.
Art. 6. Juriul va fi prezidat de delegatul ministerul instrucțiunii publice.
Art. 7. Rudenia până la al 4‑lea grad inclusiv, fie chiar și prin afinitate, atât între
vreunul din membrii juriului și candidat, cât și între membrii juriului, este incompatibilă cu
calitatea de membru în juriul concursului.
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În ziua începerii concursului se va dresa de eforie un proces-verbal în care atât membrii juriului, cât și candidații, vor declara dacă există între dânșii gradul de rudenie prevăzut
de regulament.
Membrii juriului care cad în prescripțiunile acestui articol, vor fi înlocuiți conform
regulilor stabilite prin prin acest regulament.
Art. 8. Candidații pot face contestațiuni și pot recuza pe membrii juriului care cad
în prescripțiunile art. 7 din acest regulament.
Aceste contestațiuni se vor adresa în scris eforiei numai la începutul concursului și
pe care eforia le judecă de urgență.
Membrii juriului nu au dreptul să facă contestațiuni.
Art. 9. Eforia se pronunță definitiv asupra validități și anulării rezultatul concursului.
Capitolul II
Condițiuni de admisibilitate
Art. 10. Condițiunile de admisibilitate sunt:
1) Actul de naștere, prin care să probeze vârsta și cetățenia română, iar pentru cei
naturalizați și actul cu care să dovedească că au dobândit calitatea de cetățean român;
2) Diploma de doctor în medicină și « Monitorul Oficial » în care este publicat
dreptul de liberă practică;
3) Certificatul constatator că au satisfăcut legea militară.
Capitolul III
Juriul concursului
Art. 11. Juriul se compune din:
a) Un membru delegat al ministerului instrucțiunii publice, doctor în medicină,
fără vot, nici consutativ, nici deliberativ;
b) Un delegat al consiliului sanitar superior;
c) Medicul primar definitiv al institutului Maternitatea;
d) Un medic primar definitiv al spitalelor din București, tras la sorți de eforie în
prezența colegiului medical.
Art. 12. Tragerea la sorți a juriului se va face de eforie, oricare ar fi numărul membrilor colegiului medical prezenți și chiar când n‑ar fi niciunul.
Tragerea la sorți a juriului se va consemna înrt‑un proces-verbal, semnat de eforie și
de membrii colegiului medical, în caz când se află vreunul prezent.
Art. 13. Diurna membrilor juriului va fi de 20 lei de ședința de concurs. Nu se vor
ține în seamă decât ședințele în care s‑a trecut o probă.
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Capitolul IV
Probele și modul ținerii concursului
Art. 14. Concursul consistă din patru probe:
1) Proba scrisă;
2) Două probe orale;
3) Proba clinică.
Art. 15. Proba scrisă cosistă din descrierea unei chestiuni de obstetrică.
Chestiunea va fi una și aceiași pentru toți candidații și va fi trasă la sorți în ziua concursului de către unul din candidați, desemnați de colegii săi.
În urnă se vor pune câte două chestiuni diferite de fiecare membru din juriu și după
tragerea la sorți a chestiunii de radactat de candidați, iar restul se va atașa la dosar învestit cu
semnătura președintelui juriului.
Pentru această chestiune scrisă se va acoda 6 ore de redacție.
Lucrarea va avea loc în localul destinat de eforie și redactarea se va face pe hârtie
groasă, dată de eforie, purtând ștampila eforiei și semnătura președintelui juriului, iar teza
va fi scrisă lizibil.
Prima pagină a acestei hârtii, pe care candidatul va începe redactarea chestiunii se va
iscăli la un colț de candidat, în fața eforilor.
Acest colț se va îndoi de trei ori, astfel ca iscălitura aplicată să devină invizibilă, după
care îndoitura va fi lipită aplicându‑i‑se sigiliul eforiei.
Orice semne bănuitoare, se vor găsi pe hârtia pe care s‑a redactat compozițiunea,
atrag excluderea de eforie a candidatului de la concurs.
Candidații vor fi sub privegherea unui membru al juriului în timpul redactării
compozițiunii, care membru va fi desemnat de completul juriului.
Candidații nu au voie să consulte cărți sau note, nici să se consulte între dânșii, sub
pedeapsa excluderii de la concurs.
Pentru această abatere membrul supraveghetor va dresa un proces-verbal, de față cu
ceilalți candidați, rămând ca juriul să se pronunțe asupra excluderii.
Fiecare candidat, după ca va termina, va numerota paginile tezei « cu litere arabe » și
va așeza teza într‑un plic dat de eforie pe care‑l va lipi și‑l va preda membrului supraveghetor.
Membrul supraveghetor, apoi, va așeza toate plicurile conținând tezele candidaților
într‑un plic comun pe care‑l va iscăli, îl va sigila și îl va înmâna eforiei.
Citirea acestor compozițiuni se va face de candidați în ședință publică și plenară a
completului juriului, sub controlul candidatului care urmează. Cititorul va fi tras la sorți.
După citirea în fiecare ședință a compozițiunii, juriul, fără a deschide colțul sigilat,
încheie pe ultima pagină a fiecărei teze proces-verbal, semnat de toți membrii juriului constatător de numărul paginilor ce conține compozițiunea și nota, atât în cifre cât și în litere,
dată de fiecare membru din juriu.
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După citirea tuturor tezelor scrise, președintele juriului desface, de față cu candidații
colțurile sigilate și afișează notele obținute de fiecare din candidați la fiecare din membrii
juriului.
Art. 16. Prima probă orală consistă din facerea unei lecții orale de obstetrică.
Acestă probă candidații o vor trece în serii de câte trei cel puțin.
Înainte de ținerea acestei probe, eforia trage la sorți candidații care formează seria,
ce au a trece proba în acea ședință, așează într‑un plic opac, sigilat, numele candidaților și îl
încredințează președintelui juriului.
Apoi fiecare membru din juriu pune în urnă câte două chestiuni diferite și, după
terminarea acestei operațiuni, președintele juriului desface de față cu candidații, plicul dat
de eforie conținând numele candidaților, care plic se va anexa apoi la dosar.
Unul din candidați, desemnat de colegi, trage la sorți chestiunea de expus de către candidații unei serii, iar buletinul conținând chestiunea ieșită la sorți se va semna de
președintele juriului și de candidat și se va anexa la dosar, într‑un plic sigilat, împreună cu
celelalte buletine.
Chestiunea va fi una și aceiași pentru toți candidații unei serii.
Fiecare candidat după 24 ore de reflecție, va expune oral chestiunea, în timp de o
oră, de față cu completul juriului.
Candidații din orice serie, care n‑au trecut încă proba orală, nu le este permis să asiste la trecerea acelei probe de către ceilalți candidați.
Art. 17. A doua probă orală consistă din expunerea unei chestiuni de obstetică.
Această probă candidații o vor trece în serii de câte trei cel puțin.
Înainte de ținerea acestei probe, eforia trage la sorți candidații care formează seria
ce au a trece proba în acea ședință, așează într‑un plic opac, sigilat, numele candidaților și‑l
încredințează președintelui juriului.
Apoi fiecare membru din juriu pune în urnă câte două chestiuni diferite și după terminarea acestei operațiuni, președintele juriului desface, de față cu candidații, plicul dat de
eforie conținând numele candidaților, care plic se va anexa apoi la dosar.
Unul din candidați, desemnat de colegi, trage la sorți chestiunea de expus de către candidații unei serii, iar buletinul conținând chestiunea ieșită la sorți se va semna de
președintele juriului și de candidat și se va anexa la dosar, într‑un plic sigilat, împreună cu
celelalte buletine.
Chestiunea va fi una și aceeași pentru toți candidații unei serii.
Fiecare candidat va reflecta ½ oră într‑o cameră fără comunicațiune cu exteriorul, și
va expune ½ oră.
Candidați care urmează vor fi izolați într‑o cameră iarăși fără comunicațiune cu
exteriorul.
Candidații din orice serie care n‑au trecut încă proba orală, nu le este permis să asiste
la trecerea acestei probe de către ceilalți candidați.
Art. 18. Proba clinică consistă din examinarea unei femei.
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Înainte de ținerea acestei probe, eforia trage la sorți candidații care formează seria ce
au a trece proba la aceiași ședință, așează într‑un plic opac, sigilat, numele candidaților, care
plic se va înmâna de eforie președintelui juriului.
Proba se va trece la institutul Maternitatea.
Candidați se vor împărți în serii de câte doi.
La institutul Maternitatea juriul alege două femei, pe cât posibil dintre cele noi intrate, cărora juriul le va fixa diagnosticul; iar buletinele conținând aceste diagnostice se vor
semna de întregul juriu.
După aceasta, de față cu candidații, președintele juriului desigilează plicul dat de eforie și procede la trecerea probei de catre candidații din acel plic, care plic se va atașa la dosar.
Apoi se va trece la sorți una dintre femei, de către unul din candidați și care va fi
aceiași pentru una și aceiași serie.
Buletinul, conținând numărul patului cu femeia pe care are a trece candidatul proba
clinică, se va iscăli de candidat și acest buletin, împreună cu acela al femeii care n‑a ieșit la
sorți, se va așeza într‑un plic sigilat, iscălit de președintele juriului și se va atașa la dosar.
Candidații care urmează vor fi izolați într‑o cameră pentru a nu comunica cu
exteriorul.
Fiecare candidat examinează pe bolnavă 30 minute și va expune 30 minute în sala
concursului, fiind cu totul interzis a se face asemenea dezvoltări în față bolnavei.
Candidatul, venind din sala de examinare a femeii, înainte de a începe expunerea,
înmânează președintelui juriului, în fața juriului, buletinul semnat de dânsul și conținând
diagnosticul stabilit de dânsul în urma examenului făcut asupra femeii.
Acest buletin se va viza de președintele juriului, se va așeza într‑un plic sigilat și se va
anexa la dosar.
Candidaților din orice serie, care n‑au trecut încă proba clinică, nu le este permis să
asiste la trecerea acestor probe de către candidatul la rând.
Președintele juriului va veghea ca în timpul examinării femeii de către candidat, să
fie cea mai perfectă liniște, atât din partea membrilor din juriu, cât și din partea asistenților.
El va avea dreptul de a expulza pe oricine care, prin semne, ar atrage atențiunea
candidaților când examinează femeia.
Art. 19. În cazul când unul din candidați se află în serviciul institutului Maternitatea, unde are a se trece proba clinică, acesta este obligat a nu mai frecventa serviciul, cu cel
puțin 20 zile înainte de începerea concursului.
Capitolul V
Notele
Art. 20. Notele se dau între 0–20 la toate probele.
După trecerea probei de fiecare serie, membrii juriului discută capacitatea
candidaților imediat chiar în ședința în care s‑a trecut proba și fiecare membru trece nota sa
pe câte un catolog, atât în cifre cât și litere, fără corecturi și răzături.
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Apoi toate aceste note se vor afișa imediat de președintele juriului pe ușa localului
unde s‑a trecut proba.
Toți membrii juriului, fără dinsticțiune sunt obligați să semneze procesul-verbal al
fiecărei ședințe, precum și cataloagele notelor.
Art. 21. La finele fiecărei ședințe, președintele juriului trimite eforiei, într‑un plic
sigilat, atât cataloagele notelor, cât și procesul-verbal privitor la proba trecută de candidați
în acea ședință.
După terminarea tuturor probelor și a concursului, eforia face clasificația și proclamă
rezultatul.
Art. 22. Procedura prevăzută la art. 20 și 21 se va urma la toate probele, afară de cea
scrisă care se va trece conform dispozițiunilor art. 15 din acest regulament.
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68.
Regulamentul Secției moașelor rurale de pe lângă
școala de moașe a Eforiei de la Institutul
„Maternitatea” din București
Capitolul I
Scopul școlii și dispozițiuni generale
Art. 1. Se înființează o secție a moașelor rurale, pe lângă școala de moașe de la Institutul « Maternitatea » din București, în urma cererii Ministerului de Interne și pe socoteala
sa.
Această Secție va funcționa cu cheltuiala Ministerului de Interne și numai pe timpul
cât Ministerul va da fonduriile necesare; în caz contrariu, Secția se va desființa de Eforie.
Art. 2. Numărul elevelor care vor urma această școală, va fi până la 60.
Art. 3. Ministerul de Interne poate supraveghea pe aceste eleve, în oraș, în orele
în care ele nu sunt ocupate în școală, nu va putea avea însă nici un drept de amestec în
funcționarea școlii Eforiei și a Secției moașelor rurale.
Art. 4. Tot materialul didactic și imprimatele necesare acestei Secții, se vor procura
de Ministerul de Interne, după modelele ce se vor da de Eforie, de același fel cu ale școlii
sale de moașe.
Art. 5. Directorul școlii de moașe al Eforiei, va fi de drept și Directorul Secției
moașelor rurale.
El va corespunde numai cu Eforia, care la rândul său va corespunde cu Ministerul de
Interne direct, în ce privește afacerile acestei Secții.
Art. 6. Ministerul de Interne va plăti Eforiei, după conturile ce i se vor prezenta,
câte un leu pe zi, de fiecare elevă, din seria zilei de serviciu, ca nutriment al elevelor Secției
moașelor rurale din anul al II‑lea, care după Regulament, sunt obligate să facă practică în
Institutul « Maternitatea »”.
Art. 7. Ministerul de Interne, va răspunde din fondurile sale direct, diurne lunare
personalului de mai jos, pentru serviciul ce aduce Secției moașelor rurale a Ministerului de
Interne:
– Lei 200 lunar Directorului școlii de moașe și profesor de clinică de la școala de
moașe;
– Lei 150 Profesorului de teoria obstetrică de la școala de moașe;
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– Lei 100 lunar Confesorului școlii de moașe, care este însărcinat cu predarea
cursului de limba română și cu îndeplinirea funcției de secretar al școlii;
– Lei 100 lunar Moașei primare a Institutului « Maternitatea » însărcinată cu
supravegherea și exercitarea clinică a elevelor în anul al II‑lea de practică.
Art. 8. Diplomele absolventelor Secției rurale a școlii de moașe, se vor elibera de
Ministerul de Interne, după recomandația Eforiei. Ele însă vor purta mențiunea expresă că,
aceste eleve nu pot practica arta moșitului decât în comunele rurale.
Art. 9. Eforia, nu are nici o obligație către elevele care au absolvit Secția moașelor
rurale, după obținerea diplomei de moașe rurale.
Art. 10. Regulamentul de față, se va aproba prin Decret Regal, se va publica în
« Monitorul Oficial », pe seama Ministerului de Interne și se va pune în aplicare cu începerea anului școlar 1907–1908.
Capitolul II
Condițiuni de înscriere și modul de funcționare al Secției
Art. 11. Elevele secției rurale a școlii de moașe, vor fi recomandate Eforiei de Ministerul de Interne, la 15 septembrie al fiecărui an școlar.
Art. 12. Ele vor fi măritate, nemăritate sau văduve.
Art. 13. Pentru fiecare elevă, Ministerul va trimite Eforiei:
a) Actul de naștere.
b) Certificat de 4 clase primare.
În mod excepțional pot fi recomandate de Minister, chiar dintre acelea care nu au
cursul primar, complet.
Aceste din urmă eleve însă, dacă s‑ar dovedi că inteligența naturală nu o ajută să suplinească lipsa unei clase primare, vor fi eliminate din școală.
Art. 14. Candidatele care au defectuozități fizice, incompatibile cu calitățile cerute
unei moașe, precum și acelea care sunt însărcinate, nu se pot înscrie.
Art. 15. Eforia trimite Directorului școlii, după recomandația Ministerului de Interne, la 15 septembrie al fiecărui an școlar, o listă de numele, prenumele, etatea, locul nașterii
și starea civilă a fiecăreia dintre candidatele înscrise la Secția moașelor rurale a școlii de
moașe.
Art. 16. Articolele 16–51 inclusiv, 53–61 inclusiv, 63–72 inclusiv, din Regulamentul Școlii de Moașe a Eforiei, promulgat prin Decret Regal și publicat în « Monitorul Oficial » no. 282 din 16 martie 1900 se aplică și elevelor Secției moașelor rurale.
Art. 17. Comisiunea examinatoare pentru obținerea diplomei de moașă rurală, va
fi compusă din profesori de teorie și clinică a școlii de moașe a Eforiei, și dintr‑un delegat al
Ministerului de Interne.
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